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INTRODUCERE 

 

 

 

În lumea contemporană identitatea familiei este supusă unor noi ameninţări. Societatea 

în care trăim precum şi mijloacele de comunicare în masă încurajează o mentalitate care, pe de 

o parte, se teme de responsabilităţile preocreării, dorind să domine viaţa. Pe de altă parte, însă 

se recunoaşte insuficienţa educaţiei în rândul părinţilor. De aceea este necesar să se dezvolte 

formarea soţilor, dar şi a tinerilor în general pentru a face cunoscute toate aspectele 

reglementării naturale ale fertilităţii, cu fundamentele şi motivaţiile sale, pe lângă aspectele 

sale practice. În acest context amintim existenţa familiilor numeroase care, decid să-şi 

abondonează proprii fii în instituţiile statului din cauza finanţelor reduse. Lipsiţi de dragostea 

părintească, aceşti copii îşi însuşeşc un comportament deviant, care adesea implică un real 

pericol social. 

Am ales ca temă Sărăcia, factor al abandonării copilului deoarece analizând această 

temă doresc să aduc un plus la conştientizarea efectelor dramatice pe care sărăcia o are asupra 

copilului în mod direct, care însă se reflectă mai târziu asupra întregii societăţi. Prin lucrarea 

de faţă doresc să scot în evidenţă importanţa sprijinirii şi creşterii copilului în mediul familial, 

loc prielnic pentru securitatea şi afectivitatea copilului, în vederea pregătirii lui pentru o viaţă 

independentă. Strategiile de combatere a sărăciei nu se referă doar la instituţiile statului, iar 

prevenirea abandonului din cauza acestui fenomen ar putea fi mai eficientă dacă ar creşte 

acţiunile de ajutorare din partea comunităţii a familiilor aflate în risc. Fiecare persoană poate 

contribui într-un fel sau altul la apărarea demnităţii celor mici. 

Ținând cont și de contextul socio-cultural al epocii noastre, ne vom opri asupra 

definițiilor sărăciei, a formelor acesteia, dar și asupra strategiilor de diminuare și combatere a 
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acestui fenomen. Este important să recunoaștem că sărăcia afectează oamenii în diverse 

moduri, impactul acesteia fiind de cele mai multe ori atât de puternic, încât repercursiunile ei 

au efecte dramatice chiar și pentru cei mai rezistenți. Din păcate, persoanele care se găsesc în 

stare de sărăcie sunt adesea tratate fără toleranță și respect, fiindu-le încălcată demnitatea. 

Acest fapt poate provoca daune psihologice ireversibile, ceea ce este mai profund decât 

sărăcia materială și afectează întreaga societate. 

Această resursă își propune să ofere o prezentare concisă a unei serii de studii și 

constatări care pot informa abordările de îngrijire a copiilor care sunt separaţi de îngrijirea 

părinţilor. Sunt incluse estimările globale actuale și date esențiale despre orfani și copii 

abandonaţi care locuiesc în case instituţionalizate; concluzii semnificative care demonstrează 

importanța îngrijirii de către familie și limitările centrelor permanente pentru copii; și 

intervenții care consolidează familia în vedereaa prevenii plasării în orfelinate. O bază solidă 

de dovezi sprijină conținutul acestei lucrări. 

La realizarea acestui material m-au ajutat: informațiile dobândite în cadrul facultății, 

practica profesională, voluntariatul la diferite centre pentru copii; lucrările care se regăsesc în 

secțiunea „Bibliografie”; participarea la conferinţele organizate în cadrul facultăţii noastre; 

experienţa avută în cadrul Acţiunii Catolice şi implicarea în viaţa parohială; participarea la 

campusurile de vară organizate de parohie; dialogul cu asistenţii sociali care lucreză în 

domeniul strategiilor de prevenire a sărăciei și a abandonului familial. Ocazia de a discuta 

deschis cu persoanele care au fost direct implicate în sistemul de adopţii a avut un impact 

major în alegerea acestei teme de disertaţie. De un real folos sunt participarea la întâlnirile de 

familie şi mărturiile unor persoane care frecventează Comunitatea Magnificat. Acestea 

împreună cu documentele magisteriale şi diferitele omilii mi-au confirmat adevărul 

Evangheliei şi m-au impulsionat în trăirea vieții de credință, pentru binele comun. 

Lucrarea este structurată în trei capitole, şi anume: I. Sărăcia – prezentare generală, II. 

Sărăcia – facor de risc al abandonării copilului, III. Viziunea Bisericii Romano-Catolice 

despre drepturile copiilor abandonaţi.  
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În primul capitol, ideea generală o constituie prezentarea fenomenului de sărăcie. Vom 

oferi câteva definiţii, clasificări şi metode de evaluare a sărăciei şi am adus în discuţie apariţia 

stratificării sociale ca factor al sărăciei şi inegalităţii. Având în vedere că principa categorie 

vulnerabilă în faţa acestui fenomen o reprezintă copii, am prezentat sistemul de protecţie 

socială a copilului.    

Al doilea capitol scoate în evidenţă fenomenul sărăciei ca principal factor al 

abandonării copilului prezentând o perspectivă atât mondială, cât şi naţională. Abordarea 

acestui capitol va include și un studiu de caz mediatizat al unui copil abandonat în Spitalul de 

la Sighetul Marmaţiei şi adoptat de o familie din America.  

În al treilea capitol am subliniat viziunea Bisericii Romano-Catolice despre protejarea 

drepturilor copilului. Pornind de la învăţătura Magisteriului Bisericii despre apărarea 

demnităţii celor mici, am făcut cunoscut mesajul actual al suveranului pontif papa Francisc 

despre responsabilitatea creştinului de a se îngriji de cei orfani. În cele din urmă am specificat 

câteva centre catolice care contribuie la dezvoltarea copiilor abandonaţi pentru integrarea lor 

în societate. 
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CAPITOLUL I 

 

SĂRĂCIA – PREZENTARE GENERALĂ 

 

 

 

Situaţia mondială a fenomenului de sărăcie a cuprins o sferă largă. Se discută despre 

strategii de marketing care au ca scop ultim îmbogăţirea unui procent mic de persoane în 

detrimentul unei mase de oameni pe seamă cărora se profită. Condiţiile de existenţă a acestora 

din urmă sunt greu de imaginat, iar deciziile la care sunt nevoiţi să recurgă din cauza sărăciei 

sunt e multe ori netolerate de legislaţie. Este scandalos faptul că societatea în loc să îi sprijine, 

aplică alte sancţiuni. 

În capitolul ce urmează redăm o perspectivă generală asupra fenomenului de sărăcie cu 

definiţii ample, caracteristici, metode de evaluare şi efectele pe care le are la nivel global şi 

individual. Vorbim despre stratificarea socială, a inegalităţilor ce apar din cauza sărăciei. Apoi 

ne vom ocupa de sistemul de protecţie socială, de modalitatea în care intervine puterea statală 

pentru a creşte securitatea copiilor prin susţinerea familiei, dar în special al celor care sunt în 

grija centrelor rezidenţiale.  
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1. Perspectivă generală asupra fenomenului sărăciei 

 

Pentru a putea prezenta influenţa sărăciei în lume, vom defini mai întâi acest concept 

care duce la apariţia diferitelor probleme sociale având repercursiuni asupra întregii societăţi. 

În general, sărăcia reprezintă o stare de lipsă permanentă a resurselor necesare pentru a asigura 

un mod de viaţă considerat decent, acceptabil la nivelul unei colectivităţi date1. Organizația 

Mondială a Sănătății (OMS), ca parte din cadrul ONU, definește sărăcia ca pe 

un indice rezultat din raportul dintre venitul mediu pe glob pe cap de locuitor și venitul mediu 

(salariul mediu) pe cap de locuitor al țării respective. 

Deşi starea de sărăcie se referă în principal la resursele monetare, la venituri şi bunuri 

materiale care nu satisfac nevoile personale sau familiale şi oferă condiţii de existenţă sub 

nivelul mediu al societăţii din care oamenii fac parte2, o altă sferă pe care o cuprinde sărăcia 

este cea culturală care influenţează excluderea de la viaţa economică şi socială, de la 

participarea în cadrul societăţii, instaurându-se astfel problema marginalizării. 

Indivizii, familiile, grupurile de populaţie pot fi consideraţi săraci atunci când le lipsesc 

resursele (sau acestea le sunt insuficiente) pentru a-şi putea obţine hrana, să participe la 

activităţile sociale şi să aibă condiţii de viaţă şi înlesniri obişnuite sau cel puţin să fie pe deplin 

încurajaţi şi incluşi în societatea din care fac parte3. 

În cartea Politici Sociale. România în context european, sărăcia este definită prin două 

perspective: cea a consumului – incapacitatea de a acoperi nevoi considerate a fi de bază - şi 

cea a funcţionării sociale normale – garantarea mijloacelor care permit participarea persoanei 

la o viață socială completă4. 

                                                             
1 Cf. E. ZAMFIR, Psihologie socială, Editura Ankarom, Iaşi, 1997, p.390. 
2 Cf. „sărăcie” în C. ZAMFIR, L. VLĂSCEANU, Dicţionar de sociologie, Bucureşti, Editura Babel, 1993. 
3 M. MOLNAR, Elemente ale strategiei de combatere a sărăciei, Revista Română de Economie, 1995, anul V, vol. 

5, nr. 1-2. 
4 Cf. E. ZAMFIR, C. ZAMFIR (coord.), Politici sociale. România în context european, Editura Alternative, 

Bucureşti, 1995, p.58. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_S%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_S%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii
http://ro.wikipedia.org/wiki/OMS
http://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
http://ro.wikipedia.org/wiki/Indice
http://ro.wikipedia.org/wiki/Glob
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Aşadar conceptul de sărăcie presupune lipsa resurselor şi durata acestor lipsuri, lucru 

ce trebuie înţeles din două perspective: cea a consumului, respectiv cea a nevoilor. Astfel, pe 

de o parte se instalează neputinţa de a satisface nevoile minime de trai. Pe de altă parte se pune 

accentul pe satisfacerea trebuinţelor unei funcţionări normale a individului în cadrul societăţii. 

Acest lucru se referă la mijloacele necesare pentru participarea individului la viaţa socială, la 

îndeplinirea de rol care îi revine, la participarea unor activităţi formative care îi oferă şanse 

suficiente pentru a se dezvolta prin propriul efort. 

Printre cauzele apariţiei fenomenului de sărăciei enumerăm: conflictele militare sau 

războiaie, structura economică (datoriile statului, corupţia, repartiţia inegală a venitului 

naţional), structura politică (regimul dictatorial), catastrofe naturale (cutremure, secetă, 

inundaţii), creşterea intensă a numărului populaţiei, epidemii, greşeli de conducere care pot 

provoca creşterea şomajului (instabilitate, incompetenţă, lipsa strategiilor politice sociale 

necesare avântului economic). 

Sărăcia poate determina la rândul ei apariţia delincvenţei juvenile în rândul copiilor. 

Din cercetări şi studii reies cifre în creştere a infracţionalităţii infantile, aceasta drept urmare a 

apariţiei sărăciei şi scăderii nivelului de trai. Copiii, prin vulnerabilitatea lor, devin ţinte 

uşoare a adulţilor delincvenţi, sau sunt determinaţi să opteze ei înşişi spre o viaţă aparent fără 

reguli şi libertină. Pentru tinerii care săvârşesc fapte penale, există în prezent o preocupare a 

societăţii prin accesarea unor măsuri de tip educativ a serviciului de probaţiune, în detrimentul 

celor private de libertate5. 

Studiile de psihologie socială analizează categoriile de săraci abandonaţi la marginea 

societăţii. Aceştia întrupează o soartă de „identitate negativă”, fiind marginalizaţi de către 

omul contemporan. Toxico-dependenţii, prostituatele, cei închişi, bolnavii de SIDA, dar şi 

bătrânii, persoanele cu dizabilităţi, copiii abandonaţi, reprezintă categorii defavorizate, 

etichetate ca sărace de către comunităţile înstărite. În opoziţie, cei bogaţi sunt reprezentaţi de 

cei care se bucură de privilegii datorită statutului social pe care îl deţin, numelui pe care îl 

                                                             
5 Cf. N. M. MIHALACHE, Sărăcia. Responsabilitate umană şi nivel de trai, Editura Institutul European, Iaşi, 2013, 

p.135. 
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poartă, cercului de cunoştinţe, sau datorită posibilităţii pe care o au de a li se face auzită vocea: 

datorită pupitrului la care se află. Această diferenţiere a celor săraci faţă de cei bogaţi se face 

din perspectiva inovaţiilor tehnologiei şi a progresului material. 

În tratatul de sociologie al lui Anthony Giddens se punctează că trebuie să se facă o 

distincție între subzistență sau sărăcia absolută, și sărăcia relativă. Charles Booth a fost unul 

dintre primii cercetători care a încercat să precizeze un standard al sărăciei care se referă la 

lipsa condițiilor necesare de bază pentru a susține o viață sănătoasă, fiind asigurate hrana 

suficientă și un adăpost care să facă posibile funcționarea eficace a corpului6. Aceste două 

condiții de trai sunt valabile pentru toți omenii, indiferent de țară, și intră în componența 

conceptelor de bază, utilizate în analiza sărăciei în lume. 

Vorbim despre sărăcia absolută în cazurile în care o persoană sau mai multe nu dispun 

de minimul de subzistență și de sărăcie relativă în cazurile în care una sau mai multe persoane 

au la dispoziție mijloacele necesare pentru a se integra mediului social în care trăiesc. Iar acest 

tip de sărăcie este dat de metoda de măsurare a acesteia în cazurile sociale ce trebuie 

clasificate. Însă putem întâlni cazuri aflate la granița între cele două sărăcii. Putem avea 

persoane care au ajuns să trăiască o sărăcie absolută, pentru o perioadă mai scurtă sau mai 

lungă, dar să nu experimenteze total sărăcia relativă. Iar pentru a înțelege mai bine, putem 

aminti exemplul unor sfinţi care, schimbându-și modul de viață în mod liber, trec de la o viață 

fără griji materiale, la viața celor care trăiesc sărăcia absolută. Tocmai această libertate de 

alegere și asumare a sărăciei este determinantă în a nu experimenta sărăcia relativă. 

Înainte a ne opri asupra celor două forme de sărăcie, amintim și alte clasificări. Astfel, 

sărăcia mai este clasificată în sărăcie primară, când veniturile disponibile ale unei persoane 

sau familii, sunt mai mici decât costurile bunurilor şi serviciilor considerate necesare şi 

sărăcie secundară, când veniturile, deşi sunt deasupra minimului, sunt cheltuite în mod 

neadecvat, rămânând nesatisfăcute nevoile fundamentale. De asemenea, nivelul de sărăcie care 

                                                             
6 Cf. A. GIDDENS, Sociologie, Editura BIG ALL, București, 2001, p. 297. 
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se caracterizează prin lipsa oricăror mijloace de viaţă este definit prin conceptul de sărăcie 

severă sau sărăcie extremă7. 

C. Zamfir şi L. Vlăsceanu, în Dicționarul de sociologie, împart sărăcia în: sărăcie 

individuală și sărăcie colectivă sau generalizată. Prima afectează o anumită parte a populaţiei 

ca urmare a existenţei unei boli îndelungate, a unei dizabilități, sau este dependentă de etapele 

firești ale vieţii, cei mai afectaţi fiind copiii sau persoanele vârstnice. Cea de a doua este 

întâlnită în societăţile slab dezvoltate, ca urmare a resurselor insuficiente şi a unui sistem 

defectuos de distribuire a veniturilor. Aceasta poate cunoaşte forme agravante ca subnutriţia şi 

foametea8. 

Toate aceste ierarhizări ale sărăciei, demonstrează cât de largi sunt limitele sărăciei 

absolute și relative. Este limpede că această clasificare depinde mult de spațiu și vremuri, dar 

și de variabilele care compun metode diferite. 

Sărăcia poate fi evaluată prin metoda absolută, adică luând în vedere cheltuielile pentru 

produsele de consum din gospodării, în raport cu pragul de sărăcie care se stabilește în funcție 

de coșul alimentar și minimele cheltuieli nealimentare aproximate de minimul de consum. 

Urmărirea acestora ajută la evaluarea nivelului de bunăstare a persoanelor9. Deci, sărăcia 

absolută poate fi definită în raport cu minimul necesar de subzistenţă care este stabilit în 

funcţie de nevoile fără de care persoana nu poate supravieţui (hrană, locuinţă, îmbrăcăminte). 

Această sărăcie se asociază noţiunii de subzistenţă, fiind definită ca necesitate a unei sfere fără 

de care nu se poate menţine viaţa umană10. 

Această sărăcie este trăită de familiile sau persoanele ale căror venituri nu se 

încadrează în normele indicate de nutriționiști și care reprezintă evoluția indicelui prețurilor 

bunurilor de consum. Metoda prin care se calculează acesta este una normativă, în sensul că, 

pe baza recomandărilor specialiștilor, se alcătuiește un coș minim din bunurile și serviciile 

                                                             
7 Cf. C. ZAMFIR în E. Zamfir (coord.), Strategii antisărăcie și dezvoltare comunitară, Editura Expert, 2000, 

Bucureşti, p. 28. 
8 Cf. C. ZAMFIR, L. VLĂSCEANU, op. cit., pp. 525-526. 
9 Cf. M. PREDA (coord.), Riscuri și inechități sociale în România, Editura Polirom, Iași, 2009, p. 25. 
10 Cf. PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE, Proiectul de Prevenire şi Combatere a Sărăciei, 

Metode şi tehnici de evaluare a sărăciei, Bucureşti, iulie, 1998, p. 14. 
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care „trebuie” consumate, care sunt trebuincioase în asigurarea unei existenţe bio-medicale 

rezistente11. 

Sărăcia absolută este asociată de obicei cu noțiunea de subzistență, adică o lipsă a 

resurselor esențiale pentru a menține viața umană. Comisia Europeană, într-un raport, 

menționează că această sărăcie absolută se referă la a lipsi persoanele de bunuri precum 

mâncarea, locuința, medicamentele și îmbrăcămintea. Pentru măsurarea dezvoltării sau 

scăderii ratei sărăciei, intervin abordările în acești termeni absoluți. Dar și în acest caz, vorbim 

de standarde relative pentru că nevoile umane avute ca referință sunt diferite din cauza 

situațiilor sociale și culturale ale comunităților vizate. Dacă o parte dintre cercetători 

cataloghează ca sărace unele persoane care dispun de venituri ce nu sunt suficiente pentru a-și 

obține bunurile necesare menținerii în stare bună a organismului, alții consideră trebuincioase 

pentru analiza nivelului de subzistență concepte și metodologii care să evalueze nevoile 

minime și de bază, precum și evaluarea din punct de vedere cantitativ a acestora. Iar prin 

nevoi de bază nu se înțeleg doar cele „pur fizice”, ci și cele „convenționale”, pentru că și unele 

și altele se asociază cu reglementările morale, religioase și socio-economice ale oricărei culturi 

în parte. Prin urmare, definițiile sărăciei diferă de la o țară la alta12. 

O formă importantă a sărăciei reprezintă privarea unor persoane de la a obține anumite 

resurse necesare, dar nu trebuie să vedem sărăcia doar din punct de vedere al unui consum 

scăzut, ci și scăderea sau creșterea unei categorii de consumatori13. De exemplu, locuitorii care 

nu au acces la educație sau la servicii medicale din cauza distanțelor, sunt privați de acestea, 

aflându-se astfel într-o sărăcie absolută14. 

Aşadar noțiunea de sărăcie absolută are un caracter normativ, referindu-se la o sumă de 

valori asociate cu modul de viață. Așadar, avem de-a face cu a tentă de relativitate iar 

stabilirea nevoilor fundamentale oferă o vulnerabilitate pentru că acestea pot diferi foarte mult 

                                                             
11 Cf. L. LIVADA-CADESCHI (coord), Sărăcie și asistență socială în spațiul românesc (sec. XVIII-XX), Masă 

rotundă (iunie 1998), Colegiul Noua Europă, pp. 92-93.  
12 Cf. PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE, op. cit., p. 14. 
13 Cf. G. NEAMŢU (COORD.), Tratat de Asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 289. 
14 Vezi anexa nr. 1. 
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în funcție de timp și spațiu15. Așadar, granița dintre sărăcia abvsolută și cea relativă poate fi 

uneori flexibilă. 

Sărăcia relativă este un concept prin care se identifică persoanele sărace raportând 

nivelul lor de trai la nivelul de trai al întregii comunități. Pentru a identifica sărăcia relativă se 

utilizează compararea situației în care se află fiecare persoană cu situația grupului de care 

aparține. Prin caracterul relativ s-a înțeles că necesitățile nu sunt doar acele standarde esențiale 

vieții, ci tot ceea ce este inacceptabil ca să nu aibă fiecare om indiferent de statutul lui social. 

Prin urmare, atunci când nu există resursele care să facă posibilă în mediul social și cultural 

buna funcționare a unei gospodării sau persoane, avem de-a face cu sărăcie relativă16. 

O altă metodă prin care se evaluează sărăcia este cea relativă. Eurostat propune și 

utilizează o variantă a metodei relative care cere să se estimeze parametrii sărăciei, luând în 

calcul veniturile gospodăriilor, care sunt raportate la pragul de 60% din media acestora. Acest 

prag se stabilește anual de către fiecare stat bazându-se pe nivelul și distribuția veniturilor țării 

din acel an, asta însemnând că rata persoanelor sărace și a sărăciei subliniază impactul sărăciei 

raportat la stadiul bunăstării din acel moment, fără a arăta modificările periodice a volumului 

sărăciei datorat evoluției economiei țărilor17. 

Măsura sărăciei relative este dată de compararea stilului de viață al unei persoane cu 

aspirațiile sale, sau cu standardele grupului său de referință sau ale mediului social căruia îi 

aparține18. Astfel, pragul de sărăcie relativă, se stabilește pe baza împărțirii populației vizate 

de statistici în funcție de variabila instrumentală aleasă să determine resursele materiale. Se 

interpretează sărăcia relativă analizând cât la sută din unele persoane sau gospodării sunt într-o 

situație mai precară decât celelalte19. Aceasta metodă poate fi aplicată măsurării sărăciei în 

diferitele aspecte ale sale, iar rezultatele pot determina mai ales gradele de risc cu privire la 

excluziune și la răsturnarea valorilor, mai ales cele sensibile: socio-religioase. Ne referim cu 

                                                             
15 Cf. PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE, op. cit., pp. 14-15. 
16 Cf. Ibidem. 
17 Cf. M. PREDA (coord.), op. cit., p.26. 
18 Cf. L. LIVADA-CADESCHI (coord ), op. cit; p. 94. 
19 Cf. PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE, op. cit., pp. 31-32. 
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precădere la situația minorităților, cum ar fi consumatorii de droguri ușoare, romii sau 

grupurile persoanelor cu alte orientări sexuale decât cele firești, sau grupurile persoanelor cu 

orientări spre o viață de cuplu altfel decât viața de cuplu tradițională (familia formată din 

bărbat, femeie și copiii concepuți din unirea lor în cadrul căsătoriei). Mai ales pentru cele din 

urmă, putem observa un continuu salt din grupuri defavorizate, în cele favorizate, în funcție de 

spațiul cultural. Astfel, există mari diferențe în măsurarea și aprecierea sărăciei relative, atât 

cu privire la bunurile materiale, de larg consum, cât și a bunurilor intelectuale și spirituale în 

spațiul Uniunii Europene, dar după cum am putut observa în cercetarea noastră, studiile încă 

nu vizează concret aceste aspecte, iar strategiile nu le cuprind. Așadar, în analiza sărăciei vom 

avea în vedere mai multe aspecte ale lipsurilor așa numite „de bază”. 

Sărăcia a fost un fenomen prezent în toate perioadele istorice. Conform dinamicii 

societăţii, nu a fost suficientă o singură definiţie pentru toată perioada istorică. În Evul Mediu, 

erau considerate „sărace” persoanele care nu deţineau nici un rang, nu purtau arme şi erau fără 

nici un prestigiu. Interesant este însă faptul că acestea erau considerate superioare din punct de 

vedere moral faţă de cei bogaţi. Astăzi această formă de sclavie a trecutului a căpătat un alt 

tipar modern: prostituţie, trafic de fiinţe umane, munca minorilor20. 

 

Sărăcia îngrădeşte exersarea potenţialului copiilor şi provoacă daune irecuperabile care 

reapar pe parursul întregii vieţi. Dimensiunile sărăciei îi privează pe copii de drepturile lor. 

Sărăcia pentru copii nu înseamnă doar bani; afectează frecventrea şcolii, socializarea; îi 

privează de îngrijirea medicală şi de accesul la apă potabilă, la salubritate fapt ce determină 

cauza unor boli sau chiar decesul, cauze ce ar putea fi evitate. Această provocare multilaterală 

a sărăciei determină domenii diverse de implicare pentru accesul echitabil la nutriţie, la 

serviciile de sănătate, educaţie şi alte servicii sociale21. 

                                                             
20 Cf. N. M. MIHALACHE, Sărăcia. Responsabilitate umană şi nivel de trai, Editura Institutul European, Iaşi, 

2013, p.39. 
21 Cf. UNICEF, The state of the world’s children 2016. A fair chance for everz child, p. 69, <https://www. 

unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf>, (accesat la data 15.05.2018). 
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Efectele sărăciei în copilărie îşi reflectă consecinţele şi la maturitate. Sărăcia nu este un 

element uşor cuantificabil. Unii înţeleg sărăcia ca fiind lipsa unui venit adecvat pentru a 

satisface nevoile umane de bază. Alţii îl definesc ca fiind incapacitatea de a ține pasul nivelul 

mediu de trai într-o anumită societate. Însă alții au o viziune mai largă, definind sărăcia ca 

fiind lipsa accesului la servicii de bază, cum ar fi educația, asistență medicală primară sau apă 

potabilă22. 

Sărăcia detemină privarea de nutriţie corespunzătoare şi de sănătate care pe parcursul 

copilăriei sunt fundamentale. Lipsa alimentaţiei în primii ani de viaţă când creierul se dezvoltă 

în ritm alert, poate duce la traume dificile şi chiar imposibil de depăşit ulterior. Afectează de 

asemenea dezvoltarea părţii cognitive care ajută la învăţare. Iar astfel de stimulente care 

lipsesc restrâng posibilitatea dezvoltării unei persoane integre ca adult.23 

Sărăcia relativă care are o relevanță deosebită în țările mai bogate afectează viaţa 

copiilor prin limitarea accesului la educaţie, la serviciile medicale care le limitează şansele la 

viaţă. În primele 41 de țări cele mai bogate, aproape 77 de milioane de copii trăiau în sărăcie 

monetară în 201424. 

Sărăcia copiilor cuprinde dimensiuni precum: educaţia, nutriţia, adăpost, canalizare, 

apă potabilă, acces la informaţie. Dacă există lipuri în aceste sfere copiilor le sunt ameninţate 

supravieţuirea şi dezvoltarea25. Atunci când copiii se confruntă cu sărăcie, sănătate precară, 

malnutriție, stres, violență, abuz, neglijare, îngrijire necorespunzătoare sau lipsa de 

oportunități de învățare, în special în primii ani de viață, capacitatea lor de a-și îndeplini 

potențialul este în pericol26. Mai mult copii cu dizabilităţi sunt adesea prinşi în economia 

informală datorită discriminării, limitând posibilităţile de dezvoltare27. 

                                                             
22 Cf. Ibidem. 
23 Vezi anexa nr. 2. 
24Cf.  UNICEF Office of Research, Children of the Recession: The impact of the economic crisis on child well-
being in rich countries, Innocenti Report Card 12, UNICEF Office of Research, Florence, September 2014. 
25 Cf. ECLAC-UNICEF, La pobreza infantil en América Latina y el Caribe, CEPAL, Chile, 2010, p. 23. 
26 Cf. THE WORLD BANK, World Development Report: Conflict, security, and development, Washington, D.C., 

2011, p. 62. 
27 Cf. INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Decent Work and the Informal Economy: A policy resource 

guide, ILO, March 2013, p. 329. 
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Experienţa a demonstrat faptul că încurajarea financiară prin diferite programe de 

finanţare a făcut să crească numărul cererilor la educaţie, precum şi avansarea la niveluri mai 

înalte ale învăţământului şi a serviciilor adiacente - de alimentaţie în şcoli care au favorizat 

frecventarea şcolii sau programul burselor care a diminuat forţa de muncă a copiilor sau 

căsătoria minorilor28. 

Extinderea protecţiei sociale a copilului şi a familiei este un pas important în reducerea 

sărăciei mondiale. Dintre statele membre ONU în 2016 existau 108 ţări cu cel puţin un astfel 

de program, iar 75 de ţări care nu aveau încă un astfel de program29. 

Motivul crizei prin care trec copii fără părinţi se extinde dincolo de sărăcia regională, 

fiind implicate interesele guvernelor acestei lumi. Naţiunile trebuie să recunoască drepturile 

copilului, să-şi asume angajamentul pentru creşterea securităţii lor şi să se mobilizeze pentru 

creşterea resurselor, a monitorizării pregresului în atingerea obiectivelor globale, să 

sancţioneze părţile care atentează la libertatea şi protecţia copiilor lipsiţi de apărarea părinţilor. 

În acest sens putem vorbi de necesitatea creşterii gradului de solidaritate intenaţională şi de 

suport30. 

România se află printre ţările europene cu o incidenţă mare a sărăciei, rata sărăciei 

relative fiind de 19% din totalul de locuitori în 2007. Acest procent surprinde o rată a sărăciei 

ridicată comparativ cu majoritatea statelor membre Uniunii Europene. Raportat la media UE, 

ţara noastră prezintă un grad de inengalitate a veniturilor superior. Persoanele cele mai 

vulnerbile sunt copiii şi vârstnicii; de asemenea agricultorii, şomerii şi pensionarii agricoli. 

Riscul de sărăcie este mai mare la persoanele singure, persoanele din gospodăriile 

monoparentale, sau dimpotrivă foarte numeroase. Se observă un grad de sărăcie mai ridicat la 

populaţia din mediul rural unde rata este de trei ori mai mare decât în mediul urban31. 

                                                             
28 Cf. R. SABATES WHEELER, J. YABLONSKI, Social Protection and Child Poverty: Evidence, practice, and gaps, 
for The State of the World’s Children 2016, p. 19. 
29 Cf. INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, World Social Protection, Report 2014/15: Building economic 

recovery, inclusive development and social justice, ILO, Geneva, June 2014, p. 16. 
30 Cf. UNICEF, Africa’s orphaned generations,  2003, p. 45, ˂https://www.unicef.org/sowc06/pdfs/africas_ 

orphans.pdf˃, (accesat la data 20.05.2018). 
31 Cf. M. PREDA (coord.), op. cit., pp. 27-29. 
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Sărăcia rămâne o temă de actualitate pe parcursul dezvoltării societăţii în care se 

accentuează inegalităţile sociale. Politica socială pentru combaterea sărăciei cuprinde 

dezvoltarea unei strategii multiple. În primul rând presupune promovarea unei măsuri de 

susţinere şi stimulare a ocupării, în special a ocupării salariate, de garantare a unui salariu 

minim suficient de stimulativ şi în concordanţă cu necesitatea asigurării unui trai decent. Mai 

putem vorbi despre modernizarea agriculturii, dezvoltarea economiei rurale şi dezvoltarea 

regională. Din punct de vedere al formării profesionalismului se are în vedere creşterea 

gradului de instruire. De asemenea mai este necesar dezvoltarea sistemului de protecţie socială 

şi adaptarea acestuia la evoluţiile din economie şi societate, la exigenţele şi riscurile derivate 

din îmbătrânirea demografică32. 

Copii reprezintă categoria de vârstă cu riscul cel mai crescut de sărăcie, având în 

vedere că pentru copii sărăcia presupune riscuri legate de sănătate, dezvoltare fizică, 

participare la educaţie, deci cu implicaţii asupra capacităţii de muncă, de ocupare şi de câştig 

la maturitate. Astfel se impune o politică socială de sprijinire a familiei cu mulţi copii tocmai 

pentru faptul că nu se poate vorbi despre o responsabilitate individuală în cazul copiilor sau 

despre a acţiona făcând presiuni pentru câştigarea dreptului la o viaţă mai bună. Investiţia într-

o politică socială pentru copii, este cea mai importantă şi mai profitabilă pentru dezvoltarea de 

durată a economiei şi a societăţii. Putem să ne referim aici la încurajarea redresării natalităţii, 

prestaţii familiale mai generoase, acoperirea nevoilor de creştere, îngrijire şi educaţie a 

copiilor prin diversificarea formelor de susţinere a familiilor numeroase, precum şi politici 

active de ocupare a persoanelor care au copii în întreţinere33. 

                                                             
32 Cf. Idem, p.41. 
33 Cf. Ibidem. 
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2. Stratificarea socială – sărăcie şi inegalitate 

 

Inegalităţile dintre cei săraci şi cei bogaţi pun accentul pe un preţ care trebuie plătit 

pentru asigurarea dezvoltărilor economice. Modelul american al unei bune organizări 

economice este bazat pe pieţe de desfacere şi un număr mic de sisteme de asistenţă socială, 

caracterizat printr-un grad înalt al inegalităţilor economice între cei săraci şi bogaţi. În 

„modelul Rinului” prezent în Europa, interesele colective au tendinţa de a le acoperi pe cele 

individuale. Acest ultim model a avut un caracter mai prosper datorită caracterului egalitarist, 

însă relaţia dintre inegalitate şi creştere economică rămâne însă controversată. 

Perspectiva lui Antony Giddens despre stratificarea socială reprezintă un răspuns la 

problemele inegalităţilor sociale care determină persistenţa discrepanţei dintre săraci şi bogaţi 

care trăiesc în special în ţările dezvoltate. Studiul inegalităţilor sociale ocupă un spaţiu 

important în sociologie deoarece resursele la care au acces oamenii determină multe aspecte 

ale existenţei lor, anticipând adesea şansa de a evolua pe scara economică34. 

Inegalităţile dintre oameni sunt determinate de o stratificare socială prezentă între 

diverse grupuri de oameni. Astfel putem enumera patru forme: sclavia, casta, starea şi clasa. 

Sclavia este o formă extremă de inegalitate în care unii indivizi devin proprietatea altor 

indivizi. În funcţie de societata din care făceau parte, sclavii era lipsiţi de drepturi legale (în 

SUA), sau având o poziţie de servitor. Unii erau folosiţi la muncile de pe plantaţii sau în mine 

(America de Nord şi de Sud), alţii erau alfabetizaţi, ocupând apoi posturi de mare 

responsabilitate cum ar fi administratori ai guvernului (Atena antică), sau deţineau abilităţi de 

meşteşugărit având propriile afaceri (Roma). Datorită răscoalelor provocate de scclavi, 

sistemul de muncă prin constrângere brutală a dispărut. Comerţul cu slavi a fost practicat până 

în secolul al XIX-lea. 

Casta reprezintă o diversitate de credinţe şi practici cu puţine principii comune. 

Sistemul de caste este legat de credinţa hindusă în reîncarnare. Poziţia cea mai elevată sunt 

                                                             
34 Cf. A. GIDDENS, op. cit., pp. 264-268. 
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brahmanii, cei care reuşesc să atingă cea mai elevată condiţie de puritate, iar cei aflaţi în 

poziţia inferioară sunt cei care nu trebuie atinşi, aceştia din urmă fiindu-le îngăduit contactul 

cu animale sau substanţe considerate a fi impure. Sistemul de caste era răspândit în India, 

Africa de Sud şi în America de Sud. Astăzi conceptul de castă se referă la sistemul de 

stratificare, accentul fiind pus pe segregaţia dintre negri şi albi. 

Stările făceau parte din civilizaţia feudală europeană. Starea cea mai înaltă era alcătuită 

din aristrocaţie, oamenii instruiţi ori proprietari, sau chiar clerul care deşi avea un statut 

inferior, poseda anumite privilegii distincte. Oamenii de rând erau cei ce alcătuiau „starea a 

treia” – robii, ţăranii liberi, negustorii şi meşteşugarii. 

Clasa este determinată de inegalităţile economice, de resursele materiale pe care le 

posedă un individ şi de poziţia în muncă. De aceea clasa din care face parte un individ este 

dobândită, nu obţinută prin naştere. Ocupaţia şi posesiunea averii face diferenţa dintre clasele 

existente în societatea occidentală. Clasele se grupează în: clasa de sus – cei bogaţi, clasa de 

mijloc – cei angajaţi, profesionişii, clasa muncitoare – cei cu slujbe manuale şi ţăranii – 

agricultorii. 

Teoriile cele mai influente despre stratificare în societăţile moderne care au avut un 

impact asupra disciplinei sunt cele dezvoltate de Karl Marx şi Max Weber. Ideile care au 

apărut ulterior sunt influenţate din concepţia celor doi35. 

Teoria lui Karl Marx. Preocuparea lui Marx era direcţionată în special pe clasele 

sociale. Pentru el „clasa reprezenta un grup de oameni care se află într-o relaţie comună faţă 

de mijloacele de producţie – mijloace cu ajutorul cărora îşi câştigă existenţa”36. Astfel prezintă 

două grupări de clase deopotrivă: aristrocraţii sau micii nobili – sclavii sau ţăranii liberi 

(înainte de apariţia industriei moderne) şi capitaliştii – clasa muncitoare (în societăţile 

industrializate moderne). Opinia lui Marx era că formele de obţinere a profitului redau o 

relaţie de exploatare prin faptul că muncitorii nu aveau acces la bogăţia pe care o creau prin 

munca lor (rămânând relativ săraci), ci doar clasa propietarilor. Conceptul lui Marx despre 

                                                             
35 Cf. A. GIDDENS, op. cit., pp. 268-273. 
36 Cf. Ibidem. 
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inegalităţile structurate ale societăţii face referire la condiţiile obiective care permit unora să 

beneficieze de un mai mare acces la recompensele materiale decât alţii. 

Teoria lui Max Weber. Comparativ cu analiza lui Marx, Weber mai adaugă pe lângă 

controlul sau lipsa de control al mijloacelor de producţie şi alţi factori economici care 

determină condiţia socială a indivizilor: abilităţile personale, disponibilităţile, calificările, 

diplomele – acestea determinând slujbele pe care oamenii sunt capabili să le obţină. Un alt 

aspect al stratificării este cel de statut (prestigiul de care beneficiază cineva, proprietăţile 

deţinute) versus partid (grupuri de oameni care lucrează pentru un ţel comun; pot fi bazate pe 

afilieri religioase sau idealuri naţionaliste). 

Teoria despre clasă a lui Erik Olin face referire la trei tipuri de control: asupra 

investiţiilor sau a capitalului, asupra mijloacelor fizice de producţie (pământ, fabrici, birouri) 

şi asupra forţei de muncă. Astfel clasa capitalistă deţine acest control, clasa muncitorească nu 

deţine nici un control, însă mai există şi poziţii de clasă contradictorii, care au posibilitatea de 

a influenţa anumite aspecte ale producţiei, dar li se interzice controlul asupra altora. 

Teoria Parkin: o abordare weberiană. Opinia lui Parkin este că proprietatea este doar o 

formă de închidere socială ca proces prin care grupurile încearcă să menţină un control asupra 

resurselor. Mai adaugă însă: originea etnică, limba, religia. Acestea generează din start două 

procese care interzic dreptul de a dobândi resurse: excluderea şi uzurparea. 

Deşi unii autori susţin că în societăţile moderne occidentale clasa a devenit relativ 

neimportantă, dezvoltarea capitalismului industrial făcea vizibilă diferenţa dintre săracii care 

munceau şi cei angajatori – prin impozitele plătite, diferenţe fizice, starea de sănătate mai 

precară la nivelurile mai coborâte ale structurii de clasă37. 

Mark considera faptul că niciodată salariile clasei muncitoare nu se vor ridica deasupra 

nivelului de subzistenţă, în vreme ce bogăţia minorităţilor va continua să crească. Practic 

anticipa persistenţa sărăciei în ţările industrializate. Cu toatea acestea de-a lungul timpului 

mulţi oameni din ţările occidentale şi-au ridicat nivelul de trai. 

                                                             
37 Cf. A. GIDDENS, op. cit., pp. 273-286. 
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Distribuţia averii şi a venitului sunt sursele care contriuie la evoluţia economică pentru 

că averea se referă la bunurile pe care le posedă indivizii şi care pot fi vândute, în timp ce 

venitul provine din ocupaţiile plătite. Este cert însă că bogăţia este concentrată unui număr 

redus de oameni, unii nedeclarând public întreaga avere. Pe de altă parte dezvoltarea 

tehnologiei industriale a adus mai multă productivitate, crescând valoarea bunurilor şi 

serviciilor. Cu toate acestea distribuţia venitului rămâne inegală. 

Observăm aşadar că propietatea conferă putere, controlul asupra capitalului 

influenţează ocuparea unor poziţii de frunte în sferele politice, educaţionale şi culturale. 

Aşadar în societăţile moderne se disting mai multe tipuri de clase: clasa de mijloc – 

angajaţii la diferite corporaţii, manageri, experţi (cu o educaţie superioară); clasa mijlocie de 

jos – vânzători, profesori, infirmieri; clasa muncitoare – muncitori calificaţi sau necalificaţi în 

domeniul ocupaţiilor manuale; subclasa – minorităţile etnice lipsite de privilegii (şomerii, 

negrii, asiaticii, afro-americanii). 

În structurile de clasă s-a observat că cea superioară a fost dintotdeauna divizată intern. 

De aceea astăzi economia este dominată de marile corporaţii, iar controlul asupra lor este 

deţinut de directorii lor care lucrează ca nişte angajaţi sau profesionişti cu înalte calificări. 

Deşi clasa superioară şi-a schimbat forma, continuă să existe. Se pronunţă separarea 

experţilor, managerilor, administratorilor de oamenii care au slujbe manuale de rutină. 

Slujbele nemanuale sunt posedate în majoritate de femei. Are loc înlocuirea personalului 

angajat cu mijloacele moderne computerizate. 

Schimbările care afectează clasa muncitoare sunt date: de migraţia de la o slujbă 

manuală, la una de birou mai bine plătită; schimbarea stilului de viaţă în unul mai confortabil; 

consumismul. Problema şomajului rămâne însă o dilemă în ţările dezvoltate. Aceasta este dată 

de lipsa calificărilor, dar şi a bazelor informale, precum şi de diferenţele etnice. Iar problema 

imigranţilor continuă întreţinererea procentului de şomeri. 

Un alt criteriu al stratificării sociale este reprezentat de gen. De-a lungul anilor genul 

reprezenta unul dintre cele mai profunde exemple de stratificare. Femeile erau considerate 

neimportante în analiza diviziunilor de putere, avere şi prestigiu. Bărbaţii însă deţin o poziţie 
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superiară chiar şi în societăţile de vânzări şi culegători. Astăzi poziţia materială a femeii tinde 

să reflecte pe cea soţilor. Deşi se continuă tendinţa femeii de a ocupa un loc privat în cadrul 

familiei, bărbaţii duc o viaţă mai „publică”, aceştia din urmă hotărând distribuţia averii şi 

puterii. Cert este că poziţia economică a unei femei nu mai poate fi „explicată” după cea a 

soţului38. 

Unii autori consideră că poziţia de clasă a unui individ nu face referire la familie, ci 

aceasta poate fi evaluată în mod independent, fără referinţe la circumstanţele domestice.  

Există studii care demonstrează faptul că femeile îşi aleg partenerii care deţin câştiguri 

la fel de mari sau chiar mai mari. Căsătoria are tendinţa de a produce parteneriate în muncă. 

Mobilitatea socială face referire la mişcările indivizilor şi grupurilor între diferite 

poziţii socio-economice. Din punct de vedere al proprietăţilor, al venitului sau al statutului 

există mobilitatea verticală, cei care sunt mobili ascendent, cei care evoluează pe scara 

socioeconomică deşi provin din păturile sociale inferioare. Mobilitatea descendentă face 

referire la cei care se mişcă în direcţia opusă. Este asociată celor cu problemele psihologice şi 

cu anxietăţi; se referă şi la oamenii de vârstă mijlocie care îşi pierd slujbele; la femeile 

divorţate sau separate care au copii. Mobilitatea laterală se referă la mişcarea geografică între 

cartiere, oraşe sau regiuni. Mobilitatea intergeneraţională se referă la copii care au aceleaşi 

ocupaţii ca şi părinţii sau bunicii lor39. 

Mulţi oameni consideră că fiecare are şansa de a ajunge în poziţiile de vârf dacă 

munceşti din greu şi eşti suficient de stăruitor. Cifrele arată însă că puţini oameni reuşesc acest 

lucru deoarece există o piramidă, care are un număr relativ limitat de poziţii de putere raportat 

la numărul oamenilor de pe glob. Majoritatea celor care ating vârful fac parte dintre cei 

avantajaţi, dintre cei care provin din medii profesionale sau bogate. 

Cât priveşte nivelurile de mobilitate există studii care susţin că fii muncitorilor manuali 

necalificaţi practică activităţi manuale şi doar un procent relativ mic reuşesc să se 

                                                             
38 Cf. A. GIDDENS, op. cit., pp. 286-289. 
39 Cf. Idem., p. 296. 



26 

 

autodepăşească. Mai mult şansele de mobilitate ale femeilor sunt drastic limitate în poziţia de 

expert sau management. 

Studiul mobilităţii sociale prezintă însă câteva probleme. Una dintre acestea este faptul 

că trecerea de la munca manuală la cea de birou nu poate fi definită întotdeauna ca o cale 

ascendentă, o promovare în muncă. De asemenea mobilitatea intergeneraţională este dificil de 

stabilit în ce moment al carierei pot fi făcute comparaţii. 

Comparativ cu generaţiile din timpul comunismul, oportunităţile ce au survenit după 

anii 1990 au crescut. Şansele de angajarea au crescut, chiar dacă mai există încă patroni care la 

angajare fac discriminări în rândul femeilor. 

Sărăcie şi inegalitate40. Deşi convieţuiesc în aceleaşi comunităţi oamenii bogaţi au o 

vagă idee despre gradul de răspândire al săriciei. Charles Booth propune ca sărăcia să fie 

drastic redusă prin intermediul programelor de reformă şi de asistenţă socială. Analiza sărăciei 

din lume face diferenţă între sărăcia absolută – lipsa mijloacelor de subzistenţă şi sărăcia 

relativă. În SUA sunt consideraţi săraci următoarele categorii: şomerii, cei care lucrează cu 

program redus, oamenii în vârstă, bolnavii şi persoanele cu dizabilităţi, cei care fac parte din 

familii numeroase, sau din familii monoparentale. 

Una din problemele menţinerii sărăciei estea cea legată de faptul că programele de 

asistenţă socială nu sunt bine administrate astfel încât „ajutoarele guvernamentale” sprijină pe 

unii să trăiască „gratis” o perioadă de timp. O parte dintre cei care fac parte din această 

categorie sunt totuşi copii sau bolnavi. Astfel se constituie dependenţa de ajutor social în 

detrimentul educaţiei pentru autosusţinere. 

Problema oamenilor fără adăpost constiuie un sector important mai ales atunci când 

aceste persoane nu fac parte dintre cei bolnavi mintal, sau dintre cei alcoolici, sau dintre 

consumatorii de droguri, ci dintre cei divorţaţi, sau care nu deţin suficiente venituri.  

 

Venituri, inegalitate, sărăcie. Veniturile gopodărilor reprezintă partea ce revine 

populaţiei în procesul de gestionare a finanţelor ca principală sursă de acoperire a nevoilor de 

                                                             
40 Cf. A. GIDDENS, op. cit., pp. 296-306. 
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consum. Ele sunt condiţionate de nivelul de dezvoltare economică, fiind influenţate de piaţa 

naţională sau mondială. Reducerea veniturilor creşte riscul de sărăcie şi excluziune socială41. 

În anul 2007 când a intrat România în Uniunea Europeană, veniturile medii ale 

gospodăriilor din ţara noastră erau mai mici de 4 - 5 ori comparativ cu media UE. Principalele 

cheltuieli se făceau pentru acoperirea nevoilor primare – alimentaţie, locuinţă, sănătate, 

îmbrăcăminte şi încălţăminte, transport la locul de muncă; ceea ce rămâne fiind insuficient 

pentru acoperirea altor nevoi precum educaţie şi odihnă, condiţii mai bune de locuit. Cât 

priveşte mediul de viaţă s-a observat o uşoară diferenţă în raport cu dificultatea de a plăti la 

timp facturile: 46% din gospodăriile din mediul urban şi 53% din gospodăriile din mediul 

rural nu făceau faţă pentru a acoperi aceste nevoi. Aproape jumătate din gospodării nu pot face 

faţă cu venitul de care dispun. Nivelul scăzut al veniturilor a crescut riscul de degradare a 

condiţiilor de viaţă sub un standard acceptabil ceea ce nu a permis nici realizarea unor 

economii care să poată acoperi situaţiile de criză: şomaj, pensionare, boală, pierderea 

susţinătorului42. 

Principala sursă de venit o constituie câştigurile salariale (51%). Urmează apoi 

veniturile băneşti obţinute din agricultură – din vânzarea unor produse agricole şi realizarea 

unor lucrări agricole, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse 

proprii, prestaţiile sociale. Prestaţiile sociale asigură o cincime din veniturile gospodăriilor, 

proporţie relativ mare care derivă din numărul mare de beneficiari (vârstnici sau bolnavi, 

şomeri, persoane cu handicap, familii cu copii, familii ale căror venituri se situează sub un 

nivel minim etc.). Nivelul acestor prestaţii este scăzut în raport cu nevoile de protecţie ale 

beneficiarilor precum şi raportat la standard european43. 

Combaterea sărăciei ca obiectiv central al politicilor sociale presupune patru strategii: 

promovarea unor măsuri de ocupare a forţei salariale care să garanteze un venit minim 

suficient de stimulativ pentru un trai decent; dezvoltarea economiei rurale şi modernizarea 

                                                             
41 Cf. M. PREDA (coord.), op. cit., p.19. 
42 Cf. M. PREDA (coord.), op. cit., pp. 20-21. 
43 Cf. Idem, pp. 22-23. 
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agriculturii; creşterea gradului de instruire şi de formare profesională; dezvoltarea sistemului 

de protecţie socială şi adaptarea la exigenţele şi riscurile derivate din îmbătrânirea 

demografică44. 

Sistemul de protecţie socială are rolul de a preveni sărăcia prin asigurarea unor venituri 

de înlocuire (pensii, indemnizaţii de şomaj şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de 

muncă) şi prin susţinerea veniturilor familiilor cu copii sau ale persoanelor cu dizabilităţi, 

precum şi în furnizarea de suport pentru populaţia aflată sub incidenţa sărăciei la un nivel 

relativ ridicat45. 

Diminuarea sărăciei impune existenţa unei instituţii care să se ocupe cu profesionalism 

de măsurile în sistemul de protecţie socială, care să aibă o viziune de ansamblu şi să vegheze 

la asigurarea unei bune funcţionalităţi a sistemului, să promoveze politici şi măsuri de 

adaptare la evoluţiile din domeniul economic şi cel social sau în situaţii de criză. 

Decalajul dintre veniturile gospodăriilor din România este determinat de 

productivitatea muncii şi diferenţele privind nivelul şi structura ocupării, în principal de 

ponderea salariaţilor în populaţia ocupată. 

Scăderea drastică a natalităţii şi creşterea constantă a ponderei persoanelor vârstnice 

vor accentua problemele de finanţare ale unui sistem centrat pe protecţia pensionarilor şi pe 

pensionări foarte timpurii. Se propune acordarea priorităţii de redistribuire a veniturilor în 

sfera familiilor şi a copiilor, încurajarea intrării pe piaţa muncii  a tinerilor şi a şomerilor46. 

Inegalităţile salariale în România nu sunt determinate de gen, ci de natura angajatorului 

şi de vârsta angajatului. Salariaţii cu vârste cuprinse între 55-64 ani primesc un salariu dublu 

faţă de cei cu vârste tinere 15-24 de ani, şi cu 35% mai mare faţă de grupa de vârstă 25-54 ani 

– tineri care deţin nevoi mai mari aflaţi fiind la începutul vieţii (preocupaţi de achiziţionarea 

unei locuinţe, a bunurilor necesare, întemeierea unei familii, creşterea copiilor). „Sunt 

inechităţi flagrante, de neimaginat într-o economie bazată pe competitivitate. În economia 

                                                             
44 Cf. Idem, pp. 38-40. 
45 Cf. Idem, pp.41. 
46 Cf. M. PREDA (coord.), op. cit., p. 332. 
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românească, meritul este dat de vechime (care nu înseamnă în mod obligatoriu eficienţă) şi de 

angajarea la stat (unde se trăieşte din impozitele colectate în special de la cei care riscă, de la 

mediul privat)”. O soluţie la aceste dezechilibre poate fi implementarea unei singure legi a 

salariaţilor bugetari pentru diminuarea sau eliminarea inechităţilor din sistem. De asemenea ar 

fi eficient punerea accentului pe performanţă decât pe vechime: „la performanţe egale trebuie 

acordate recompense egale”47. 

Trebuie să se interzică prin lege acordarea unor drepturi salariale proprii de către 

fiecare putere în parte pentru ea însăşi; trebuie să se interzică prin lege aprobarea unor 

cheltuieli bugetare de pensii ori salarii fără acoperirea bugetară certificată de Ministerul 

Finanţelor Publice sau de o instanţă cu putere decizională privind resursele bugetare. De 

asemenea se impune sancţionarea persoanelor care acordă ilegal drepturi salariale. 

Cercetările efectuate în cea mai mare parte în Marea Britanie arată că diviziunile de 

clasă formează inegalităţile economice în societăţile moderne. Ceea ce influenţează starea de 

bunăstare sau de sărăcie sunt diviziunile de clasă, mobilitatea socială, situaţiile de sărăcie care 

sunt sau nu depăşite. Combaterea sărăciei însă poate ajuta societatea să devină mai prosperă. 

 

 

 

3. Sistemul de protecţie socială a copilului 

 

Conform Convenției privind Drepturile Copilului, adoptată de către Organizaţia 

Naţiunilor Unite în 1989, fiecare persoană sub 18 ani este un copil. Iar fiecare copil are 

anumite drepturi de bază inclusiv dreptul de a trăi, dreptul de a obține educație, dreptul de a 

beneficia de asistență medicală, dreptul de a avea un adăpost, dreptul de a fi protejat de 

abuzuri fizice și psihologice și de exploatare. Convenția acceptată de 193 de țări, spune că 

fiecare copil trebuie protejat, fără nici o discriminare. În consecință, nu numai părinții 

                                                             
47 Cf. M. PREDA (coord.), op. cit., p. 332. 
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copilului dar și guvernele au obligația de a acționa în interesul copiilor și de a-i proteja în toate 

circumstanțele48. 

Protecţia socială reprezintă implicarea statului prin aplicarea unor mecanisme şi 

principii de a susţine populaţia defavorzată în vederea redresării acesteia pe piaţa munci. 

Modelul social European diferă de cel al Statelor Unite ale Americii, iar la nivel statal diferă 

în funcţie de problemele care predomină – sărăcie, inegalitate economică, şomaj etc. Există o 

legătură strânsă între dezvoltarea economică şi implicarea statului în domeniul protecţiei 

sociale. La nivel European, România este ţara în care statul depune un efort redus în direcţia 

protecţiei sociale. Cifra cheltuielilor sociale este de 14% din PIB, aproximativ jumătate din 

media înregistrată la nivelul ţărilor UE, unde numărul este de 26,9% din PIB49. 

Sistemul românesc de protecţie socială cuprinde o serie de beneficii şi servicii 

necontributorii universale, de tipul alocaţiei pentru copii sau al serviciilor de educaţie. La nivel 

internaţional includerea educaţiei în sistemul de protecţie socială nu este întocmai acceptată, 

apreciindu-se faptul că domeniul trebuie analizat separat datorită importanţei faptului că 

educaţia reprezintă o strategie pentru dezvolare50. 

Asigurările sociale reprezintă o parte componentă a sistemului de Securitate socială ce 

are drept obiectiv compensarea prin beneficii în bani sau în servicii a imposibilităţii obţinerii 

veniturilor salariale pentru o perioadă de timp limitată sau nelimitată. 

Beneficiile de asigurări sociale (pensii, ajutor de şomaj, asigurări de accident de 

muncă, servicii de sănătate) sunt contributorii, adică sunt acordate doar pe baza unei 

contribuţii anterioare a beneficiarului la un fond. Aşadar sistemul de asigurări sociale se ocupă 

cu colectarea fondurilor de la cei asiguraţi şi distribuirea resurselor către cei aflaţi în situaţii de 

risc. Astfel există şi fonduri private de pensii şi asigurări de sănătate private. 

Asistenţa socială presupune acordarea unor drepturi sub formă de bani, bunuri sau 

servicii persoanelor care nu-şi pot acoperi nevoile de bază cu propriile eforturi. Pentru a intra 

                                                             
48 Cf. UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. Office of the right Commissioner, Convention on the Rights of the 

Child, ˂http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx˃, (accesat la data 10.04.2018). 
49 Cf. M. PREDA (coord.), op. cit., p. 79. 
50 Cf. Idem, p. 81. 
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în posesia acestor drepturi aceste persoane sunt evaluate de către o comisie specializată care 

analizează mijloacele de subzistenţă: venituri, proprietăţi, sănătate, securitate etc. Beneficiile 

universaliste sunt acordate tuturor cetăţenilor fără a fi nevoie de testarea mijloacelor. Acestea 

sunt: subvenţionarea educaţiei gratuite, alocaţia pentru copii, serviciile medicale de urgenţă. În 

cazul resurselor limitate se face o selecţie în funcţie de merit. De exemplu locurile 

subvenţionate de stat la liceu sau facultate, bursele de merit acordate elevilor sau studenţilor51. 

În România structura cheltuielilor sociale este asemănătoare statelor membre UE, cea 

mai mare parte a efortului bugetar concentrându-se asupra pensiilor şi asigurărilor de sănătate 

care reprezintă 78% din totalul cheltuielilor sociale. Pe de altă parte România alocă un procent 

mai crescut din cauza numărului de beneficiari, pentru sănătate şi familie (incluzând alocaţia 

de stat pentru copii, acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului) în detrimentul 

cheltuielilor pentru şomaj, locuire şi excluziune sociale – sfere elementare în celelalte state 

membre52. 

Din grupurile sociale cu risc ridicat de excluziune socială fac parte persoane cu 

dizabilităţi, persoanele de etnie romă, tinerii care sunt victime ale consumului de droguri, 

traficului de fiinţe umane, prostituţie, bolnvi de HIV/SIDA sau victime ale violenţei. Categoria 

cea mai numeroasă o reprezntă copii aflaţi în risc. În România există o problemă majoră 

referitoare la intervenţiile pentru copii în comunităţile cu risc ridicat de părăsire a copilului, de 

abuz, neglijare şi exploatare prin muncă. Intervenţiile se remarcă prin lipsă de coordonare şi 

profesionalism; menţionăm că deşi sunt multe posturi de asistenţi sociali, posturile sunt 

ocupate de persoane calificate pe un alt domeniu (ex. asistenţi medicali). Se recomandă 

dezvoltarea unui minim de servicii comunitare de prevenire a abolirii drepturilor copilului, cu 

sprijin din partea statului. Înfiinţatarea unui Observator al Apărării Drepturilor Copilului poate 

fi un ideal prin monitorizarea cazurilor de încălcare a drepturilor copilului, să promoveze 

campanii pentru informare, educare, comunicare şi apărare a copilului53. 

                                                             
51 Cf. Idem, p. 81. 
52 Cf. M. PREDA (coord.), op. cit., p.339. 
53 Cf. Idem., pp. 341-344. 
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Beneficii de asistenţă socială. Cele mai cunoscute programe selective destinate 

susţinerii financiare a familiilor cu copii sunt alocaţia complementară şi alocaţia de susţinere 

pentru familiile monoparentale. Aproximativ 11% din familile din România beneficiază de 

una dintre ele. Ambele se adresează familiilor cu o situaţie materială precară, iar cuantumul 

variază în funcţie de numărul copiilor şi în funcţie de situaţia fiecărui caz54. 

Venitul minim garantat este principalul mecanism de susţinere a indivizilor ce nu deţin 

veniturile necesare ieşirii din sărăcie. Beneficiul se calculează ca diferenţă dintre pragul 

stabilit prin lege (variind în funcţie de membri) şi venitul actual (care se calculează adăugând 

veniturile monetare plus valoarea imputată a animalelor şi a bunurilor durabile). Pentru 

aceasta se are în vedere testarea mijloacelor efectuată la domiciliu de către departamentul de 

asistenţă socială sau printr-un formular de cerere şi a declaraţiei pe propria răspundere privind 

numărul membrilor familiei şi veniturile acesteia. Pentru controlarea fenomenului de 

supraincluziune, programul presupune şi cerinţe de muncă în folosul comunităţii monitorizate. 

Condiţionările din ultima perioadă au condus la reducerea numărului de beneficiari. 

Contribuţia beneficiilor sociale la reducerea sărăciei şi inegalităţii. Sistemul de 

beneficii monetare de asistenţă socială are în componenţă câteva tipuri de beneficii principale: 

pentru familii şi copii, pentru persoane cu dizabilităţi, subvenţiile pentru utilităţi (ajutorul de 

încălzire), venitul minim garantat şi de merit (pentru stuaţii de război, eroi etc.). 

Cele mai importante transferuri ce au loc pentru reducerea sărăciei sunt îndreptate 

către familie şi copii: alocaţii pentru copii, alocaţia complementară şi de susţinere şi 

indemnizaţia de maternitate şi îngrijre a copiilor. 

Alocaţia pentru copii reprezintă un beneficiu de tip universalist ce se acordă copiilor şi 

tinerilor aflaţi în sistemul educaţional55. Alocaţia se dubleză pentru copii cu handicap şi se 

majorează cu 50% pentru cei cu handicap aflaţi în plasament56. 

                                                             
54 Cf. M. PREDA (coord.), op. cit., p. 88. 
55 Cf. LEGEA NR. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicata 2012, art. 1 (3). 
56 Cf. M. PREDA (coord.), op. cit., pp. 111-113. 
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Alocaţia compelentară pentru familii întregi şi alocaţia de susţinere pentru familiile 

monoparentale se acordă în analiza veniturilor reduse. Alocaţiile familiale bazate pe testarea 

mijloacelor, deşi acoperă un număr mare, în timp aduc o contribuţie modestă la ridicarea 

veniturilor beneficiarilor şi implicit la reducerea sărăciei57. 

Indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului se acordă mamei pe o perioadă de 

2 ani în valoare de 600 lei pe lună sau de 85% din media veniturilor din ultimele 12 luni 

anterior naşterii58. 

Subvenţiile de căldură se alocă ca un ajutor pentru familiile sărace care se află în 

imposibilitatea de a plăti cheltuielile cu energia termică (se alocă pentru o perioadă de maxim 

cinci luni în sezonul rece). 

O soluţie în obţinerea performanţelor diferitelor programe de asistenţă socială şi de 

dezvoltare locală ar fi constituirea unui Observator Social care să monitorizeze constant 

indicatori de incluziune sau excluziune socială sau factori de intrare şi rezultat ai programelor 

sociale. 

În sistemul de protecţie socială există o seamă de probleme sectoriale precum: lipsa 

unei viziuni strategice, a unei coerenţe instituţionale, absenţa monitorizării; risipa sau 

neeficienţa măsurilor, dezechilibrele bugetelor de protecţie socială; inechităţi multiple şi 

flagrante în distribuirea resurselor sociale; riscuri generate de criza economică. 

Faptul că sistemul este fragmentat, incoeerent impune o reformă a sistemului de instituţii din 

sfera protecţiei sociale care să asigure un cadru instituţional naţional şi local bazat pe principiul 

subsidiarităţii, cu clarificare a funcţiilor şi responsabilităţilor pe axa central-locală, cu 

apropierea politicilor de prevenire de comunităţi şi a instituţiilor, de locul unde se pot lua 

decizii şi unde există resursele necesare59. 

                                                             
57 Cf. Idem, pp. 113-117. 
58 Cf. Idem, p. 114. 
59 Cf. M. PREDA (coord.), op. cit., p. 354. 
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Sistemul de asistenţă socială60. Numărul mic de salariaţi determină numărul mare de 

români care beneficiază de măsuri de redistribuire a veniturilor colectate la bugetul de stat şi 

fondurile de asigurări sociale. România alocă printre cele mai mici valori pentru cheltuielile 

sociale la nivel UE. Sistemul beneficiilor sociale fiind orientat cu preponderenţă în sectorul 

pensiilor şi asigurărilor de sănătate. Programele care se asociază atât cu un număr relativ 

crescut de beneficiari, cât şi cu niveluri reduse ale cheltuielilor totale sunt cele de asistenţă 

socială. 

Serviciile de asistenţă socială. În procesul de descentralizare a sistemului de asistenţă 

socială se constată o concentrare a serviciilor şi instituţiilor la nivel judeţean, departe de 

beneficiari şi de problemele reale, ale comunităţilor locale, în special faţă de comunităţile din 

mediul rural. Astfel lipsesc cu precădere centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, 

grupuri de suport, educaţie parentală, servicii la domiciliu etc. Lipsa unor astfel de strategii 

poate conduce la amplificarea problemelor sociale existente sau apariţia altora noi: traficul de 

fiinţe umane, consumul de droguri ilegale şi boli precum HIV/SIDA. Se impune astfel 

introducerea unui sistem de servicii de asistenţă socială primară cu scopul prevenirii apariţiei 

astfel de riscuri. 

Cât priveşte protecţia copilului DGASPC există o tendinţă de concentrare a politicilor 

publice judeţene pe problemele copiilor aflaţi în sistemul de protecţie şi se neglijează 

problemele legate de respectarea drepturilor copilului de la nivelul întregului judeţ. Deşi 

organismele DGASPC păstrează încă responsabilităţi privind organizarea serviciilor de 

prevenire, de combatere a sărăciei, instrumentele actuale nu produc rezultate semnificative. Se 

recomandă aşadar elaborarea unor noi organisme care să sprijine dezvoltarea serviciilor de 

prevenire la nivel local, iar în condiţiile în care serviciile oferite în centrele de zi sunt mult mai 

costisitoare se poate recurge la o alternativă viabilă – centrele de consiliere şi sprijin pentru 

părinţi, deoarece consturile sunt incomparabil de mici decât cele aferente unui centru de zi. 

Serviciile de educaţie. „Prioritare în sfera educaţiei sunt problemele legate de acces şi 

participare, calitatea şi egalitatea de şanse în educaţie, probleme care generează sau adâncesc 

                                                             
60 Cf. Idem., p. 335. 
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riscurile şi inechităţile sociale”, Cât priveşte frecventarea studiilor există un decalaj calitativ şi 

cantitativ între mediul rural şi cel urban. Absolvenţii de gimnaziu tind să urmeze într-o măsură 

mai mare ruta academică, pe când cei din mediul rural merg pe ruta profesională. Ratele de 

participare la învăţământul superior indică inegalităţi mari determinate de provenienţa socială. 

Se recomandă dezvoltarea unor unităţi şcolare care să faciliteze frecventarea precum 

asigurarea transportului pentru preşcolari, şcolari, inclusiv la nivel secundar superior. 

Dezvoltarea unor programe naţionale de servicii educaţinale secundare (de tip after school, 

consiliere şi recuperare şcolară a elevilor în situaţii de abandon), angajarea de consilieri 

şcolari, asistenţi sociali, mediatori şcolari pentru susţinerea copiilor din familii aflate în situaţii 

de risc61. 

Câteva din măsurile ce pot fi recomandate spre implementare ar fi: introducerea în 

învăţământul preuniversitar a cursurilor de planificare familială şi sănătate a reproducerii, 

favorizarea primirii în gădiniţe a copiilor femeilor singure şi ai mamelor foarte tinere; 

favorizarea obţinerii de locuinţe pentru cuplurile tinere cu copii. 

Sistemul național de asistență socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar 

sistemelor de asigurări sociale și se compune din sistemul de beneficii de asistență socială și 

sistemul de servicii sociale62. 

Beneficiile de asistenţă socială sunt măsuri de redistribuire financiară/materială 

destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de 

lege63. 

Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a 

veniturilor individuale sau familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de 

trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii 

                                                             
61 Cf. M. PREDA (coord.), op. cit., p. 340. 
62 Cf. LEGEA NR. 292, art. 2 (2). 
63 Cf. LEGEA NR. 292, art. 6(c). 
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calității vieții anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres 

de lege64. 

Referitor sistemul de protecţie a copilului în procesul adopţiei, investiţia în programe 

de spijinire a familiei aflate în situaţii de risc precum centrele de îngrijire timpurii pentru copii 

sau pentru părinţii lor, serviciile sociale care diminuează impactul negativ al sărăciei – s-au 

dovedit a avea câştiguri de lungă durată, cu participarea întregii comunităţi locale65. 

Lupta pentru prevenirea separării inutile nu este uşoară. Cu toate aceste există cazuri 

extreme în care singura variantă pentru copii este instituţionalizarea. Odată ce un copil a fost 

separat de îngrijirea părintească, spectrul de opțiuni de îngrijire al familiei include reîntregirea, 

găsirea unei tutele sau adopţia. Conform unor bune practici internaționale, copiii și tinerii ar 

trebui să participe la deciziile privind îngrijirea lor, în funcție de evoluția capacităţii lor. Mai 

mult fraţii ar trebui să fie plasaţi împreună astfel încât legăturile familiale să nu se rupă66. 

Procesul de reunificare a familiei prin adunare a copiilor care au fugit de acasă din 

cauza condiţiilor abuzive sau care au fost abandonaţi prezintă un proces lung şi anevoios. 

Monitorizarea situaţiilor de-a lungul timpului aduce cu sine efecte pozitive. Retrak, o 

organizație care lucrează cu copiii străzii din Etiopia, Malawi și Uganda, a elaborat proceduri 

standard de operare (SOP) pentru reunificarea copiilor străzii cu familiile lor. SOP-urile includ 

definiții-cheie, îndrumări și instrumente pentru fiecare pas al procesului de reunificare. Etapele 

au fost adaptate în timp și sunt flexibile pentru a satisface nevoile unice ale fiecărui copil. 

Retrak a reușit să reintegreze cu succes 600 de copii ai străzii în familii între anii 2009 şi 

201167. De asemenea o altă organizaţie din Uganda care oferă adăpost temporar și îngrijire 

copiilor nou-născuţi foloseşte o serie de tehnici de urmărire a părinţior sau rudelor celor 

abandonaţi, inclusiv anunţuri radio, afişe cu locul unde au fost găsiţi copii şi fotografii în 

                                                             
64 Cf. LEGEA NR. 292, art. 7. 
65 Cf. P. M CARNEIRO, J.J. HECKMAN, Human capital policy. NBER Working Paper Series, Vol. w9495; (2003), 

103(27). pp. 10155- 10162. 
66 Cf. ***, Implementing the Guidelines for the Alternative Care of Children. UK: Centre for Excellence for 

Looked After Children in Scotland, 2012, ˂www.alternativecareguidelines.org˃, (accesat la data 25.05.2018). 
67 Cf. RETRAK, Standard Operating Procedures. Family Reintegration, (2012), ˂http://www. retrak.org/ 

newsDetail.aspx?uid=258˃, (accesat la data 25.05.2018). 
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ziarele locale. Atunci când lucrătorii sociali găsesc părinţii aparţinători, se recurge la o 

evaluare aprofundată a cazului. Astfel familia sau rudele în grija cărora copii sunt plasaţi 

primesc o serie de servicii sociale, susţinere economică, consiliere. Cazul este monitorizat cu 

vizite până la trei ani pentru a se asigura încurajarea ataşamentului dintre copii şi îngrijitori68. 

Îngrijirea de către rude a copiilor privaţi de dragostea părintească primeşte prea puţină 

atenţie pentru nevoile pe care le acoperă. Adesea acest lucru este informal, însă este unul de 

lungă durată și aduce un beneficiu prin faptul că se continuă activităţile importante familiale, 

comunale şi culturale. Un studiu din Africa a arătat că aproximativ 95% dintre copii afectaţi în 

mod direct de SIDA (având unul sau ambii părinți care trăiesc cu această boală sau chiar au 

murit din cauza acestei boli) continuă să trăiască cu familia lor extinsă69. În cazul orfanilor din 

Zimbabwe, bunicii joacă un rol de îngrijire deosebit de important. 81% trăiesc în custodia 

lor70. În mod similar, în Republica Moldova, unde migrația părintească este în scop de muncă, 

91% dintre copiii cu ambii părinţi plecaţi în străinătate sunt lăsaţi în grija bunicilor71. 

Pentru copii care nu au posibilitatea de a rămâne cu părinţii sau rudele, adopţia 

înseamnă o familie permanentă. Un mediu familial adoptiv poate sprijini rezultatele 

dezvoltării pentru copii, în special la copii proveniţi din orfelinate72. 

Ghidul pentru îngrijirea alternativă a copiilor sugerează că copiii sub trei ani trebuie 

îngrijiți într-o familie stabilă. Excepţiile de la acest principiu pot fi justificate pentru evitare 

separării de fraţi73. 

                                                             
68 Cf. ***, 2014, Residential Care for Abandoned Children and their Integration into a Family-based setting in 

Uganda: Lessons for Policy and Programming, ˂http://www.childsifoundation.org˃, (accesat la data 

15.05.2018). 
69 Cf. V. HOSEGOOD, 2008, Demographic Evidence of Family and Household Changes in Response to the Effects 

of HIV/AIDS in Southern Africa: Implications for Efforts to Strengthen Families, ˂http://www. 

bettercarenetwork.org/BCN/details.asp?id=19617&themeID=1004&topicID=1025˃, (accesat la data 

20.05.2018). 
70 Cf. ***, 2010, Orphanhood and the Living Arrangements of Children in Sub-Saharan Africa, 2010, p. 1727-
1746.  
71 Cf. J. ROBY, 2011, Children in Informal Alternative Care. Discussion paper. UNICEF, New York, 

˂http://www.bettercarenetwork.org/BCN/details.asp?id=25477&themeID=1002&topicID=1013Ab ebe˃, 

(accesat la data 20.05.2018). 
72 Cf. D. E. JOHNSON, 2002, Adoption and the effect on children’s development’, Early Human Development, 68, 

pp. 39-54. 
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Atunci când copii sunt crescuţi în familie, au suport şi când devin majori. În schimb 

riscurile îngrijirii instituţionale sunt de dimensiuni majore. Când ei ating vârsta majoratului, 

copii trebuie să părăsească orfelinatul, fiind complet nepregătiţi pentru o viaţă independentă. 

Acest lucru poate duce la șomaj, lipsa unui adăpost, conflictul cu legea, exploatarea sexuală și 

devenind părinții săraci, cu nevoi pentru creşterea, sănătatea şi educaţia propriilor copii – lanţ 

ce constituie o provocare pentru întreaga comunitate74. 

Adesea tinerii din orfelinate nu sunt pregătiţi pentru a trăi independent, fără 

deprinderile unei vieţi practice, fără educaţie financiară, fără a şti să caute un loc de muncă sau 

să caute un adăpost închiriat, aptitudini care se desprind într-o familie. În plus, persoanele care 

părăsesc sistemul de îngrijire insitituţionlizat prezintă tulburări comportamentale şi psihice, 

depresive, de izolare75. 

                                                                                                                                                                                               
73 Cf. UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, Guidelines for the Alternative Care of Children, 2009, article 21, 
˂http://bettercarenetwork.org/docs/Guidelines-English.pdf˃, (accesat la data 20.05.2018). 
74 Cf. SAVE THE CHILDREN, Keeping Children out of Harmful Institutions:Why we should be investing in Family-

Based Care, 2009,  ˂http://www.bettercarenetwork.org/BCN/details.asp?id=21471&themeID=1003 

&topicID=1023˃, (accesat la data 20.05.2018). 
75 Cf. SOS CHILDREN’S VILLAGES, Ageing Out of Care. From care to adulthood in European and Central Asian 

societies, 2010, p. 6, ˂from http://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/ageing.pdf˃, (accesat la data 20.05.2018). 
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CAPITOLUL II 

 

SĂRĂCIA – FACTOR DE RISC  

AL ABANDONĂRII COPILULUI 

 

 

 

Copii sunt cei mai vulnerabili indivizi care resimt efectele negative ale crizei şi ale 

conflictelor care au loc în întreaga lume. Populaţia de copii constituie 2,2 miliarde din cei 7 

miliarede de persoane din populaţia mondială76. Statisticile din anul 2014 prezentau faptul că 

aproape 200 milioane de copii erau orfani77. Regiunile în care majoritatea orfanilor trăiesc 

sunt Asia, Africa, America Latină şi Orientul Mijlociu78. Pe de altă parte amintim de copii 

nelegitimi, copii ai căror părinţi sunt divorţaţi, copii abandonaţi în stradă. 

Cauzele pentru care copii rămân orfani la nivel global sunt multiple, dar toate au la 

bază sărăcia. Abandonarea copiilor sau plasarea lor în centre rezidenţiale este determinată de 

limitare resurselor pentru supravieţuire. Efectele sărăciei în copilărie au in impact major 

asupra întregului parcurs al vieţii de adult. Statiticile mondiale şi cele naţionale impun 

dezvoltarea unor strategii mai ample care să protejeze drepturile copiilor fără părinţi. 

Colaborarea mai strânsă dintre instituţiile statului şi organizaţiile nonguvernamentale este un 

prim pas în dezvoltarea acestui proiect. Responsabilitatea însă revine fiecăruia dintre noi.  

Prezentăm apoi un studiu de caz al unui copil român abandonat din cauza lipsei 

resurselor minime de trai  în condiţiile în care acesta avea nevoie şi de tratament medical, care 

                                                             
76 Cf. UNICEF, The State of the Worlds Children 2014, Ocak 2014, ˂http://www.unicef.org/sowc2014/ 

numbers/documents/english/SOWC2014In%20Numbers28%20Jan.pdf˃, (accesat la data 15.05.2018). 
77 Cf. SPPAROW INTERNATIONAL, Facts and Statistics, Orphan Hope International, ˂http://www.orphan 

hopeintl.org/facts-statistics/˃, (accesat la data 15.05.2018). 
78 Doar în India sunt 31 milioane de copii orfani conform „Orphan Challenge”, ˂http://www.openthe414 window. 

com/challenges-orphan.asp˃, (accesat la data 15.05.2018). 
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a fost adopatat de o familie din America, care a reuşit să-şi accepte istoria şi să lupte el însuşi 

cu sistemul din România pentru integrarea în familii a copiilor care au rămas în intituţiile 

statului. 

 

 

 

1. Sărăcia, factor de creştere al numărului de orfani. Perspectivă 

mondială 

 

Copii au dreptul de a se naşte, de a trăi, de a obţine o educaţie, asistenţă medicală, 

adăpost şi protecţie împotriva bolilor fizice sau abuzului psihologic. Comunitatea 

internaţională are responsabilitatea să garanteze aceste drepturi fundamentale ale copiilor şi să 

îi protejeze împotriva abuzurilor. IHH – Fundaţia pentru Ajutor umanitar este una din ONG-

urile remarcabile din comunitatea internaţională care acţionează cu această responsabilitate şi 

oferă ajutor periodic orfanilor din 46 de regiuni aflate în criză, inclusiv Ankara, Afganistan, 

Iugoslavia, Ciad, Palestina, Haiti, Irak, Liban, Moro, Patani, Somalia, Sudan. Cu inițiativa 

IHH Fundației umanitare de ajutorare, ziua de 15 din Ramadan este recunoscută ca „Ziua 

mondială a orfanilor” prin organizarea Conferinței islamice79. 

Orfan este copilul care a pierdut unul sau ambii părinţi80. În multe cazuri, un copil 

orfan poate trăi cu familia primară sau cea extinsă. La nivel global, se estimează că există 

aproximativ 153 de milioane de copii care au pierdut o mamă sau un tată iar 17,8 milioane 

dintre aceștia și-au pierdut ambii părinți81. Cele mai frecvente cauze ale separării copiilor de 

                                                             
79 Cf. IHH, Humanitarian and Social Researches Center, Report on world’s orphans, iulie 2014, p.4, 

˂https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REPORT%20ON%20WORLD%27S%20ORPHANS.pdf

˃, (accesat la data 15.05.2018). 
80 Cf. UNICEF, Orphns, ˂http://www.unicef.org/media/media45279.html˃, (accesat la data 22.05.2018). 
81 Cf. UNITED STATES GOVERNMENT. Fifth Annual Report to Congress on PL 109-95. World’s Vulnerable 

Children, 2010, ˂http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACU307.pdf˃, (accesat la data 20.05.2018). 
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îngrijirea părintească includ: sărăcia, lipsa accesului la serviciile de bază, abuzul, neglijența, 

boala, dizabilitățile și situații de urgență. 

UNICEF estimează că cel puțin 2,2 milioane de copii din lume trăiesc în orfelinate. 

Orfelinatele în acest caz includ toate tipurile de îngrijire rezidențială, de la instituţii mici (cu 

15 copii sau mai puţin) la instituții de dimensiuni mari. Acest număr este considerat de mulți o 

subestimare semnificativă, având în vedere că multe orfelinate din întreaga lume sunt 

neînregistrate, iar copiii care trăiesc în ele nu sunt contorizați oficial. 

Sărăcia şi nu lipsa îngrijitorilor este de multe ori principalul motiv al plasării copiilor 

în orfelinate82, majoritatea copiilor aflaţi în orfelinate având cel puţin unul dintre părinţi83. 

Sunt cazuri în care părinţii recurg la orfelinate pentru a rezolva o problemă financiară urgentă. 

Astfel asigură pentru copiii lor satisfacerea nevoilor de bază ca alimentaţia, accesul la educaţie 

sau alte servicii84. 

Factorii care influenţează condiţia de orfan: 

a. Războiul, invazia, dezastrele naturale și criza adiacentă sunt principalele cauze pentru 

care copii devin orfani, pierzându-şi părinţii. Astăzi regiunile de conflict ocupă numărul cel 

mai mare al orfanilor aflat încă în creştere. De exemplu în Siria statisticile din 2014 au arătat 

peste 200.000 de morţi, cu 9 milioane de refugiaţi în ţări vecine85. În Afganistan în urma 

războaielor copii rămân fără părinţi sau sunt ei înşişi mutilaţi pe viaţă. De asemenea copii se 

confruntă cu răpirea, recrutarea ca soldaţi, munca forţată, sunt vânduţi pentru bani, sau devin 

invalizi din cauza minelor86. Milioane de persoane fug din cauza războaielor civile în ţările 

                                                             
82Cf. K. FRIMPONG-MANSO, (2013). From walls to homes: Child care reform and deinstitutionalisation in 

Ghana. International Journal of Social Welfare, 2013, ˂http://www.ghanabusinessnews.com/2013/03/15/ social-

welfare-department-defines-conditionsfor-placing-children-in-orphanages/˃, (accesat la data 20.05.2018). 
83 Cf. UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, Guidelines for the Alternative Care of Children, 2010, 

˂http://bettercarenetwork.org/docs/Guidelines-English. pdf˃, (accesat la data 20.05.2018). 
84 Cf. MINISTRY OF GENDER AND FAMILY PROMOTION, REPUBLIC OF RWANDA (MIGEPROF) AND HOPE AND 

HOMES FOR CHILDREN, National Survey of Institutions for Children in Rwanda, 2012, p. 10, ˂http:// 

bettercarenetwork.org/BCN/details.asp?id=31605&themeID=1001&topicID=1011˃, (accesat la data 

20.05.2018). 
85 Cf. ***, İHH Suriye Saha Raporu, Mayıs 2014. 
86 Cf. N., SIDDIEQ., Afghanistan’s Children: The Tragic Victims of 30 Years of War, 2012, ˂http://www. 

mei.edu/content/afghanistanschildren-tragic-victims-30-years-war˃, (accesat la data 20.05.2018). 
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vecine şi devin dependenţi ai sprijinului social. Ţări precum Republica Central Africană, Mali, 

Somalia, Sudan, Nigeria, Irak găzduiesc milioane de copii orfani. 

b. Sărăcia. Cauza sărăciei naşte conflicte, lupte interne ce provoacă decese. Sărăcia 

cronică poate fi definită ca sărăcia îndelungată, situaţie care a creat punerea în pericol a vieţii 

umane. Oamenii care trăiesc în condiţii de sărăcie cronică trăiesc cu 1-2 dolari pe zi, nu pot 

satisface nevoile alimentare şi este aproape imposibil să satisfacă nevoile de educaţie sau 

servicii sociale. Aceste persoane devin apoi vulnerabile în ceea ce priveşte starea de sănătate; 

din cauza malnutriţiei şi a lipsei medicamentelor îşi pierd adesea viaţa. Potrivit Băncii 

Mondiale, din populaţia totală a lumii, 1,22 miliarde de oameni trăiesc în condiţii de sărăcie 

extremă87 care trăiesc cu sub 1 dolar pe zi88. 

c. Dezastrele naturale. Potrivit rapoartelor oficiale, 6.000 de persoane au murit la tsunami 

din Haiyan, Philipinne în 2013 și 6 milioane de copii au fost afectați atunci.89 De asemenea în 

cutremurul din Haiti sau în tsunami din Japonia din 2011, mii de copii şi-au pierdut părinții90. 

Inundaţiile sau seceta în diferite zone ale lumii afectează traiul familiei, determină sărăcia, 

migraţia, sau îşi riscă viaţa traversând mările spre alte ţări în speranţa unui trai mai bun.  

d. Boala SIDA. Africa este zona cea mai afectată de boala SIDA, factor ce determină 

moartea a mii de oameni care lasă în urmă copii fără părinţi. Rata cea mai crescută a acestui 

factor este în Africa şi Asia.  

 

Regiunile de conflict actuale sunt însă locurile cu un număr impresionant de orfani91. 

De exemplu, conflictul din Siria a adus cu sine un număr de peste 200.000 morţi, iar 70.000 de 

familii refugiate sunt lipsite de partea parentală. În plus aproximativ 4000 de copii refugiaţi şi-

                                                             
87 Cf. WORLD BANK, Poverty Overview, ˂http://www. worldbank.org/en/topic/poverty/overview˃, (accesat la 

data 20.05.2018). 
88 Cf. STATISTIC BRAIN, World Poverty Statistics, ˂http://www. statisticbrain.com/world-poverty-statistics/˃, 
(accesat la data 20.05.2018). 
89 Cf. UNICEF, Child mortality rate drops by a third since 1990, 2010, ˂http://www.unicef.org/media/ 

media56045.html˃, (accesat la data 20.05.2018). 
90 Cf. L. BIRMINGHAM, Disaster Highlights Plight of Japanese Orphans, Time, 2011, ˂http://content.time. 

com/time/world/article/0,8599,2081820,00.html˃, (accesat la data 20.05.2018). 
91 Vezi anexa nr. 3. 
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au pierdut ambii părinţi încercând să supravieţuiască în lagărele de refugiaţi. Copii care pierd 

unul sau ambii părinţi din cauza războiului, a dezastrelor naturale, conflictelor, sărăciei 

cronice sau boli terminale precum SIDA, devin vulnerabili fără ca cineva să-i protejeze. Astfel 

în regiunile de criză copii se confruntă cu numeroase pericole cum ar fi: traficul de fiinţe 

umane, adoptarea împotriva voinţei, recrutarea ca copil – soldat, munca minorilor, mafia 

pentru organe, prostituşia, cerşitul, bande care se ocupă de furturi sau transport de droguri, 

dependenţi de droguri, adepţi ai cercurilor criminale etc. Între 1987-2007 au fost 1 milion de 

copi răpiţi pentru trafic de organe. În prezent sunt folosiţi aproximativ 300.000 copii recrutaţi 

pentru a fi soldaţi în diferite conflicte armate în întreaga lume. Anual 4 milioane de oameni 

din care majoritatea copii, sunt recrutaţi cu forţa din cauza traficului de personae în afara 

ţării92. 

Ameninţări pentru copii orfani. Orfanii au nevoie de sprijin emoțional, securitate, 

îndeplinirea nevoilor de bază (adăpost, hrană, asistenţă medicală, educaţie). Însăşi condiţia de 

orfan exprimă sentimente de anxietate, depresie, frică, furie şi izolare. Atunci când aceşti copii 

nu sunt protejaţi de către familiile lor, rude sau diferite insitituţii, devin victime ale traficului 

de fiinţe umane, recrutare ca soldaţi, munca minorilor, traficul de organe, implicare în fapte 

criminale, abuz de substanţe, asociaţiilor misionare de tip „fantomă” care fac afaceri pe urma 

lor. 

Prezint mai jos care sunt ameninţările cu care se confruntă aceşti copii. 

a. Traficul de fiinţe umane. Se estimează că sunt între 200.000-500.000 de copii din 

Brazilia care sunt victime ale traficului de persoane în scopul prostituţiei. Cât priveşte răpirea 

copiilor obligaţi să se prostituieze un număr impresionant de mare se regăseşte şi în ţări 

precum: Cambogia, Tailanda, Mexic, India93.  

b. Adopţia forţată în străinătate. Referitor la acest aspect se înregistrează victime din 

Etipia, Cambogia, Somalia, Afganistan, China și Filipine. Ameninţarea vine din faptul că 

aceşti copii sunt rupţi de cultura lor, uneori sunt luaţi fără acte sau chiar dacă au unul din 

                                                             
92 Cf. IHH, Humanitarian and Social Researches Center, op. cit. 
93 Cf. Idem. 
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părinţi supravieţuitor. De exemplu, în 2010, în urma cutremurului din Haiti, unde au murit 

peste 200.000 de persoane, diferite grupuri care pledau ca făcând parte din diferite organizaţii 

caritabile au fost oprite la graniţa Republicii Dominicane în timp ce încercau să obţină 33 de 

copii din Haiti fără acte juridice. La anchetă s-a descoperit că aceştia aveau cel puţin un 

părinte în viaţă94. 

c. Copii soldaţi. Aceştia sunt recrutaţi chiar de către guvern. Potrivit unui raport UNICEF 

din 2003 există aproximativ 300.000 de copii soldaţi în 20 de țări95. Fetele reprezintă 40% din 

aceştia. Unii sunt recrutaţi de către insurgenţi împotriva guvernelor şi servesc ca bucătar, spion 

şi luptător. Copii sunt chiar forțați de căre grup să-şi omoare proprii membrii ai familiei, fiind 

lăsaţi fără legături familiale. Astfel devin uşor manipulaţi, lucrând pe bani puţini în schimbul 

unui adăpost. De asemenea sunt implicaţi în crime, abuzuri de substanţe. Africa este regiunea 

în care acest fenomen este cel mai pronunţat. Alţe ţări mai sunt: Republica Central Africană, 

Ciad, Congo, Somalia, Sudan96. 

d. Munca copiilor este o altă amenințare cu care se confruntă orfanii. În absența unuia 

dintre părinţi sau din necesitatea de a îngriji unul dintre părinţii bolnavi, copiii se angajează în 

munci ieftine care îi solicită fizic şi social, abandonând şcoala. Africa Subsahariană care 

cuprinde ţări precum Angola, Burundi, Republica Africană Centrală, Coasta de Fildeș, 

Gambia, Kenya, Lesoto, Senegal, Swaziland și Zambia subliniază corelația dintre copii orfani 

şi angajarea în munci ieftine97. Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) prezintă faptul că la 

nivel mondial există 264,5 milioane de copii care lucrează dintre care jumătate sunt cu normă 

întreagă. 85 de milioane exercită munci periculoase. Sectoarele de muncă pentru copii sunt: 

agricultură, sectorul serviciilor interne, industria textilă, sau forțați să se prostitueze. Datorită 

                                                             
94 Cf. K. VOIGT, International adoption: Saving orphans or child trafficking?, CNN International, 2013, 

˂http://edition.cnn.com/2013/09/16/world/internationaladoption-saving-orphans-child-trafficking/˃, (accesat la 

data 15.05.2018). 
95 S. REICH, Why Do Children Fight? Explaining Child Soldier Rations in African Intrastste Conflicts, 
˂http://www.gspia.pitt.edu/ Portals/0/Pub_PDF/why_do_children_fight.pdf.˃, (accesat la data 15.05.2018). 
96 Cf. WAR CHILD, Child Soldiers, ˂http://www.warchild.org. uk/issues/child-soldiers˃, (accesat la data 

15.05.2018). 
97 Cf. ***, The influence of Orphanhood on Children’s Schooling and Labour: Evidence from Sub Saharan 

Africa, UCW UNICEF, 2004, ˂http://info.worldbank.org/etools/docs/ library/162495/pdf/orphans_and_CL_ 

Innocenti.pdf˃, (acesat la data 22.04.2018). 
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condiţiilor grele de lucru copii se îmbolnăvesc, suferă  de malnutriţie, accidente de muncă, şi 

prezintă  boli psihice98. 

e. Principalele victime ale mafiei de organe sunt orfani, copii abandonaţi, fără rude sau 

fără adăpost. Traficul de organe este considerat o crimă organizată. Potrivit Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (OMS) anual au loc în jur de 7.000 de transplanturi de rinichi ilegale99. 

Organele traficate aparţin de cele mai multe ori de la copii răpiţi din Asia, Africa, Europa de 

Est, fostele țări comuniste și America Latină; pacienţii fiind din ţările dezvoltate. 

f. Copii cu dizabilităţi şi bandele de cerşetori. Copii abandonaţi devin ţinţele criminalilor 

care îi fac să devină infirmi, adică buni pentru o imagine bună când cerşesc. De asemenea 

mulţi copii care se nasc cu dizabilităţi sunt abandonaţi. Procentul cel mai mare îl deţine 

China100. 

g. O altă ameninţare cu care se confruntă orfanii sunt asociaţiile misionare caritabile. 

Sunt acţiuni concrete depistate de poliţie în care astfel de organizaţii răpesc copii din regiunile 

de criză sub pretextul unei adopţii, copii care au însă cel puţin unul dintre părinţi. Unul din 

motivele pentru care sunt luaţi este pentru vânzarea lor unor familii care nu au copii, sau 

pentru a-i atrage la confesiunea din care traficanţii fac parte. 

h. Implicarea în crime şi dependenţa de droguri. Condiţiile din centrele de copii adesea 

nu respectă drepturilor lor, ceea ce îi determină pe copii să părăsească instituţiile, să locuiască 

pe străzi la mila trecătorilor, sau în gurile de canal. Unele orfelinate sunt suprapopulate, astfel 

că nu există spaţiu pentru a fi găzduiţi. Aceştia intră în diferite grupuri care pentru 

supravieţuire sunt implicaţi în prostituţie sau alte acţiuni ilegale, chiar criminale. Unii se 

sinucid. De exemplu în cele 2.000 de orfelinate de stat din Rusia există mai mult de 700.000 

                                                             
98 Cf. Marking Progress Against Child Labour, ILO, 2013, ˂http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_ 

norm/---ipec/documents/publication/wcms_221513.pdf˃, (accesat la data 12.04.2018). 
99 Cf. J. BINDEL, Organ Trafficking: A deadly trade, 2013, ˂http://www.telegraph.co.uk/ news/uknews/ 

10146338/Organ-trafficking-a-deadlytrade.html˃, (accesat la data 12.04.2018). 
100 Cf. AL JAZEERA, China Orphans, 2009, ˂http:// www.aljazeera.com/programmes/witness/2008/08/ 

200882012645141269.html˃, (accesat la data 12.04.2018). 
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orfani şi doar unul din 10 copii orfani este capabil să se integreze în timp ce restul cad pradă 

sinuciderii, abuzului de substanţe, bandelor criminale101. 

Factorii care determină creşterea numărului de copii orfani sunt războaiele, conflictele 

armate, criza politică (din Siria, Palestina, Irak, Sudan, Somalia, Mali, Afganistan, Turcia de 

Est, Republica Central Africană, Nigeria, Arakan şi Patani)102. Dezastrele naturale – tsunami, 

cutremure,  inundaţii, secetă. Copii se confruntă cu riscul căderii ca pradă în plasa traficanţilor  

de persoane, mafia de organe şi prostituţie, bande de cerşetori. Sunt forţaţi să lucreze ca forţă 

de muncă ieftină, sunt recrutaţi ca soldaţi, fiind implicaţi în crime,  devenind dependenţi de 

droguri. Suportă ameninţări grele pentru a-şi proteja membrii bolnavi ai familiei. 

Un studiu recent privind abandonul copiilor din Europa a constatat că, în mai mult de 

90% din cazuri, sărăcia și lipsa de adăpost erau motivele abandonului copilului (şi plasarea 

ulterioară în orfelinate)103. În unele părți din Africa și Asia, sărăcia cumulată cu incapacitatea 

de a furniza educația (lipsa plăţii adiacente pentru rechizite, transport, îmbrăcăminte etc.) sau 

boala părinţilor contribuie la decizia tutorilor de a plasa copii în îngrijirea rezidenţială104. Un 

alt studiu din Cambodgia a scos în evidenţă ca principal motiv pentru care părinţii plasează 

copii în orfelinate este pentru a favoriza acesul la educaţie, părinţii nepermiţându-şi să le 

asigure cheltuielile pentru o şcoală publică locală105. Un studiu al orfelinatelor din Etiopia a 

constatat că motivul cel mai frecvent menţionat pentru plasarea copiilor în orfelinate este 

boala părinţilor (majoritatea suferind de HIV şi SIDA) corelat cu sărăcia dată de lipsa 

medicamentelor adecvate tratamentului106. Un studiu făcut în orfelinatele din Rwanda a 

                                                             
101 Cf. Orphan out treach, ˂http://www.orphanoutreach.org/countries/˃, (accesat la data 22.04.2018).  
102 Vezi anexa nr. 4. 
103 Cf. Child Abandonment and its Prevention in Europe. The European Commission’s Daphne Programme, 

2012, ˂http://www.bettercarenetwork.org/BCN/details.asp?id=30091&themeID=1001&topicID=1006˃, (accesat 

la data 23.04.3018). 
104 Cf. Idem. 
105 Cf. MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS, VETERANS AND YOUTH REHABILITATION, With the best of intentions. A 

study of attitudes towards residential care in Cambodia, 2011, ˂http://www.unicef.org/eapro/Study_ 

Attitudes_towards_RC.pdf˃, (accesat la data 20.04.2018). 
106 Cf. FAMILY HEALTH INTERNATIONAL, CHILDREN’S INVESTMENT FUND, & UNICEF, Improving Care Options 

for Children Through Understanding Institutional Child Care and Factors Driving Institutionalization, 2010, 

˂www.fhi.org/en/CountryProfiles/Ethiopia/res_eth_ institutional_care.html˃, (accesat la data 24.04.2018). 
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constatat că sărăcia corelată cu moartea unui părinte determină plasarea copiilor în centre 

rezidenţiale107. Motive similare se găsesc şi în cazul ţării Malawi108. 

Părinții și membrii comunității pot avea impresia că un orfelinat este benefic pentru un 

copil pentru că îndeplinește unele dintre nevoile sale de bază, nefiind conştienţi de efectele 

negative pe care le dezvoltă la nivel social, emoțional și cognitiv. Uneori chiar profesorii, 

misionarii sau personalul orfelinatului încurajează sau solicită părinţilor îngrijirea rezidenţială 

formală pentru copiii lor. În Malawi, de exemplu, peste 50% din instituții au raportat direct 

recrutarea în acest mod109. Deşi pare o soluţie rapidă, o metodă mai eficientă este de a investi 

mai curând în programe de susţinere a copiilor în cadrul propriei familii. 

Un alt motiv semnificativ pentru care copiii sunt plasați în orfelinate este din cauza 

handicapului. În Europa Centrală și de Est și în Comunitatea Statelor Independente110, o 

treime din copiii aflați în îngrijire rezidențială sunt pe motivul dizabilităţii şi a faptului că 

familia nu are acces la serviciile corespunzătoare de asistenţă111. De asemenea sunt cazuri 

când aceşti copii sunt abandonaţi încă de la naştere ca urmare a credinţelor culturale şi a 

discriminării persistente112. 

În Rwanda s-a creat un proiect pilot care implică liderii comunităţii şi lucrătorii sociali 

care susţin sprijinirea copiilor în propria familie. Astfel acest mecanism de îngrijire urmăreşte 

ca ultimă variantă plasarea acestuia într-un orfelinat. Iar când plasarea are loc trebuie să fie 

temporară, depunându-se toate eforturile pentru întoarcerea cât mai urgentă în propria familie.  

                                                             
107 Cf. MINISTRY OF GENDER AND FAMILY PROMOTION, REPUBLIC OF RWANDA (MIGEPROF) AND HOPE AND 

HOMES FOR CHILDREN (2012). op cit. 
108 Cf. MINISTRY OF GENDER, CHILDREN AND COMMUNITY DEVELOPMENT & UNICEF (2013). All Children 

Count. A baseline study of children in institutional care in Malawi, ˂http://www.crin.org/en/library/ 

publications/all-children-count-baseline-study-children-institutional-care-malawi˃, (accesat la data 17.04.2018). 
109 Cf. Idem. 
110 Comunitatea Statelor Independente (CSI) este o organizaţie regională formată din 10 din cele 15 foste 

republici federale ale Uniunii Sovietice: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Republica, 
Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan. 
111 Cf. UNICEF, At Home or In a Home? Formal Care and Adoption of Children in Eastern Europe and Central 

Asia, 2010 ˂http://www.bettercarenetwork.org/BCN/details.asp?id= 25427&themeID=1002&topic ID=1017˃, 

(accest la data 12.04.2018). 
112 Cf. UNICEF, State of the World’s Children. New York, 2013, ˂http://www.unicef.org/sowc/˃, (accest la data 

12.04.2018). 
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Dezvoltarea copilului este susţinut cel mai bine într-un climat familial sănătos. Un 

studiu a arătat că mediul de îngrijire este asociat cu rezultate pozitive pentru dezvoltarea 

copiilor113. Familia are capacitatea să asigure dragostea, sentimentul de apartenenţă, legătura 

cu comunitatea din care face parte. În cadrul familiilor, copiii învață și participă la tradițiile 

familiale și culturale, au o istorie împărtășită și învață abilități sociale importante care îi ajută 

să se angajeze și să interacționeze mai târziu ca membri ai familiei și ai comunității.  

Cercetări din ultimele decenii demonstrează faptul că interacţiunea dintre copii şi 

proprii părinţi influenţează în mod semnificativ dezvoltarea creierului. Copii caută această 

legătură în mod mai semnificat în primii trei ani de viaţă114. Copii caută contactul vizual, 

ascultă vocea părinţilor, iar lipsa acestor semne afectează dezvoltarea creierului. Studii 

demonstrează faptul că copii crescuţi în familiile biologice sau chiar adoptive dezvoltă 

capacităţi fizice şi intelectuale mai pozitive decât copii care cresc în îngrijirea instituţională115. 

Chiar și în orfelinate de mici dimenisiuni pot exista totuși consecințe negative asupra 

dezvoltării copiilor. De exemplu, în orfelinatele din Marea Britanie unde se ofereau servicii de 

calitate (alimente, adăpost şi servicii de îngrijire) copii sufereau din motivul că îngrijitorii lor 

se schimbau în mod frecvent; afectând dezvoltarea socială. Unde erau îngrijitori stabili 

rezultatele erau uşor pozitive116. Acest lucru demonstrează că calitatea componentelor 

materiale de îngrijre nu este la fel de importantă precum coerenţa şi receptivitatea copilului-

îngrijitor mai ales în primii ani de viaţă. 

Pentru copii din familii monoparentale sau fără ambii părinţi este recomandat să fie 

sprijiniţi în propriile familii, respectiv în familii adoptive, dar în comunitatea lor, alături de 

rude. Ultima modalitatea de sprijinire a acestor copii o reprezintă instituţionalizarea lor. 

                                                             
113 ***, Where the heart is: Meeting the psychosocial needs of young children in the context of HIV/AIDS, 

˂http://www.bernardvanleer.org/Where_The_Heart_Is_Meeting_the_psychosocial_needs_of_young_ 

children_in_the_context_of_HIV_AIDS˃, (accest la data 12.04.2018). 
114 Cf. National Scientific Council on the Developing Child, 2012, p. 12. 

˂http://www.developingchild.harvard.edu˃, (accest la data 12.04.2018). 
115 ***, 2007, The caregiving context in institution-reared and family-reared infants and toddlers in Romania, 

pp. 210-218, ˂www.education. umd.edu/EDHD/faculty/Fox/publications/78.pdf˃, (accest la data 22.04.2018). 
116 Cf. J., HODGES, B. TIZARD, IQ and behavioural adjustment of ex-institutional adolescents, 1989, pp. 53-75, 

˂http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/2925821˃, (accest la data 12.04.2018). 
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Trăirea într-un climat sănătos este vitală pentru acoperirea traumelor şi dezvoltarea lor fizică, 

emoţională şi morală. ONU ar trebui să ia măsurile necesare privind rezolvarea conflictelor, a 

crizei care provoacă creşterea numărului de copii care rămân fără părinţi. De asemenea ar 

trebui să existe o cooperare mai strânsă între instituţiile statului şi între guvernatorii ţărilor 

pentru a reduce numărul traficanţilor de persoane, mafia de organe şi prostituţie, bandele 

criminale şi orice infracţiune ce ameninţă securitatea copiilor. Ar trebui depuse eforturi mai 

mari pentru a salva copii de la forţa de muncă ieftină, de la folosirea armamentului şi să le 

dăm şansa pe care o merită. 

 

 

 

2. Sărăcia, factor al abandonării copiilor. Perspectivă naţională 

 

Urmărind indicele valoric la nivel mondial al factorilor ce cauzează creşterea continuă 

a copiilor orfani, prezentăm în continuare situaţia sărăciei din România ca factor generic al 

abandonării copiilor. 

În timpul ultimilor ani ai regimului socialist, economia s-a aflat într-un declin pe 

termen lung. Printre altele, declinul serviciilor educaţionale şi de sănătate, creşterea şomajului 

ascuns (care a lovit cel mai puternic familiile cu mulţi copii) şi reducerile beneficiilor sociale 

pentru copii, care anterior echilibrau, într-o anumită măsură, familiile cu venituri modeste, au 

avut un efect devastator asupra bunăstării multor copii din România. 

Perioada postcomunistă a adus cu sine mai multe încercări de reformare a sistemului 

de protecţie a copilului care nu au avut rezultate semnificative mai ales din cauza lipsei de 

finanţare şi a unei abundenţe de atitudini discriminatorii care au împiedicat punerea în aplicare 

a abordării integrale care era necesară pentru a sfărâma cercul vicios al abandonului şi al 

instituţionalizării. 
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În anii 2000-2001, descentralizarea administraţiei, a serviciilor şi a responsabilităţilor, 

împreună cu accentul pus pe drepturilor copiilor, prevenirea abandonului şi punerea în practică 

a sistemului de îngrijire de tip familial în defavoarea îngrijirii instituţionalizate la scară mare, a 

repus în mişcare procesul de reformare a sistemului de protecţie al copilului. Noi politici, o 

nouă legislaţie şi noi angajamente financiare au ajutat la transformarea sistemului de protecţie 

al copilului din România într-o perioadă de timp relativ scurtă117. 

Numărul de copii născuţi vii a scăzut cu 30 % în perioada 1990-2005 şi în 2002 a atins 

un nivel scăzut de aproximativ 210.000 (sau 9,7 naşteri la 1.000 de locuitori). Rata natalităţii a 

început să crească uşor după 2002, în parte datorită legislaţiei pro-natalitate care a modificat 

baza pentru ajutoarele de maternitate118. 

În perioada 1993-2005, o medie de peste 12.000 de naşteri pe an a fost atribuită 

copiilor119, în timp ce o medie de aproximativ 540 de naşteri pe an a fost atribuită copiilor de 

sex feminin care nu aveau vârsta legală de exprimare a consimţământului120. 

Numărul copiilor abandonaţi în maternităţile spitalelor121 a scăzut brusc în ultimii ani 

(în primul rând datorită disponibilităţii ridicate a serviciilor care se ocupă de prevenirea 

abandonului copiilor), dar rata abandonului copiilor este încă ridicată. În 2006, au existat 

aproximativ 18.000 de beneficiari ai serviciilor de prevenire a abandonului copiilor (ceea ce 

reprezintă aproximativ 8 % din naşteri)122. 

Legalizarea întreruperii de sarcină în 1990 a influenţat creşterea ratei întreruperilor 

legale de sarcină fiind cu mult mai mare decât rata natalităţii, în parte din cauza posibilităţii 

reduse de procurare a contraceptivelor. În ultimul timp, contraceptivele au devenit disponibile 

pe scară largă, dar rata întreruperilor de sarcină a rămas aproximativ egală cu rata naşterilor de 

copii vii. Acest raport este în mod semnificativ mai mare decât în majoritatea statelor membre 

                                                             
117 Cf. M. RADU, I. SMITH, Asociaţia Casa Ioana, Combaterea sărăciei în rândul copiilor, şi promovarea 

incluziunii sociale a copiilor – studiu privind politicile naţionale, p. 3, ˂ec.europa.eu/social/BlobServlet? 
docId=5166&langId=ro˃, (accesat la data 14.05.2018). 
118 Cf. Idem, p. 6. 
119 Vezi anexa nr. 5. 
120 Cf. Idem., p. 15. 
121 Vezi anexa nr. 6. 
122 Cf. M. RADU, I. SMITH, Asociaţia Casa Ioana, op. cit., p. 5. 
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ale UE şi acest lucru poate sugera faptul că condiţiile sociale şi economice din România le 

determină pe multe din mamele în devenire să decidă să nu crească un copil, în comparaţie cu 

cele din alte state membre ale UE. 

Privitor la fenomenul dezintituţionalizării123, în decembrie 2006, în instituţiile de tip 

rezidenţial publice şi private în România existau 19.613 copii, în vârstă de până la 17 ani. 

Marea majoritate a copiilor instituţionalizaţi au vârste cuprinse între 10 ani şi mai mult şi mulţi 

sunt acum adolescenţi, ceea ce face ca integrarea lor în sistemul de îngrijire de tip familial să 

fie destul de dificilă. Un interes cu totul deosebit îl prezintă cei aproximativ 7.000 de tineri 

care au ajuns la vârsta de 18 ani şi ar trebui să părăsească instituţiile, dar cărora, în mod 

specific, le lipsesc calificările necesare pentru a trăi în mod independent. Legislaţia conţine 

dispoziţii referitoare la tinerii care părăsesc sistemul instituţionalizat de stat care le permit 

acestora să beneficieze de ajutor din partea statului pentru încă doi ani (fie că urmează o formă 

de învăţământ, fie că nu), perioadă în care aceştia sunt instruiţi în vederea obţinerii 

calificărilor necesare pentru a trăi în mod independent. Cu toate acestea, în 2006, mai puţin de 

1.000 de persoane au beneficiat în mod direct de acest program124. 

Efectul politicilor de reducere a numărului de copii aflaţi în îngrijire instituţionalizată 

are loc în mod accentuat în ultimii ani. Din anul 2000, numărul copiilor din centrele de 

plasament a scăzut în mod considerabil, în timp ce numărul copiilor plasaţi în cadrul familiilor 

de substituţie a crescut. Acest lucru a fost realizat parţial prin creşterea numărului de asistenţi 

maternali profesionişti. În 2001, în instituţiile publice erau angajaţi 6.927 de asistenţi 

maternali, în timp ce în decembrie 2006, acest număr a crescut la 14.800.125 

Strategia naţională pentru protecţia copilului şi promovarea drepturilor copiilor (2006-

2013) continuă sprijinirea instituţiilor de protecţie a copilului. Ţintele strategice sunt: copiii 

confruntaţi cu riscul separării de părinţi; copiii separaţi de părinţi; copiii abandonaţi în unităţi 

sanitare; tinerii beneficiari ai unei forme de protecţie; copiii care sunt victime ale abuzului, 

                                                             
123 Vezi anexa nr. 7. 
124 Cf. Idem., p. 7. 
125 Vezi anexa nr. 8. 
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neglijenţei sau exploatării; copiii delicvenţi; copiii cu handicap, HIV/SIDA şi boli cronice 

grave; copiii străzii; copiii cu tulburări comportamentale; copiii care aparţin unor minorităţi 

etnice126. 

Planul de punere în aplicare a strategiei îşi propune să protejeze şi să promoveze 

drepturile copiilor, să prevină separarea copiilor de familiile lor şi să ofere protecţie specială 

pentru copiii separaţi de părinţii lor. Printre principalele obiective se numără creşterea 

responsabilităţii familiilor în vederea creşterii, îngrijirii şi educării propriilor copii, precum şi 

promovarea şi respectarea drepturilor copiilor prin: reducerea semnificativă a numărului de 

copii fără acte de identitate, asigurarea fondurilor necesare care să fie disponibile la nivelu l 

consiliilor locale în vederea garantării consultaţiei medico-legale gratuite pentru înregistrarea 

naşterii copilului, dezvoltarea şi punerea în aplicare a metodologiei pentru intervenţia inter-

instituţională în vederea stabilirii identităţii copiilor abandonaţi. 

Proiectul 6, al aceleiaşi strategii – „dezvoltarea reţelei serviciilor sociale comunitare 

pentru copil şi familie şi susţinerea familiilor aflate în criză în vederea prevenirii separării 

copilului de familia sa”, îşi propune să promoveze dreptul copilului de a fi îngrijit în familia sa 

şi/sau în familia extinsă, prin: dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copilului de 

familia sa (centre de zi, centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, centre de asistenţă 

şi sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale, servicii de monitorizare, 

asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispuse să îşi abandoneze copilul etc.)127. 

Un studiu asupra situaţiei copiilor abandonaţi din România, efectuat în anul 2005 de 

către Ministerul Sănătăţii şi Unicef România, arată că multe dintre mamele care îşi 

abandonează copiii sunt foarte tinere, needucate şi trăiesc la limita sărăciei. În ultimii ani au 

fost create noi structuri instituţionale, atât la nivel central cât şi la nivel local, inclusiv servicii 

pentru copii şi familii în dificultate, ca şi servicii de asistenţă pentru mamele care sunt în 

situaţia de a-şi abandona copilul. Se crede că sărăcia este cauza pentru care copiii sunt 

abandonaţi. Dar dat fiind faptul că nu numai sărăcia cauzează abandonul copiilor, sprijinul 

                                                             
126 Cf. M. RADU, I. SMITH, Asociaţia Casa Ioana, op. cit., p. 13. 
127 Cf. Idem., p. 18. 
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financiar al familiilor trebuie asociat cu metode suplimentare de prevenire a abandonului 

(servicii de asistenţă pentru copil şi familie, deoarece unul dintre motivele pentru care mulţi 

copii cu handicap au fost instituţionalizaţi este lipsa serviciilor de specialitate în vecinătatea 

domiciliului). Pentru a fi eficientă, prevenirea abandonului trebuie asociată cu prevenirea 

abuzului şi a neglijenţei în familie (consiliere, asistenţă în vederea calificării, recalificării, 

găsirii unui loc de muncă, asistenţă în situaţii de criză etc). 

 

Dacă până în anul 1989 se nega existenţa unei categorii sociale defavorizate, asemenea 

copiilor instituţionalizaţi, după anul 1990 nu s-a făcut decât o prezentare de suprafaţă a acestei 

probleme, mai mult o observaţie a fenomenului. Desigur, împreună cu situaţia generală, 

calitatea serviciilor de ocrotire a copilului s-a modificat evident. Totuşi numărul copiilor 

abandonaţi nu a scăzut spectaculos prin legalizarea avortului şi prin utilizarea de metode de 

planning familial. Astfel la copii nedoriţi, abandonaţi în instituţii, se adaugă şi cei proveniţi 

din familiile supuse unui proces rapid şi neaşteptat de tranziţie. Tranziţia spre economia de 

piaţă a accelerat în mod suplimentar destrămarea socială care începuse cu mulţi ani înainte de 

evenimentele din 1989. De fapt termenul de „tranziţie economică” este în multe privinţe un 

termen greşit folosit deoarece el nu poate reda în nici un fel realitatea socială. Impactul acestui 

proces social asupra copiilor şi familiilor a fost năucitor, după cum o dovedesc procentele tot 

mai ridicate de sărăcie în rândul copiilor, abuz şi maltratare, cerşetorie, vagabondaj, abuz de 

alcool şi drog, prostituţie, delincvenţă etc.128. 

Ratele mari ale mortalităţii infantile şi abandonului copiilor în România au cauze 

similare: lipsa informării/educaţiei mamelor (şi a taţilor); acces limitat la servicii medicale şi 

sociale; atitudini discriminatorii; comunicare lacunară între părinţi şi cadrele medicale şi 

asistenţii sociali; şi frecvenţa fenomenului de sărăcie extremă129. 

                                                             
128 Cf. P. M. TALPAŞ, Politici sociale privind protecţia familiei şi a copilului, (suport de curs), ˂http://www. 

incluziunesociala.ro/upls/30_49743_suport_curs_Politici_sociale_protectia_copilului.pdf˃, p. 19, (accesat la data 

15.05.2018). 
129 Cf. M. RADU, I. SMITH, Asociaţia Casa Ioana, op. cit., p. 25. 
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Un alt factor cauzal al insituţionalizării copilului se delimitează ca fiind vârsta mamei 

corelat cu neacceptarea tinerei mame necăsătorite de către familia lărgită care se simte trădată 

în aşteptările ei vis-a-vis de viitorul fetei lor. Lipsa educaţiei sexuale, a serviciilor de 

consiliere pentru mamele tinere, singure, precum şi lipsa resurselor financiare necesare unui 

proces juridic de stabilire a paternităţii, le constrânge pe aceste mame să recurgă la soluţii 

extreme: abandonarea copilului fără acte de identitate, în diferite locuri publice sau, în cel mai 

fericit caz, într-o instituţie specializată în protecţia copilului130. 

Concentrarea procentuală vizibilă pe starea de pauperitate a familiei care optează 

pentru instituţionalizarea copilului131 sau abandonul acestuia ne obligă la considerarea 

nivelului de trai al societăţii româneşti principala cauză a instituţionalizării132. 

Un alt factor care duce la creşterea numărului copiilor cu probleme medicale din 

instituţii este lipsa pregătirii familiei pentru a face faţă stresului apărut la naşterea unui copil 

cu un handicap major. Astfel modul în care medicul anunţă familia că noul membru are o 

problemă majoră de sănătate şi mentalitatea familiei cu privire la modul de îngrijire a unui 

copil cu probleme medicale creşte considerabil riscul abandonării acestuia în secţia de 

maternitate sau de pediatrie. Aproximativ 25% din instituţionalizăriile în leagăn se fac ca 

urmare a sesizăriilor medicilor133. 

Până la sfârşitul anului 2006, ca rezultat al procesului de dezinstituţionalizare, peste 

170 de orfelinate de mare capacitate au fost închise, fiind dezvoltate servicii de cazare 

alternative, constând din 467 apartamente, 361 case de tip-familial, 132 instituţii restructurate 

ca apartamente şi 180 instituţii de tip clasic (dintre care 68 au în continuare în îngrijire peste 

100 de copii). În plus, s-au creat 578 servicii alternative pentru sprijinirea copiilor 

instituţionalizaţi în vederea găsirii unor noi locuinţe şi prevenirea separării copiilor de familie. 

                                                             
130 Cf. P. M. TALPAŞ, op. cit., p. 21. 
131 Vezi anexa nr. 10. 
132 Cf. Idem, p. 21. 
133 Cf. Idem., p. 22-23. 
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Aceste servicii sunt finanţate de către consiliile locale şi judeţene şi constau din 

următoarele134: 

- 99 de servicii/centre de zi pentru copii proveniţi din familii aflate în dificultate; 

- 90 de servicii/centre de zi pentru copii cu handicap; 

- 60 de centre pentru mamă şi copil; 

- 59 de servicii/centre de consiliere pentru părinţi/asistenţi; 

- 47 de servicii de asistenţă permanentă pentru educarea în continuare a tinerilor cu vârsta 

peste 18 ani; 

- 38 de centre de plasament familial/reabilitare/reintegrare/pregătire; 

- 31 de centre de consiliere/prevenire şi tratament pentru copiii maltrataţi, abuzaţi sau 

neglijaţi; 

- 23 de servicii de monitorizare, asistenţă şi suport pentru femeile însărcinate care prezintă 

risc de a-şi abandona copilul; 

- 21 de centre/servicii pentru copiii străzii; 

- 20 de centre de supraveghere a copiilor care au comis infracţiuni; 

- 20 de servicii itinerante de consiliere şi planing familial; 

- 14 centre de supraveghere a copiilor străzii; 

- 13 centre de consiliere pentru mame şi copii abuzaţi/victime ale violenţei în familie; 

- 8 servicii de urgenţă pentru copiii cu deviaţii de comportament; 

- 8 servicii de asistenţă pentru copii în vederea exercitării dreptului de liberă exprimare; 

- 3 servicii de asistenţă pentru copii în vederea exercitării drepturilor lor; 

- 3 centre de consiliere şi prevenire a dependenţei de droguri; 

- 2 servicii mobile de terapie şi asistenţă a copiilor cu handicap aflaţi în grija unor asistenţi 

maternali; 

- 2 servicii de urgenţă şi asistenţă pentru mamele cu copii cu nevoi speciale; 

- 2 centre de prevenire şi supraveghere a copiilor/elevilor cu risc de delincvenţă; 

- 2 servicii pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă; 

                                                             
134 Cf. M. RADU, I. SMITH, Asociaţia Casa Ioana, op. cit., p. 25-26. 
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- 13 alte servicii, nespecificate. 

Ziua de 2 iunie este declarantă ca Ziua Națională a Adopţiei, zi în care se celebrează 

venirea copiilor în familii prin adopţie, a copiilor crescuţi în inima părinţilor lor indiferent de 

vârstă. Scopul celebrării acestei zile este de a ridica gradul de conştientizare a adopţiei şi de a 

sărbători familiile adoptive într-un cadru festiv135. 

În anii de după revoluţie România era cunoscută ca o ţară exportatoare de copii. 

Oamenii din străinătate făceau documentare despre condiţiile de neimaginat în care trăiau 

copii în orfelinate noatre, leagăne sau alte tipuri de centre. Cei care au rămas însă acolo, au 

devenit în mare parte oamenii străzii de astăzi, sau persoane care locuiesc în centre pentru 

dizabili; oameni declaraţi irecuperabili. 

Legea adopţiilor s-a schimbat în anul 2012. Dacă înainte legea nu permitea adoptarea 

copiilor fără acordul rudelor până la gradul al IV-lea, astăzi copilul este declarat adoptabil 

dacă timp de un an nimeni dintre rude nu este interesat de el136. 

Statisticile pe care le deţine Istitutul Naţional de Statistică cu privire la instituţiile 

rezidenţiale pentru copii137 arată faptul că, deşi natalitatea este în scădere, totuşi centrele 

rezidenţiale pentru copii îşi menţin un număr semnificativ. Dacă în anul 1999 numărul 

centrelor era de 464, în 2007 numărul a crescut brusc, devenind de 4 ori mai mare, ajumgând 

la 1.635 de instituţii rezidenţiale pentru copii. Din anul 2008 până în prezent numărul lor a 

început să scadă, dar aproape nesemnificativ. Unul din factorii pozitivi al acestui fenomen ar fi 

dezvoltarea de către serviciile speciale unor alternative de tip familial. Cu toate acestea, 

problema paternităţii iresponsabile rămâne un semn de întrebare încă actual. Lipsa educaţiei la 

nivel parental (din punct de vedere moral, psihologic, economic, social şi spiritual) precum şi 

alţi factori, determină abandonarea copiilor lor138. 

                                                             
135 Cf. OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII, 2012, ˂http://www.ziua-adoptiei.ro/˃, (accest la data 12.04.2018). 
136 Cf. Idem. 
137 Vezi anexa nr. 9. 
138 Cf. INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ, Numărul copiilor din centrele de plasament pe grupe de vârstă, 

<http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ASS104B>, (accesat la data 20.04.2018). 
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Statisticile îngrijorătoare a fenomenului abandonului din cauza sărăciei recomandă 

concentrarea eforturile pentru consolidarea procesului de punere în aplicare a politicilor de 

protecţie a copilului prin acordarea unei şi mai mari atenţii prevenirii separării copilului de 

familie prin sprijinirea familiilor şi a tinerelor mame în special (abandonul). 

 

 

 

3. Studiu de caz 

 

În 1990, după căderea regimului comunist condus de Nicolae Ceauşescu, ştirile despre 

copii români abandonaţi au provocat valuri de compasiune, dar şi oroare în Occident139. Atunci, 

mulţi dintre acei orfani au fost adoptaţi în Statele Unite. Acum sunt adulţi şi încearcă să treacă 

peste amintirile ce le marchează încă viaţa şi să-şi găsească părinţii biologici. 

Cineva stinge luminile, iar o veche inregistrare video începe să curgă. Într-o cameră mizeră, zeci 

de copii raşi pe capete stau într-o baltă de urină, se luptă pentru o farfurie de terci şi stau priponiţi 

de un radiator. Picioarele unei fetiţe s-au încolăcit într-o poziţie nefirească. Işi foloseşte mâinile 

ca să se târască pe podea. Câţiva copii îşi leagănă capetele înainte şi înapoi sau şi le lovesc de 

pereţi140. 

După căderea Zidului Berlinului, dictaturile comuniste din Europa de Est se prăbuşeau 

rapid. La câteva luni după execuţia liderului comunist Nicolae Ceauşescu, jurnaliştii occidentali 

descopereau lumea subterană, disperată a copiilor români abandonaţi în orfelinatele neîncălzite. 

Cifra estimată a copiilor orfani care trăiau atunci în acele condiţii era de 18.000, iar după ce 

                                                             
139 Cf. BBC RADIO 4, Romania’s orphans, 2016, ˂https://www.bbc.co.uk/programmes/p03pc2vp˃, (accest la data 

12.04.2018). 
140 M.S. WILLIAMSON, A lost boy finds his calling. Romanian orphanage survivor hopes his documentary can spare 

children from suffering, 2014, ˂https://www.washingtonpost.com/sf/style/2014/01/30/a-lost-boy-finds-his-

calling/?tid=sm_fb&noredirect=on˃, (accest la data 12.04.2018). 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p03pc2vp
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situaţia lor a fost prezentată în emisiunea „20/20” a postului american ABC, mii de persoane au 

venit în România să salveze aceste victime141. 

Jurnaliștii au produs o expoziție în mai multe părți, care a șocat spectatorii americani și a 

ajutat la declanșarea unei creșteri fără precedent a adopțiilor internaționale în România și în tot 

Blocul de Est. Însă mulți părinți adoptivi nu au știut nimic despre efectele pe care le-a suferit 

privarea senzorială și neglijarea. Mulți dintre copii au devenit emoțional afectaţi, incapabili de a 

procesa sau de a-și întoarce afecțiunea. 

 

Studiul de caz ce urmează a fi prezentat este unul de natură mediatizată142. 

Izidor Ruckel s-a născut în 1980. Când avea șase luni, s-a îmbolnăvit și părinții lui l-au 

dus într-un spital unde a contractat poliomielită de la o seringă infectată. Ulterior, medicii 

spitalului i-au încurajat pe părinții să renunțe dându-l la un orfelinat. Din 1983 până în 1991, 

Izidor a trăit în orfelinatul Sighetul Marmației143. Asemeni tuturor copiilor de acolo a fost bătut, 

înfometat, abuzaţ, îndopat cu medicamente antidepresive. În spatele capului său se văd 

cicatricele din acele vremuri. Cât despre experienţa din orfelinat i-au rămas încă prezente 

amintiri traumatizante. Printre altele a asistat când un copil a fost bătut atât de mult încât a 

doua zi l-a văzut murind. 

În primul rând, copiii au suferit mai mult decât poate oricine să-şi imagineze. Niciun reporter 

nu poate surprinde suferința. Abuzul a fost mai rău decât orice a fost raportat. Dacă ai fost 

handicapat ca mine, ai fost ascuns și nu ţi se permitea niciodată să ieşi în afara instituției. 

În al doilea rând, în ciuda tuturor traumelor și rănilor emoționale, nici o viață nu se pierde 

vreodată. Dacă oferim acestor copii, adulți astăzi, niște ocazii, dragoste, hrană și dezvoltare, ei 

                                                             
141 Cf. Idem. 
142 Datorită acestui fapt am considerat că pot prezenta această experienţă de viaţă cu date reale având în vedere că 

este o persoană publică care dă mărturie ea însăşi pe posturile media despre istoria personală. 
143 Sighetul Marmației este un mic oraș din nordul României. La intrarea în această instituţie se citeşte „Cămin 

Spital pentru Minorii cu deficienţă”. 
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pot funcționa în lume și se pot dezvolta în mod independent. Sunt în legătură cu unii dintre 

copiii cu care am crescut și văd că încă pot fi ajutați. Au încă vise144. 

La 11 ani a fost adoptat de o familie din San Diego, California. Din cauza condiţiilor din 

orfelinat nu s-a dezvoltat suficient pentru vârsta lui. Era mic de înălţime, avea ochi căprui, 

fantomatici şi părul tuns scurt. Noua familie era alcătuită din cei doi părinţi adoptivi, trei copii 

biologici ai familiei şi încă o fată cu dizabilităţi fizice şi mintale, adoptată tot de la Sighet. 

În 1990, la scurt timp după căderea comunismului, producătorul Janice Tomlin, 

producătorul ABC News, a vizitat oraşul Sighet și a produs seria de premii „Rușinea unei 

națiuni”. Fotografiile și înregistrările video ale lui Tomlin au adus atenția lumii asupra 

practicilor îngrozitoare ale copilului din România145. 

Dan și Marlys Ruckel din San Diego au urmărit emisiunea „20/20” și au mers în 

România cu intenția de a adopta un copil. La 29 octombrie 1991, l-au adoptat pe Izidor 

oferindu-i un cămin, dragoste, educaţie, terapie. El a fost unul dintre orfanii de la Sighet care 

mergând la San Diego şi-a văzut noua lui casă. 

Izidor a îmbrăţişat limba şi cultura americană şi credinţa părinţilor adoptivi. În 

adolescenţă a avut impulsuri negative, de respingere faţă de cei care îl iubeau. În plus doctorii i-

au recomandat să poarte o proteză la picior în ciuda operaţiilor pe care le-a suferit. Pentru 

recuperare a făcut înot şi baschet. Bătăile și umilințele din orfelinatul românesc l-au făcut mulți 

ani incapabil să nutrească sentimente de compasiune. Datorită faptului că în primii ani din 

viaţă nu a cunoscut ce este iubirea, nimeni nu l-a strîns în braţe sau nu l-a luat de mână, toate 

aceste gesturi de iubire i-au fost străine şi s-a refugiat în singura viaţă pe care o cunoştea. Ani 

la rând bunătatea părinților adoptivi a fost un chin pentru Izidor Ruckel, orfanul care va apărea 

mai târziu în documentarul lui Morgan Freeman. 

Viața mea în America a fost una amară și plină de ură timp de șase ani după adopție și îmi era 

foarte dor de România. Mă simțeam captiv într-o familie pe care nu o cerusem, uram faptul că 

                                                             
144 Cf. Idem. 
145 Cf. D. LOTHROP, The Promise I kept, Izidor Ruckel, 2017, ˂https://thepromisekept.co/tag/izidor-ruckel/˃, 

(accest la data 12.04.2018).  

https://thepromisekept.co/tag/izidor-ruckel/
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nu puteam să trăiesc viața dinainte.  Eram atât de obișnuit să fiu umilit și bătut când făceam 

orice, încât nu mă puteam obișnui cu iubirea și compasiunea. Părinții mei au fost foarte 

răbdători și m-au asigurat că mă iubesc și mi-au fost alături în cele mai negre momente. Ei au 

fost niște părinți trimiși din Rai să iubescă un copil care nu-i iubea. Și indiferent ce făceam, ei 

îmi răspundeau cu bunătate. Uneori mama mă lua la plimbări lungi și mă lăsa să spun tot ce 

gândeam fără ca cele trei surori ale mele să fie de față, de vreme ce spuneam numai lucruri 

pline de ură. Mama plângea foarte mult în plimbările noastre și eu i-am observat durerea ani 

mai târziu146. 

Toate provocările îmbinate cu amintirea trecutului l-au determinat să aibă o atitudinne 

antisocială, chiar şi-a lovit tatăl şi şi-a înjunghiat mama. În cele din urmă s-a mutat din casă, a 

renunţat la liceu în ultimul an, şi a început să bea şi să fumeze, deşi era conştiincios lucrând 

pentru susţinerea sa la diferite restaurante. 

La câteva zile după ce a împlnit 18 ani a aflat că familia sa adoptivă a suferit un accident 

rutier grav, fiind în pericol de moarte. Atunci a decis să se întoarcă acasă, să renunţe la droguri şi 

să reînceapă frecventarea credinţei sale. După această experienţă de împăcare cu sine însuşi şi 

cu familia adoptivă a scris o carte pentru a ajuta familiile care adoptă copii abandonaţi. Cartea 

intitulată „Abandonat pe viață” a fost publicată în 2003 și s-a vândut în peste 30.000 de 

exemplare147. Printre altele scrie: „Am învăţat să îi iert pe toţi cei care mi-au făcut rău şi asta 

m-a vindecat. Pentru că nu mai trăit cu durere. Mi-am permis să accept lucrurile. Mi-am impus 

să iert, să am copasiune. Iubesc România şi mi-ar plăcea să locuiesc acolo într-o zi”148. 

Într-un interviu televizat de Tomlin, fostul producător „20/20”, descrie sfârșitul anilor 

1990, când adoptarea copiilor din România a prins avânt chiar şi pe piaţa neagră a 

comercializării sugarilor. Unii treceau prin situaţii de sărăcie atât de grele încât oamenii „luau 

literalmente un bec din cameră în cameră”. Părinţii credeau că îi pot da pe copii lor spre 

                                                             
146 Idem. 
147 Cf. A. M. RETEA, Izidor Ruckel, adoptat din România, la emisiunea ui Morgan Freeman, 2017, 

˂https://www.andressa.ro/2017/10/exclusiv-izidor-ruckel-adoptat-romania-emisiunea-morgan-freeman/˃, (accest 

la data 12.04.2018). 
148 Izidor Ruckel vorbeşte în direct la emisiunea Acces direct, despre momentele petrecute în Orfelintul de la 

Sighet, 2014, ˂https://www.youtube.com/watch?v=IFqafuqISzM˃, (accest la data 22.04.2018). 
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adopţie doar temporar, ceea ce a fost doar o excepţie. „Am fost peste tot în lume, am văzut 

copiii literalmente morți de foame în fața mea în Etiopia, am văzut lucruri îngrozitoare și 

oribile”. Dar ceea ce a văzut în România, a spus el, „nu mi-a dat pace”. În 2001, pe când avea 

21 de ani avea oportunitatea de a se întoarce în România prin programul de televizune „20/20” 

care realiza atunci un documentar despre orfanii din ţara noastră. 

Aici a vizitat orfelinatul de unde a plecat în 1991: „Mă întorc să mă reconectez cu copiii 

cu care am crescut”. Aşa a devenit intermediar pentru adoptarea copiilor care au rămas în 

leagănele instituţionalizate din ţară prin intermediul lui John Upton. Mulţi dintre foștii orfani se 

întorc în România pentru a căuta răspunsurile trecutului. Constată însă că drepturile copiilor 

sunt încă ignorate149. 

Mai mult s-a reîntâlnit cu familia biologică, surpriză pe care i-a făcut-o postul de 

televiziune. Aceasta trăieşte în oraşul Tuşnad, având condiţii de locuire sărăcăcioase. Patru fraţi 

biologici îl aşteptau să îl reîntâlnească. Părinţii au susţinut că l-au dus la spital pentru 

investigaţii, iar cineva i-a recomandat să-l trimită la acest spital pentru copii bolnavi. După 

această exerienţă Izidor şi-a schimbat atitudinea faţă de părinţii adoptivi, devenind mai 

recunoscător faţă de ei. Izidor a rămas în contact cu unul dintre fraţii lui, revenind în 2005 pentru 

a petrece câteva luni împreună cu el în orașul Sighet; păstrează legătura prin skype cu ceilalţi 

fraţi care s-au mutat în Italia. 

 După ce s-a întors la orfelinat, în 2001 a putut să se vindece de rănile cele mai 

profunde şi să-şi accepte istoria. 

Apoi a început să revină pacea în viața mea și să iert pe toată lumea pentru tot ce mi s-a 

întâmplat în orfelinat. Mi-a fost dor de personal și de colegii de acolo. Viața din orfelinat era 

tot ce știam și mi-a fost casă atâta vreme încât îmi era greu să mă despart de acele amintiri. 

                                                             
149 La 1 iunie 2017, Institutul pentru Investigaţia Crimelor Comunistmului (ICCMER) a înaintat o plângere 
penală împotriva Ministerului Justiției pentru decesele a 771 de copii din orfelinatele din Sighetu Marmaţei, 

Cighid și Păstrăveni între 1966 și 1990. Investigatorii spun că este doar vârful aisbergului pentru o investigație 

mult mai amplă care este necesară în cele 26 de orfelinate din România. 

Anchetatorii şi arhiviştii ICCMER declară că dosarele oficiale arată că pneumonia și boala cerebrală au fost 

principalele cauze ale deceselor din orfelinate, dar martorii spun că adevărate cauze au fost expunerea la frig, 

igiena slabă, înfometarea, lipsa asistenței medicale, otrava de șobolan și abuzul fizic violent. 
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Până în 2016 am avut posibilitatea să mă întorc în orfelinat împreună cu managerul meu care 

scrie scenariul pentru documentar. Petrecând câteva zile în acel loc am găsit puterea să las totul 

în urmă. Chiar și Sighetul Marmației și apoi n-am mai simțit nevoia să mă întorc. Orfelinatul 

mă bântuia, îl auzeam și vedeam când închideam ochii. Abia apoi am putut să merg mai 

departe150. 

A locuit apoi în Denver unde s-a suţinut cu două slujbe cu salarii mici. A fi „orfan 

profesionist”, susţine el, este al treilea loc de muncă. Unul din slujbele sale era cel de şofer, iar 

trei zile pe săptămână a lucrat în parcarea unui aeroport. Aşa a reuşit să-şi acopere cheltuielile 

de întreţinere, chirie şi mâncare. A locuit împreună cu un prieten care avea dificultăţi de 

vedere, sprijinindu-l în găsirea unui loc de muncă mai bun151. În acest timp a suferit alte două 

pierderi importante din viaţa lui. În ianuarie 2013 colegul de apartament cu care reuşise să 

construiască un raport s-a sinucis. Iar două luni mai târziu află vestea asasinării în California a 

regizoului şi prietenului său John Upton, cel care l-a ajutat să găsească o familie adoptivă. 

În prezent, ca adult a devenit un activist care se luptă pentru zeci de mii de copii care 

încă se află în instituţiile din România pentru ca ei să nu trăiască ororile copilăriei sale: spune 

povestea lor în cadrul conferinţelor publice organizate de el pentru ca lumea să îi cunoască şi să 

îi ajute. Organizează campanii de strângere de fonduri. Împreună cu un alt român-american 

adoptat a realizat un documentar despre orfanii României din ziua de azi. Pentru aceasta Izidor a 

vizitat unele institutii guvermentale romaneşti în 2005 şi, observă el că „deşi copiii nu mai mor 

de foame, mulţi dintre ei sunt părăsiţi şi abuzaţi”. Însă după ce cresc şi devin adulţi, spun 

avocaţii specializaţi în probleme sociale, acesti copii orfani nu au de cine să fie ajutaţi să 

păşească în viaţă ca adulţi. Mulţi sfârşesc pe străzi ca „homeless”, daţi afară din căminele în care 

au crescut, lucru care l-a marcat când a recunoscut pe străzi câţiva dintre colegii lui de la 

Sighet152. 

                                                             
150 Idem. 
151 Cf. J. HAMILTON, Orphans' Lonely Beginnings Reveal How Parents Shape A Child's Brain, 2014, 

˂https://www.npr.org/sections/health-shots/2014/02/20/280237833/orphans-lonely-beginnings-reveal-how-

parents-shape-a-childs-brain˃, (accest la data 12.04.2018). 
152 Cf. M. S. WILLIAMSON, 2014, op. cit. 
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Pentru documentar, Izidor a colaborat cu Alex King, un filmograf în vârstă de 25 de 

ani, cu un background similar cu cel al lui, deși Alex a fost adoptat la vârsta de 6 ani. Ei s-au 

întâlnit după ce mama adoptivă a lui Alex a cumpărat o copie a memoriului lui Izidor. Au 

intervievat părinții adoptivi americani și o femeie româncă care conduce un adăpost privat 

pentru copii, pe care Izidor îl consideră o alternativă mai bună la instituțiile de stat. 

Izidor consideră că nimeni din România nu este dispus să adopte copii cu probleme de 

sănătate. De aceea şi-a prezentat proiectul de lege în Parlament. Luptă încă cu autorităţile 

române pentru un proiect de lege care de 4 ani este încă în dezbatere – pentru legalizarea 

adopţiilor internaţionale. Altfel acestor copii li se închid oportunităţile pe care le-ar fi putut 

avea ieşind dintr-o ţară cu resurse limitate de îngrijire a orfanilor153. 

Având sau nu vreo influenţă, până în 2005 s-au închis câteva orfelinate în vederea 

deschiderii unor case de copii tip familial. Însă pentru cei care au rămas în instituţiile cu 

număr mare de copii, condiţiile au rămas aceleaşi. 

A păstrat legătura cu o parte din foștii lui „frați” de orfelinat. „Am fost la orfelinat în 

primăvara lui 2016 și am stat o zi întreagă acolo doar privind locurile, cântând cântecele pe 

care le-am învățat de la personal și am vorbit despre ce se întâmpla la fiecare etaj”, povestește 

Izidor despre legătura care îl cheamă mereu în România. 

După 20 de ani se întorace în România căutndu-i pe colegii lui şi luptând pentru 

drepturile lor, pentru reintegrarea lor în societate154. Este voluntar la Love Light Romania, o 

organizație nonprofit din România care îi ajută pe copiii din comunitățile de romi să obțină o 

educație și să își schimbe viitorul155. 

Acum este scriitor și speaker motivațional, vrea să spună întregii lumi că ce s-a 

întâmplat în România nu trebuie să se mai înfăptuiască niciodată. Cartea sa „Abandonat pe 

viață” speră să rămână ca un document istoric al nedreptății. Apoi experienţa întâlnirii cu 

                                                             
153 România a interzis adopţiile internaţionale în 2004 datorită imaginii negative create în străinătate despre ţara 

noastră, dar şi pe fondul unor acuzaţii de corupţie sau zvonuri că familii din America traficau copii şi comercializau 

organele lor. Pentru acest transfer al copiilor în străinătate se primea sume de bani imense, iar printre romi s-a creat 

un obicei de a-i vinde pe copii unor familii străine. 
154 Cf. I. RUCKEL, Orphan advocate, ˂https://izidorruckel.com/˃, (accest la data 12.04.2018).  
155 Cf. Idem. 

https://izidorruckel.com/
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Morgan Freeman a fost una revelatoare. Documentarul „Puterea iubirii” a fost prezentat și în 

România, în prezența lui Izidor Ruckel. 

Întâlnirea mea cu Morgan Freeman a fost una foarte bună. A vrut să știe cum am putut să învăț 

iubirea și compasiunea când eu nu am primit-o la rândul meu în copilărie. A fost șocat să vadă 

filmările din orfelinat despre cum era viața acolo. Și-a amintit că a văzut imaginile în anii ‘90, 

dar niciodată nu și-a închipuit că va întâlni una din acele persoane în realitate156. 

Ca avocat al orfanilor, Izidor ține conferințe și povestește ce a trait, ca lumea să învețe, 

să știe și să nu mai repete: „Vorbesc lumii despre cât de important este ca acești copii să 

crească într-un mediu familial și cum îi poate schimba viața unui copil simplul fac că este 

crescut de o familie, nu de o instituție”. Adopția este primul pas. Copilul adoptat, mai ales 

dacă are o vârstă mai mare, are nevoie de o terapie adecvată ca să poată recupera lipsurile 

emoționale din perioada instituționalizării. Izidor a fost adoptat când avea 11 ani, în 1991. Cu 

toate că familia sa americană a fost avertizată că băiatul are un handicap și s-ar putea să fie și 

retardat, ei nu au renunțat157. 

Privind în urmă, Izidor crede că adopțiile internaționale care au fost sistate în 2005, ar 

salva mulți copii care sunt încă în sistemul de stat. „Interzicerea adopțiilor internaționale a 

însemnat multă suferință pentru mulți copii care ar fi putut avea o familie și o casă. Cred că 

mulți au și murit sau au sfârșit pe străzi. Adopția dă copiilor o șansă de a fi crescuți și îngrijiți 

de o familie, nu de o instituție care le-a călcat în picioare drepturile și libertatea”158. 

Izidor a văzut în vizitele sale îmbunătățirile din sistem. Dar de multe ori au fost vopsiți 

doar pereții, dar personalul a rămas același. Așadar, sistemul are mai nou tot ce-i trebuie: 

condiții, dotări, programe educaționale. Îi lipsește pe alocuri inima.  

Guvernul aduce îmbunătățiri, dar ar fi binevenite mai multe inspecții din partea Direcției 

Sociale în centre și să-i verifice mai mult pe asistenții sociali ca să se asigure că își fac treaba 

corect. Se întâmplă ca unii lucrători sociali să le spună familiilor că dacă au de-a face cu un 

                                                             
156 Idem. 
157 Cf. J. HAMILTON, op. cit. 
158 Idem. 
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copil problemă să îl arunce în stradă sau să-l ducă la orfelinat. Lucrătorii sociali ar trebui să-i 

protejeze nu să le sfătuiască familiile să-i dea. Urăsc că se întâmplă asta. Și am fost martor la 

asta de câteva ori în România159.  

Timp de 17 ani, din 2001, scopul lui principal de viață a fost acela de a spune 

oamenilor ce s-a întâmplat în instituția unde şi-a petrecut copilăria din România în speranţa că 

nu li se mai întâmplă altor copii. A vorbit inclusiv la BBC, la Washington Post și într-un 

interviu acordat lui Morgan Freeman, difuzat în luna octombrie 2001 în 176 de țări pe 

National Geographic160. 

În 2016, Izidor s-a mutat înapoi în România, unde a fost marcat din nou de viața 

copiilor fără familii și a căutat mijloacele necesare pentru a susține cei 60.000 orfani din 

generația lui care nu au fost niciodată adoptați161. 

                                                             
159 Idem. 
160 Cf. T. Szlay, Documenting Izidor's Journey Izidor Ruckel, America's most notable adopted Romanian orphan, 

˂https://www.indiegogo.com/projects/documenting-izidor-s-journey-thriller#/˃, Cf. I. RUCKEL, Orphan 

advocate, ˂https://izidorruckel.com/˃, (accest la data 12.04.2018). 
161 Cf. D. LOTHROP, op. cit. 

https://izidorruckel.com/
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CAPITOLUL III 

 

VIZIUNEA BISERICII ROMANO-CATOLICE DESPRE 

DREPTURILE COPIILOR ABANDONAŢI 

 

 

 

Dezechilibrul familiei, accentuat în perioada de după căderea regimului comunist, a 

constituit un subiect important şi pentru Biserică. Existenţa documentelor magisteriale vorbesc 

despre apărarea drepturilor copiilor nevinovaţi, oferind soluţii părinţilor aflaţi în dificultate, 

îndemnându-i în primul rând la practicarea unei vieţi morale şi creştine spre binele întregii 

familii. De-a lungul istoriei au apărut numeroase învăţături ecleziale care tratează acest 

subiect: Donum Vitae (1987) – instrucţiunea dată de Cardinal Joseph Ratzinger despre 

respectul faţă de viaţa umană care se naşte şi despre demnitatea procreaţiei; Evangelium vitae 

(1995) – scrisoarea enciclică a suveranului pontif Ioan Paul al II-lea despre valoarea şi 

inviolabilitatea vieţii umane; Familiaris consortio (1981) – exortaţie apostolică a papei Ioan 

Paul al II-lea despre îndatoririle familiei creştine în lumea de astăzi, Gaudium et spes (1965) – 

constituţia pastorală a Conciliului Vatican II privind Biserica în lumea contemporană etc. 

Aceste realităţi cu care se confruntă copii sunt cunoscute în mod practic de către liderii 

religioşi prin vizite pastorale a suveranului pontif Papa Francisc, audienţe cu cei care se ocupă 

de îngrijirea loc, cât şi activităţi de susţinere în case instituţionalizate sau alte activităţi de 

susţinere a copiilor aflaţi în situaţii de risc de care se îngrijesc preoţi, călugări, persoane 

consacrate sau laici. 
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1. Învăţătura Magisteriului Bisericii despre apărarea demnităţii copiilor 

abandonaţi 

 

Iubit de Dumnezeu şi chemat să-i răspundă cu iubire, omul este educat să-i iubească pe 

toţi: pe ceilalţi oameni şi natura însăşi. Marea umanitate a mesajului divin este relevată în 

invitaţiile insistente şi călduroase la respectul pentru cei slabi, pentru străini, pentru văduve şi 

pentru orfani. De aceea se pune acentul ca în familie, în comunitatea de persoane să fie 

acordată o atenţie specială copilului, pentru ca acesta să dezvolte o stimă profundă pentru 

demnitatea lui personală, unită cu un mare respect şi dăruire generoasă pentru drepturile sale. 

Acestea capătă o valoare mai însemnată atunci când copilul este mic, bolnav, suferind ori cu 

dizabilităţi162. 

Biblia cuprinde o adevărată învăţătură dspre protejarea orfanilor împreună cu cea a 

văduvelor; două categorii de persoane care datorită acestei privări a dragostei din partea celor 

dragi din familie, devin printre cei de care Dumnezeu se ocupă în mod special163. 

Ameninţările din vremurile actuale aduc cu sine o serie de provocări ce suscită la 

individualism, secularism şi promovarea altor nonvalori. Situaţia copiilor din lume este 

departe de a fi una satisfăcătoare, deoarece lipsesc condiţiile ce favorizează dezvoltarea lor 

integrală în ciuda existenţei unui instrument jurdic internaţional pentru protecţia drepturilor 

copilului. Pe lângă lipsa servicilor sanitare, a alimentaţiei corespunzătoare, a posibilităţii de a 

primi un minimum de formare şcolară şi a unei locuinţe se adaugă probleme de un grav 

conţinut: traficul de copii, munca minorilor, fenomenul „copiilor străzii”, implicarea copiilor 

în conflicte armate, căsătoria copiilor, exploatarea sexuală a copiilor de către persoane cu 

                                                             
162 Cf. FC, 26. 
163 Câteva trimiteri la textul biblic despre apărarea copiilor orfani: „Dumnezeu este tatăl orfanilor, apărătorul 
văduvelor” (Ps 68,6); „Să nu faci rău niciunei văduve, nici orfanului!” (Ex 23,21); „Domnul are grijă de cei 

străini, sprijină pe văduvă şi pe orfan, dar nimiceşte calea celor nelegiuiţi” (Ps 146,9); „Fii ca un tată pentru 

orfani şi ca un bărbat pentru mama lor şi vei fi ca fiul Celui Preaînalt!” (Sir 4,10); „Să nu treci cu vederea 

strigătul celui orfan şi pe văduvă, dacă-şi revarsă cuvintele!” (Sir 35,17); „Religiozitatea curată şi fără pată 

înaintea lui Dumnezeu şi a Tatălui este aceasta: a-i vizita pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi a se păstra 

nepătaţi de lume” (Iac 1,27). 
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înclinaţii spre pedofilie şi de violenţe, utilizarea copiilor pentru comerţul cu materiale 

pornografice, chiar şi cu cele mai moderne şi mai sofisticate instrumente de comunicare 

socială. Statisticile au demonstrat că victimele acestor abuzuri sunt în mare parte copii 

proveniţi din familii cu venituri minime şi mai ales copii fără părinţi, crescuţi de sistem. Este 

vorba despre acte criminale care trebuie combătute în mod eficace, prin măsuri adecvate, 

preventive şi penale, prin acţiunea decisivă a diferitelor autorităţi164. Astfel preocuparea 

Bisericii pentru cei nevoiaşi în special pentru orfani vine din inspiraţia mesajului Evanghelic.  

Cine poate numara copiii nenăscuţi care au fost ucişi în sânul mamelor lor, copiii abandonaţi şi 

maltrataţi de însişi părinţii lor, copiii care cresc fără afecţiune şi educaţie? În anumite ţări, 

populaţii întregi sunt lipsite de casă şi de muncă, le lipsesc mijloacele absolut indispensabile 

pentru a duce o viaţă demnă de fiinţe umane şi sunt lipsite chiar de necesarul subzistenţei 

însăşi. Cutremurătoarele abisuri ale sărăciei şi mizeriei fizice şi morale de odinioară, locuiesc 

acum la marginile marilor metropole, lovind de moarte întregi grupuri umane165. 

  Copii lipsiţi de dragostea părintească sunt o categorie de persoane aproape de inima 

lui Dumnezeu. Invocarea lui Dumnezeu ca „Tată” este cunoscută în multe religii, dar în mod 

cu totul deosebit în Israel unde este numit „Tatăl săracilor” (Ps 68,6), al orfanului şi al 

văduvei, care se află sub ocrotirea lui iubitoare166. Apoi obiceiul colectei (1Cor 16,1), încă 

actual se inspiră din modelul lui Crstos, care s-a făcut sărac pentru a ne îmbogăţi pe noi. Ca 

altădată şi astăzi această ofertă a creştinilor se îndreaptă spre toţi cei nevoiaşi printre care şi 

cei orfani167. De asemenea tradiţia catehetică aminteşte că printre păcatele strigătoare la cer 

este şi cel care aduce suferinţă faţă ce cel orfan168. 

„Catehismul Bisericii Catolice” întăreşte ideea trăirii armonioase între familii aşa încât 

membrii lor să înveţe să se îngrijească şi să se ocupe de tineri şi de vârstnici, de persoanele 

bolnave şi de săraci. Sunt numeroase familiile care, în anumite momente, nu sunt în măsură să 

                                                             
164 Cf. CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE, Compendiu de Doctrină Socială a Bisericii, Ed. 

Sapientia, Iași, 2007, 245. 
165 Christi fideles laici 5. 
166 Cf. CBC 238. 
167 Cf. CBC 1351. 
168 Cf. CBC 1867. 
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dea acest ajutor. Le revine atunci altor persoane, altor familii şi, în mod subsidiar, societăţii, 

sarcina să aibă grijă de trebuinţele lor: „Evlavia curată şi neîntinată în faţa lui Dumnezeu, Tatăl 

nostru, aceasta este: a-i cerceta pe orfani şi pe văduve în încercările lor şi a te păzi de orice 

prihană a lumii” (Iac 1, 27)169. 

Biserica îşi împlineşte misiunea sa prin înţelegerea umană universală, de aceea nu poate 

abandona omul170. Doctrina socială a Bisericii promovează în primul rând iubirea faţă de toţi 

oamenii. În lumea contemporană se cunoaşte un tablou al sărăciei provocate de atâtea nedreptăţi 

sociale: persoane care mor de foame, persoane lipsite de îngrijirile medicale, persoane fără 

adăpost, copii fără părinţi. Perspectiva dezastrului economic prezent în vaste suprafeţe ale 

planetei ameninţă pacea prin războaiele catastrofale. Desconsiderarea drepturilor fundamentale 

ale omului în special la copii va vorbi despre un viitor incert şi chiar unul neprielnic171. 

În timp ce bogăţii imense sunt acumulate în mâinile unui procent scăzut de persoane, 

masele de muncitori se găsesc în condiţiile unei sărăcii crescânde: salarii insuficiente, 

foamete, condiţii de muncă epuizante, fără a se ţine seama de sănătatea fizică, moravuri sau 

credinţa religioasă; condiţii de muncă inumane la care sunt încă supuşi mai ales copiii şi 

femeile; spectrul şomajului mereu ameninţător; familia, subiect al unui proces de integrare172. 

Dincolo de această perspectivă se află copii lipsiţi de protecţia părinţilor şi crescuţi de 

instituţiile statale, cel mai adesea lipsite de resurse umane şi financiare suficiente pentru 

dezvoltarea lor integrală. 

Ajutorarea aproapelui este un principiu unversalist şi rămâne concret în îndeplinirea 

misiunii Bisericii. Marile parabole ale lui Isus transmit ecoul necesităţii de a trăi dragostea faţă 

de aproapele: omul bogat (cf. Lc 16,19-31) cere cu insistenţă ca fraţii lui să fie informaţi despre 

ceea ce i se întâmplă celui care, în uşurătatea sa, l-a ignorat pe săracul aflat în nevoie. Parabola 

bunului samaritean (cf. Lc 10,25-37) recere angajarea personală aici şi acum pentru a iubi. 

Apoi parabola judecăţii finale (cf. Mt 25,31-46) unde iubirea devine criteriul pentru decizia 

                                                             
169 CBC 2208. 
170 Cf. B. SORGE, Introducere în Doctrina socială a Bisericii, Editura Sapientia, Iaşi, nr.1. 
171 Cf. Idem, nr. 5 
172 Cf. Mater et Magistra, 13. 
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definitivă cu privire la valoarea sau nonvaloarea unei vieţi umane. Isus se identifică cu aceia 

care sunt în nevoi: înfometaţii, însetaţii, străinii, cei goi, bolnavii, cei închişi. „Tot ce aţi făcut 

unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut” (Mt 25,40). Iubirea lui Dumnezeu şi 

iubirea aproapelui se întemeiază şi pe una şi pe alta; în cel mai mic, îl întâlnim pe Isus însuşi şi 

în Isus îl întâlnim pe Dumnezeu – aceasta este misiunea Bisericii173. 

În vederea unei dezvoltări armonioase a lumii, enciclica Ut unum sint a subliniat din 

nou faptul că era necesar pentru creştini să-şi unească glasul şi angajarea lor „pentru 

respectarea drepturilor şi nevoilor tuturor, în special a celor săraci, umiliţi şi a acelora lipsiţi de 

apărare”174. 

Biserica insistă astăzi mai mult ca oricând asupra exercitării responsabile a paternităţii. 

Respectând ierarhia valorilor, părinţii trebuie să recunoască datoriile lor în raport cu 

Dumnezeu, faţă de ei înşişi, faţă de propria familie şi faţă de societate. Acest lucru comportă 

un raport profund „cu ordinea morală obiectivă stabilită de Dumnezeu al cărei interpret fidel e 

conştiinţa dreaptă”175. 

Deşi noţiunea de „paternitate responsabilă” a fost tratată de către sfântul Toma de 

Aquino, papa Paul al VI-lea aminteşte pentru prima dată de acest aspect în documentul 

magisterial Humanae vitae dat publicităţii în data de 25 iulie 1968176. 

În raport cu procesele biologice, paternitatea responsabilă înseamnă cunoaștere și respect fața 

de funcțiile lor; inteligența descoperă în puterea de a da viață legi biologice care fac parte din 

persoana umană177. În raport cu tendința instinctului și a pasiunilor, paternitatea responsabilă 

înseamnă stăpândirea necesară pe care fiecare trebuie să o exercite asupra lor. În raport cu 

condițiile fizice, economice, psihologice și sociale, paternitatea responsabilă se exercită fie 

prin hotărârea gândită și generoasă de a crește o familie numeroasă, fie prin decizia, luată 

                                                             
173Cf. Deus caritas est, 15. 
174 Cf. Deus caritas est, 30. 
175 Idem. 
176 Cf. HV 10. 
177 Cf. TOMA DE AQUINO, Somma theologica, I și a II-a, 94, a. 2.  
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pentru motive grave și în respectul legii morale, de a evita temporar sau chiar un timp 

nedeterminat o nouă naștere178. 

Familiaris consortio tratează despre iubirea conjugală ce implincă fecunditatea 

responsabilă în colaborare la planul divin. Natura acestui act investeşte un complex de valori 

personale în virtutea căreia fiinţa umană creşte în mod armonios. De aceea comunitatea 

eclezială trebuie să-şi asume îndatorirea de a sugera convingeri şi de a da ajutor concret 

acelora care doresc să trăiască paternitatea şi maternitatea într-un mod responsabil. 

Recunoscând rezultatele cercetărilor ştiinţifice, Biserica cere insistent medicilor, experţilor, 

consilierilor matrimoniali şi cuplurilor să respecte structura şi finalităţile actului conjugal care 

exprimă această iubire şi anume: aplicarea metodelor naturale ale reglementării fertilităţii179. 

Soţii care trăiesc abstinenţa comună periodic dau o mărturie preţioasă în trăirea unei 

responsabilităţi mature şi personale cu privire la iubire şi viaţă180. 

De asemenea Biserica recomandă aderarea familiilor creştine şi la alte organizaţii 

nonreligioase, dar care propun apărarea valorilor etice, dezvoltarea persoanei umane, protecţia 

medicală, juridică şi socială a maternităţii şi a copiilor, lupta pentru demnitatea femeii, 

cunoaşterea problemelor complexe cu reglementarea responsabilă a naşterii, după metode 

naturale, conforme cu demnitatea umană şi învăţătura Bisericii. De altfel propune colaborarea 

cu şcoala şi cu alte instituţii care completează educaţia copiilor şi a tinerilor181. 

Donum Vitae explică de ce este important ca darul vieţii umane să fie realizat în cadul 

căsătoriei prin actele proprii şi exclusive ale soţilor – deoarece „conform legilor înscrise în 

persoanele lor şi în unitatea lor”. Procrearea responsabilă presupune respectarea dreptului 

copilului de a se naşte ca rod al căsătoriei, prin fidelitatea soţilor astfel încât acesta să-şi 

cunoască identitatea sa şi să ajungă la formarea şi maturitatea sa umană. „Tradiția Bisericii și 

                                                             
178 HV 10. 
179 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Alocuțiunea adresată participanților la primul sinod pentru familiile Africii și 

Europei, 15 ianuarie 1981: „L’Osservatore romano”, 16 ianuarie 1981. 
180 Cf. FC, 11, 35. 
181 Cf. FC, 72. 
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reflecția antropologică recunosc în căsătorie și în unitatea sa indisolubilă singurul loc demn 

pentru o procreație cu adevărat responsabilă”182. 

Viziunea Bisericii cu privire la cei săraci cuprinde două categorii de persoane. Pe de o 

parte sunt săracii din punct de vedere social, economic, cultural. Pe de altă parte sunt cei 

„săraci în duh” (Mt 5,3), cei purtători de speranţa în Dumnezeu183 a căror existenţă este 

caracterizată de smerenie şi simplitate, cunoscută de cele mai multe ori numai de Dumnezeu. 

Mesajul biblic cu privire la sărăcie nu corespunde promovării situaţiei lipsei de bunuri 

materiale până la a fi dependent de alţii, situaţie care creează o neglijenţă la nivel personal, ci 

găsirea unui echilibru în administrarea lucrurilor pământeşti cu dreptate astfel încât adunăm 

mai mult devcât avem nevoie şi să nu privăm pe nimeni de întrebuinţarea lor. Sărăcia pe care 

o promovează Evanghelia este cea transpusă în trăirea unei vieţi autentice de credinţă, în 

cultivarea virtuţilor, în practicarea umilinţei adevărate şi a iubirii dezinteresate care te conduce 

spre abandonarea totală în voinţa divină şi dăruieşte omului libertatea deplină. 

Magisteriul Bisericii, conştient de situaţia actuală a influenţei globalizării, a 

contrastului bazat pe inegalităţile sociale, atrage un puternic semnal de alarmă cu privire la 

urgenţa instalării mai pregnante a unei spiritualităţi bazate pe valorile autentice. 

Niciodată neamul omenesc nu a avut la dispoziţie atâta belşug de bogăţii, de resurse şi de 

putere economică, şi totuşi o uriaşă parte a locuitorilor pământului este chinuită încă de foame 

şi de sărăcie şi mulţimi întregi de oameni sunt apăsate de analfabetism. Niciodată oamenii nu 

au avut un simţ atât de acut al libertăţii ca astăzi, însă, în acelaşi timp, apar noi forme de 

aservire socială şi psihică. În timp ce lumea are conştiinţa atât de puternică a unităţii sale şi a 

interdependenţei tuturor într-o necesară solidaritate, este totuşi violent sfâşiată de forţe ce se 

luptă între ele: dăinuie încă aprige disensiuni politice, sociale, economice, rasiale şi ideologice 

şi nu este îndepărtată primejdia unui război atotnimicitor. În timp ce se extinde schimbul de 

idei, înseşi cuvintele prin care se exprimă concepte de mare importanţă îmbracă sensuri foarte 

                                                             
182 Donum Vitae, Partea I, 5 şi partea a II-a, A, 1. 
183 Cf. CBC 64. 
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diferite în diversele ideologii. În sfârşit, se caută stăruitor o ordine pământească mai perfectă, 

fără ca aceasta să fie însoţită de un progres spiritual pe măsură184. 

Doctrina socială a Bisericii cuprinde o seamă de învăţături care stau la baza 

organismelor religioase şi care reprezintă un model pentru instituţiile guvernamentale. 

Enciclica Caritas in veritate, un document fundamental pentru evanghelizarea socialului, 

oferă indicaţii pentru prezenţa catolicilor în societate, în instituţii, în economie, în finanţe şi în 

politică. Magisteriul social al Bisericii atrage atenţia binefacerilor, dar şi asupra pericolelor 

globalizării, când ea nu este orientată spre binele popoarelor. „Dacă globalizarea a mărit în 

mod considerabil bogăţia agregată a ansamblului şi a multor state, ea a înăsprit şi diferenţele 

dintre diferitele grupuri sociale, creând inegalităţi şi noi sărăcii chiar în ţările considerate mai 

bogate”185. De asemenea exortaţia apostolică Evangelii gaudium propune trei instrumente 

fundamentale cu privire la incluziunea socială a săracilor: instruirea, accesul la asistenţă 

sanitară şi munca pentru toţi186. 

În luna decembrie a anului 1994, sfântul papă Ioan Paul al II-lea a dat publicităţii o 

scrisoare pentru copii. Fără a fi indiferent la problemele lor, suveranul pontif i-a încurajat să 

depăşească provocările adesea impuse de adulţi, urmând exemplul lui Isus Cristos. 

Dragii mei prieteni, în istoria Copilului din Betleem puteți recunoaște soarta copiilor din lumea 

întreagă. Dacă e adevărat că un copil reprezintă nu numai bucuria părinților săi, ci și cea a 

Bisericii și a întregii societăți, e tot la fel de adevărat că în vremurile noastre există, din păcate, 

mulți copii care, în diferite părți ale lumii, suferă și sunt amenințați: ei îndură foamea și 

mizeria, mor din pricina bolilor și a foametei, cad victime războaielor, sunt abandonați de 

părinții lor și condamnați să rămână fără acoperiș, privați de căldura familiei lor; ei îndură 

numeroase forme de violență și de oprimare din partea adulților. Cum am putea rămâne 

                                                             
184 GS 4. 
185 PAPA FRANCISC, Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc la audienţa acordată membrilor Consiliului 

Pontifical pentru Justiţie şi Pace, 2 octombrie 20014, <http://www.magisteriu.ro/discursul-papei-adresat-

membrilor-consiliului-pontifical-pentru-justitie-si-pace-2014/> (accesat la data 17.02.2018). 
186 Cf. Evangelii gaudium, 192. 
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indiferenți în fața suferinței atâtor copii, mai ales când ea este provocată, într-un fel sau altul, 

de către adulți187? 

Învăţătura biblică arată o afecţiune extraordinară pentru copii, punând în faţa tuturor 

exemplul lor de simplitate, umilinţă şi iubire. Isus îi îndrăgea aşa încât le spunea apostolilor 

„Lăsați-i pe copii să vină la mine și nu-i opriți, căci a unora ca a lor este Împărăția lui 

Dumnezeu” (Mc10, 14). Luând în braţe pe unul dintre cei mici îl dădea ca exemplu de trăire 

pentru cei mari: „Dacă nu vă schimbați și nu vă faceți asemenea copiilor, nu veți intra în 

Împărăția cerurilor” (Mt 18, 3). De altfel, Cristos avertiza cu severitate mulţimea cu privire la 

nobleţea sufletului de copil: „Oricine ar duce la păcat pe unul dintre aceștia mai mici care cred 

în mine, ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar atârna de gât o piatră de moară și ar fi aruncat în 

adâncul mării” (Mt 18, 6). 

Papa Ioan Paul al II-lea scoate în evidenţă cât de important este copilul în ochii lui 

Isus, făcând din el un model pentru adulţi. „Evanghelia este străbătută în profunzime de 

adevărul despre copil”. Dăruind-ul adulţilor drept model, Isus făgăduieşte cerul doar celor care 

trăiesc asemenea simplităţii şi profunzimii celor mici, celor care „sunt plini de spiritualitatea 

abandonării în încredere, care sunt curaţi şi bogaţi în bunătate”188. 

Numai aceștia pot afla în Dumnezeu un Tată și pot să devină la rândul lor, datorită lui Isus, fii 

ai lui Dumnezeu. Oare nu acesta este marele mesaj al Crăciunului? Citim în Sfântul Ioan: „Și 

Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi” (1,14); și „Tuturor celor care l-au primit, le-a dat 

putere să devină copii ai lui Dumnezeu” (1,12). Copii ai lui Dumnezeu! Voi, dragi tineri, 

sunteți fiii și fiicele părinților voștri. Or, Dumnezeu vrea să fim toți fiii săi adoptivi prin har. În 

această stă adevăratul izvor de bucurie a Crăciunului despre care vă vorbesc la încheierea 

Anului Familiei. Bucurați-vă de această „Evanghelie a înfierii dumnezeiești”189. 

                                                             
187 PAPA IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoare către copii, decembrie 1994, <http://www.magisteriu.ro/scrisoare-catre-

copii-1994/>, (accesat la data 17.05.2018). 
188 Idem. 
189 Idem. 
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Copii care suferă astăzi aparţin întregii lumi. De aceea şi papa Francisc în activitatea sa 

pastorală trasmite un mesaj de sensibilizare adresat tuturor naţiunilor despre protecţia copiilor 

mai ales a celor orfani. 

 

 

 

2. Mesajul papei Francisc despre îngrijirea copiilor abandonaţi  

 

Activitatea Suveranului Pontif, papa Francisc cuprinde şi această sferă a copiilor lipsiţi 

de dragostea părintească, copii care sunt îngrijiţi de comunitatea creştină, de familia lui 

Dumnezeu. Astfel papa de-a lungul pontificatului său a primit în audienţă multe grupuri ce 

aparţin acestor categorii defavorizate, dar a dorit el însuşi să-i viziteze în instituţiile de unde 

fac parte. 

În data de 24 februarie 2016, s-a lansat pe piaţă prima carte pentru copii scrisă de un 

papă. „Dear pope Francisc”190, scrisă de Papa Francisc, reprezintă un volum în care sunt 

incluse scrisorile a 31 de copii care provin de pe cele cinci continente, dar şi răspunsurile 

suveranului pontif. Unul dintre editorii implicaţi în acest proiect s-a lăsat surprins de 

problemele care îi preocupă pe cei mici „Ei nu au ezitat să spună direct ceea ce au avut în 

minte. Îi preocupă ecologia, motivul pentru care este război în lume și de ce sunt oameni 

săraci? Copiii mici au probleme mari” (Tom McGrath). Cu o familiaritate naturală, scrisorile 

venite din toate unghiurile lumii, abordează subiecte diverse precum: ecologia, familia, 

întrebări despre viaţă şi moarte etc. „Am vrut să vorbesc cu tine despre pace, roagă-te și fă tot 

ce se poate pentru a evita războiul. Mulți spun că se luptă, pentru că Dumnezeu este cel care 

vrea asta, dar e o prostie!” (Mauro, 9 ani). Profiturile pentru drepturile de autor a acestei cărți 

                                                             
190 Dear pope Francisc, cu traducerea Dragă Papă Francisc, nu este încă tradusă în limba română. Încredinţată 

unui editor iezuit de la Chicago, Loyola Press, volumul a fost publicat în limba engleză şi spaniolă, urmând să fie 

dat publicităţii în Italia, Spania, Mexic, Polonia, Indonezia, Filipine şi India. 
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au fost direcționate către structura „Copii Papei”, a clinicii Sfânta Marta, structură ce oferă 

zilnic ospitalitate și asistență la peste 500 de copii care sunt în nevoie și familiilor acestora191. 

Dragă Papa Francisc, dacă tu ai putea să faci o minune, ce anume ar fi?”, a întrebat William 

(SUA, 7 ani). „Dragă William, eu i-aş vindeca pe copii. N-am reuşit încă să înţeleg de ce 

suferă copiii. Pentru mine este un mister. Nu ştiu să dau o explicaţie. Mă întreb despre acest 

lucru. Mă rog cu privire la această întrebare: de ce suferă copiii? Este inima mea care-şi pune 

întrebarea. Isus a plâns şi plângând a înţeles dramele noastre. Eu încerc să înţeleg. Dacă aş 

putea face o minune, i-aş vindeca pe toţi copiii. Desenul tău mă face să reflectez: este o mare 

cruce închisă la culoare şi în spate sunt curcubeul şi soarele care străluceşte. Îmi place asta. 

Răspunsul meu la durerea copiilor este tăcerea sau un cuvânt care se naşte din lacrimile mele. 

Nu mi-e frică să plâng. Nici ţie să nu-ţi fie frică să plângi192. 

La începutul acestui an suveranul pontif a vizitat „Casa Micul Prinţ” („Hogar 

Principito”), din Puerto Maldonado, Peru. Casa de copii a fost fondată în 1996 pentru a face 

faţă ratei mari de copii neglijaţi şi exploataţi. În prezent găzduieşte în jur de 40 de copii care 

vin din orfelinate, familii cu risc sau din exploatări miniere ileagale. Unii au fost abandonaţi 

sau sunt victime ale unor abuzuri fizice, sexuale sau psihologice. Adresându-se orfanilor, papa 

Francisc le-a spus că au multe de oferit lumii aşa cum sunt şi împărtăşind experienţele lor. 

„Lumea are nevoie de voi, tineri şi tinere… şi are nevoie de voi aşa cum sunteţi. Nu fiţi 

mulţumiţi să fiţi ultimul vagon la trenul societăţii, lăsându-vă atraşi în toate direcţiile şi 

eventual deconectaţi. Trebuie să fiţi motorul, mereu împingând înainte”. Papa încurajează 

asfel orfanii de a împărtăşi lumii ce au învăţat din istoria lor, de a trăi cu autenticitate fără a fi 

imitarea cuiva, de a oferi umanităţii o alternativă pentru o viaţă adevărată193. Făcând referire la 

                                                             
191 Cf. Prima carte pentru copii scrisîă de un papă, trad. ACC, <http://www.e-communio.ro/stire3660-prima-
carte-pentru-copii-scrisa-de-un-papa>, (accesat la data 20.04.2018). 
192 A. TORNIELLI, Papa Francisc răspunde copiilor, trad. Mihai Pătraşcu, <http://www.ercis.ro/actualitate/ viata. 

asp?id=201602117>, (accesat la data 20.04.2018). 
193 Papa Francisc a ascultat mărturia dată de Dirsey Irarica Piña, o femeie crescută în „Casa Micul Prinţ”. Ea a 

spus că a intrat în orfelinat la 11 ani, fiind primită în „Hogar Principito” după câțiva ani, casa „fiind imediat gata 

să îmi ofere sprijin și iubire totală”. Acum trăiește în Tacna, unde muncește și studiază psihologie. 
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celebrarea Crăciunului în discursul său, papa continuă „Isus este comoara noastră. Voi, copii, 

sunteţi reflecţia Sa. Şi voi sunteţi comori pentru noi toţi, cele mai preţioase comori pe care le 

avem şi comori pe care noi suntem chemaţi să le păzim. (…) Fără îndoială voi sunteţi cea mai 

mare comoară pe care trebuie să o îngrijim”. Sfântul Părinte a cerut iertare pentru momentele 

în care adulţii au fost neglijenţi în grija şi protecţia datorată lor, afirmând că angajamentul lor 

cere un efort mare din partea tuturor, ca să nu rămânem indiferenţi faţă de copii ce suferă şi 

sunt în nevoi. Mesajul papei a fost acela de a nu se resemna în faţa a ceea ce se întâmplă şi de 

a nu renunţa la visele lor. I-a încurajat să studieze şi să profite de oportunităţile educaţionale 

ce le stau la dispoziţie. I-a sfătuit să asculte de cei mari, să preţuiască tradiţiile lor şi să 

continue să fie curioşi; de a avea curajul de a intra în contact cu rădăcinile lor, dar să rămână 

atenţi la ce este nou. Papa a denunţat distrugerea şi lăcomia ce stau la baza acestor nedreptăţi 

din cauza cărora aceşti micuţi au parte. Societatea are nevoie de corectare iar aceşti tineri pot 

ajuta în acest sens învăţându-ne o cale de viaţă bazată pe protecţie şi grijă194. 

Apoi în luna martie anul curent papa Francisc a vizitat copii bolnavi aflaţi la Casa 

Sollievo della Sofferenza, spitalul construit la San Giovanni Rotondo, Italia şi inaugurat de 

Padre Pio. Aici a transmis un mesaj despre orfanii aflaţi în suferinţă. „Mulți sunt dispuși să 

pună un like pe pagina marilor sfinți, dar cine face așa cum fac ei? Pentru că viața creștină nu 

este despre un like, ci despre «dăruiește-mă pe mine». Să se roage, să devină mic și umil, 

pentru a trăi caritatea”. Acestea sunt cele trei caracteristici pe care Papa Francisc le încadrează 

în viaţa lui Padre Pio invitând credincioșii să facă același lucru. Suveranul Pontif a denunțat de 

                                                                                                                                                                                               
Cuvintele papei pentru ea au fost: „viaţa ta, cuvintele tale şi vieţile tuturor de aici, sunt o rază de lumină pentru că 

găsind iubire în această casă, pot acum să-şi modeleze viitorul; pot arăta lumii potenţialul enorm al fiecărei 

persoane”. 
194Cf. P. MALDONADO, Papa Francisc către copii abandonaţi – Lumea are nevoie de voi, 19.01.2018, 

˂http://www.iezuiti.ro/2018/01/20/papa-francisc-catre-copiii-abandonati-lumea-are-nevoie-de-voi/˃, (accesat la 

data 15.05.2018). 
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asemenea faptul că astăzi cei mici și cei malformați sunt aruncați cu „mai multă cruzime și 

mai multă știință decât în vechea Sparta”195. 

Jorge Mario Bergoglio a vizitat departamentul onco-hematologic pediatric al acestui 

spital precum şi departamentul de resuscitare. Vorbeşte cu copii printre care şi un băiat ţinut în 

braţe de o călugăriţă congoloeză. Numele lui este Jean Paul. Copilul s-a născut într-o junglă 

din Congo, unde părinţii l-au abandonat. Dar călugăriţele acestui orfelinat l-au adus aici. 

Acum ei vor face intervenţia pentru a-i reface faţa complet deformată196. 

În 2015 papa Francisc a vizitat Fundaţia ANAK-Tnk, din Filipine. Copii care ajung la 

această fundaţie sunt victime ale drogurilor şi prostituţiei. Aici copii l-au întrebat pe suveranul 

pontif de ce există atât de mulţi copii neglijaţi de proprii părinţi care cad apoi pradă acestor 

lucruri îngrozitoare; de ce există prea puţini oameni care să ajute astfel de situaţii? Papa: 

„Astăzi... ea a pus doar câteva întrebări pentru care nu există răspuns. Am învăţat să plâng 

când văd un copil înfometat consumând droguri pe stradă, un copil fără casă, un copil 

abandonat, un copil abuzat, un copil folosit de societate ca sclav?” Compasiunea a fost 

răspunsul papei. „Aceşti copii, cei mai săraci dintre săraci, sunt comoara bisericii noastre. Sunt 

maeştrii bucuriei noastre”197! 

Apoi în ziua de 4 ianuarie papa Francisc a primit în audienţă un grup de copii români şi 

respnsabilii lor de la asociaţia „FDP protagonisti nell’educazione”. Papei Bergoglio i-au pus 

întrebări despre viaţă şi despre moarte, despre boală şi despre păcate, despre durerea prvocată 

de abandonul propriilor părinţi, despre dificultăţile de a menţine legături durabile sau de a 

accepta răspunsurile Bisericii. Înainte de această întâlnire, suveranul pontif a citit şi scrisoarea 

unuia dintre ei, care a fost de două ori respins de mama lui: prima dată când avea două luni de 

viaţă, l-a abandonat într-un orfelinat; a doua oară, la 21 de ani când, după ce a găsit-o a locuit 

                                                             
195 A. ARVINTE pentru Vatican Insider, 18 martie 2018, Today we discard the small and malformed ones with 

more cruelty and science, ˂http://www.lastampa.it/2018/03/17/vaticaninsider/eng/the-vatican/today-we-discard-
the-small-and-malformed-ones-with-more-cruelty-and-science-Z5QOYB4kD6eSQMXmPXi6 UK/pagina.html˃, 

(accesat la data 23.04.2018). 
196 Cf. Idem. 
197 REDATIONE FRONTIER, 16 ianuarie 2015, Filippine, Papa Francesco incontra i bambini, 

˂http://www.frontierarieti.com/wordpress/filippine-16-gennaio-papa-francesco-incontra-bambini/˃, (accesat la 

data 23.04.2018). 

http://www.frontierarieti.com/wordpress/filippine-16-gennaio-papa-francesco-incontra-bambini/
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cu ea timp de două săptămâni şi pentru că nu se comporta bine cu el, a plecat. Tatăl său 

murise. Drept răspuns, papa a zis că în viaţă sunt multe întrebări la care nu putem da un 

răspuns omenesc. De exemplu în faţa problemei suferinţei copiilor „nu putem da un răspuns, 

putem doar să privim, să ascultăm, să suferim şi să plângem”198. 

Papa explică că în cazul acestui tânăr, referitor la mama lui, nu este o chestiune de 

vină, ci de mari fragilităţi ale adulţilor, provocate de sărăcie, de nedreptăţi sociale, de sistemul 

social greşit are îi strivesc pe cei mici, dar şi a sărăciei spirituale care „impietreşte inimile şi 

provoacă ceea ce pare imposibil, ca o mama să îşi abandoneze propriul copil”. Suveranul 

pontif îl încurajează însă: „Mama ta te iubeşte, dar nu ştie cum să îţi arate, nu ştie cum să 

exprime sentimentul. Nu poate pentru că viaţa este grea, nedreaptă. Iar acea iubire închisă în 

ea nu ştie cum să o spună şi cum să te mângâie”. La final îl sfătuieşte să se roage şi să creadă 

pentru ca într-o zi mama lui să reuşească să se deschidă şi să-şi mărturisească sentimentele 

afective faţă de el199. 

Aceste fragilităţi ale adulţilor reprezintă limitele umane, păcatele şi durerile pe care le 

au în suflet. Şi pentru că nu au avut oportunitatea de a afi ajutaţi când erau mici, ca să-i înveţe 

să crească şi să fie puternici pentru a învinge aceste obstacole personale, înaitează aşa în viaţă 

riscând şi provocând şi ei la rândul lor suferinţă. „Este greu să primim ajutor de la părinţi 

fragili şi uneori noi trebuie să îi ajutăm”, observă papa. Aşa că în loc să reproşăm vieţii că ne-a 

dat părinţi fragili, putem să mulţumim pentru că avem ocazia de a-i ajuta200. 

Papa nu condamnă părinţii care trec prin situaţii dificile şi din cauza nedreptăţilor 

sociale sunt nevoiţi să recurgă la sistemul statal pentru protecţia propriilor copii. Îi sfătuieşte 

însă pe aceştia ca deciziile pe care le-au luat să fie luate cu dragoste, cu grijă faţă de persoane 

şi cu mare respect. Apoi recomandă căutarea comunităţii creştine, a familiei lui Dumnezeu201. 

                                                             
198 C. BELU, La Stampa: Papa Francisc, către un copil roman abndonat de mama: “Am plans pentru tine”, 

21.02.2018, ˂ http://www.rador.ro/2018/02/21/la-stampa-papa-francisc-catre-un-copil-roman-abandonat-de-

mama-am-plans-pentru-tine/˃, (accesat la data 15.05.2018). 
199 Cf. Idem.  
200 Cf. Idem. 
201 Cf. Idem.  

http://www.rador.ro/2018/02/21/la-stampa-papa-francisc-catre-un-copil-roman-abandonat-de-mama-am-plans-pentru-tine/
http://www.rador.ro/2018/02/21/la-stampa-papa-francisc-catre-un-copil-roman-abandonat-de-mama-am-plans-pentru-tine/
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La audienţa cu copii din Dieceza de Brescia, Italia, papa Francisc i-a provocat pe cei 

mici să aducă schimbarea pe care o doresc în Biserică şi în lume începând să schimbe ceva din 

ei înşişi, a obişnuinţelor rele şi ascultarea faţă de Isus din inima lor. Şi continuă: „sunt dispus 

să-mi însuşeşsc visele lui Isus? Sau îmi este teamă că visele sale pot «să deranjeze» visele 

mele”? Iar acest vis al lui Isus este acela de a construi împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, 

înseamnă de a transmite iubirea lui Dumnezeu prin iubirea reciprocă a aproapelui, înseamnă a 

crea o familie umană; iar atunci când un membru din această familie se rătăceşte, să găsească 

drumul spre acasă. Acesta este visul lui Isus. Iar provocarea lui Isus: „dacă vrea cineva să vină 

după mine să se lepede de sine”, adică să renunţe la omul vechi, la eu-ul egoist care nu 

urmează logica lui Dumnezeu, logica iubirii, ci urmează logica opusă, a propriilor interese, 

mascând adesea o faţadă bună, pentru a le ascunde. Colaborând cu El omul poate să se 

dezlipească de sclavile interne, de a iubi cu inima curată aşa cum a iubit Isus202. 

Situaţiile problematice prin care trec unii copii sunt date de nedreptăţile sociale create 

de cei mari. În octombrie 2014, papa Francisc, în discursul său adresat membrilor Consiliului 

pentru Justiţie şi Pace, scoate în evidenţă exploatarea sărăciei şi repercursiunile acesteia: 

Unul dintre aspectele actualului sistem economic este exploatarea dezechilibrului internaţional 

în costurile muncii, care se bazează pe miliarde de persoane care trăiesc cu mai puţin de doi 

dolari pe zi. Un astfel de dezechilibru nu numai că nu respectă demnitatea celor care 

alimentează mâna de lucru ieftină, ci distruge surse de muncă în acele regiuni în care ea este 

mai mult tutelată. Se pune aici problema de a crea mecanisme de tutelare a drepturilor muncii, 

precum şi a ambientului, în prezenţa unei crescânde ideologii consumiste, care nu arată 

responsabilitate faţă de oraşe şi faţă de creaţie203. 

Mesajul pe care îl transmite papa Francisc despre apărarea drepturilor şi protejarea 

copiilor este acela de a ne îndeplini menirea personală de creştin lăsând un semn al carismei 

                                                             
202 Discursul Sfântului părinte Francisc, la audienţa cu copii din Dieceza de Brescia, 7 aprilie 2018, 

˂https://www.magisteriu.ro/discursul-papei-la-audienta-cu-copiii-din-dieceza-de-brescia-2018/˃, (accesat la data 

13.05.2018). 
203 PAPA FRANCISC, Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc la audienţa acordată membrilor Consiliului 

Pontifical pentru Justiţie şi Pace, 2 octombrie 20014, <http://www.magisteriu.ro/discursul-papei-adresat-

membrilor-consiliului-pontifical-pentru-justitie-si-pace-2014/> (accesat la data 17.02.2016). 

https://www.magisteriu.ro/discursul-papei-la-audienta-cu-copiii-din-dieceza-de-brescia-2018/
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sale ce va dăinui chiar şi atunci când proiectul în care orice persoană este implicat îşi va găsi 

finalitatea. Lumea se poate îmbogăţi numai atunci când atenţia primară este îndreptată spre 

promovarea persoanei integrale în toate dimensiunile sale, inclusiv cea spirituală; atunci când 

nu este neglijat nimeni, inclusiv cei săraci şi marginalizaţi; atunci când omul este capabil să 

treacă de la o culturră a rebutului la o cultură a întâlnirii204. 

Urmărind îndemnul papei Francisc de a fi aproape de copii fără părinţi, redăm în 

continuare modalităţi prin care Biserica Romano-Catolică sprijină viaţa acestor copii şi a 

familiilor lor. 

 

 

 

3. Acţiunea Bisericii Catolice de protejare a copiilor abandonaţi 

 

Timp de aproape două milenii, ocrotirea persoanelor defavorizate a fost preocuparea 

exculsivă a Bisericii, statul neimplicându-se în probleme sociale decât cu funcții represive. 

Încă de la începutul creștinismului și până în secolul al XIX-lea, asistența socială practicată de 

instituțiile și ordinele religioase a fost principalul punct de sprijin pentru săraci și pentru 

celelalte categorii defavorizate205. Promotorii iniţiativelor asistenţiale mai ales în epoca 

capitalistă au fost fie indivizii bogaţi ataşaţi de valorile creştine ale carităţii, fie comunităţile 

rurale şi urbane, utopiştii şi industriaşii convinşi de eficienţa economică pe termen lung a 

îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale salariaţilor lor. Mai precizăm că însăşi puterea politică din 

anumite ţări (mai ale cele protestante) a manifestat un oarecare interes pentru problemele 

sociale însă dintr-un alt unghi şi din alte motive în comparație cu cele ale Bisericii206. 

                                                             
204 Cf. PAPA FRANCISC, Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Migraţiilor, 5 august 2013. 
205 Cf. G. NEAMȚU, (coord.), op. cit., 439. 
206 Cf. C. BOCANCEA, G. NEAMȚU, Elemente de asistență socială, Editura Polirom, Iași, 1999, 58. 
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În ceea ce s-ar putea numi Biserica familială, părinţii trebuie să fie pentru copiii lor, 

prin cuvânt şi exemplu, primii vestitori ai credinţei şi în acelaşi timp, să vegheze la vocaţia 

proprie a fiecăruia, acordând atenţie specială vocaţiei sacre207. 

Fiecare familie este chemată să contribuie la viaţa şi misiunea Bisericii. Fiind în 

comuniune cu celelalte familii, în special prin sacramentul sfintei Euharistii, fiecare familie 

reuşeşte să fie cea mai frumoasă predică a Bisericii. Cum? Prin participarea la activităţile 

caritative ale Bisericii, prin mărturia zilnică a credinţei în viaţa lor, prin participarea la 

asociaţii adecvate, pentru ca legile şi instituţiile statului să nu lezeze în nici un fel drepturile 

persoanei umane. 

Biserica nu este alcătuită doar din Sfântul Părinte, episcopi, preoţi, călugări şi 

călugăriţe. Din Biserică facem toţi parte şi fiecare dintre noi are rolul său în opera apostolică a 

Bisericii. 

Familia are rolul de a fi lumină în lume pentru slava lui Dumnezeu. Pentru a sfinţi 

viaţa de familie, aceasta este chemată la apostolat, dând mărturie vie atât în interior cât şi în 

exterior; trebuie să fie dedicată slujirii fraţilor, să fie îndreptată spre binele altora. Prin viaţa ei 

trebuie să promoveze dreptatea, faptele de milostenie şi valorile autentice. 

Există în lume numeroase grupuri familiale, care încearcă să ducă la îndeplinire 

misiunea lor dând mărturie prin viaţa de credinţă pe care o trăiesc împreună. Acestea sunt un 

exemplu viu atât pentru familiile din aceeaşi confesiune, dar şi pentru ceilalţi, pentru mediul în 

care trăiesc, pentru societate în general. În Biserica Catolică, grupurile familiale încearcă să 

trăiască intens valorile creştine ale căsătoriei şi ale familiei; trăiesc în mod reciproc, se 

angajază în opere de apostolat; trăiesc o profundă spiritualite familială, în unitate. 

Dintre operele de apostolat care se desfăşoară în cadrul acestor organizaţii putem 

enumera: a adopta copii părăsiţi, a-i găzdui pe străini, a colabora în direcţia instruirii şcolare; 

a-i ajuta pe adolescenţi, pe logodnici, pe soţii şi familiile în dificutate, pe cei bătrâni, a face 

cateheză. O altă formă de apostolat este ospitalitatea; familia nu trebuie să fie închisă, izolată, 

ci solidară cu cei care aparţin societăţii. De asemenea, apostolatul între familii are o mai mare 

                                                             
207 Cf. LG 11. 
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eficienţă întrucât exemplul personal primează întotdeauna înaintea teoriei. Astfel soţii devin 

apostoli şi călăuze ai altor soţi. Apostolatul familiei trebuie să se deschidă şi problemelor 

sociale şi să ia parte activă la ele. În cele din urmă, cea mai importantă formă de apostolat este 

mărturia. Această idee o subliniază şi pontiful zicând că „un bărbat şi o femei care se iubesc, 

surâsul unui copil, pacea unei familii: toate sunt o predică fără cuvinte, dar admirabil de 

convingătoare”208. 

Familiile creştine recunosc în ceilalţi oameni fraţii lor, fii ai unui Tată comun din 

ceruri. De accea vor întâmpina cu generozitate pe copii altor familii susţinându-i şi iubindu-i 

nu ca pe nişte străini, ci ca pe membrii unicei familii a copiilor lui Dumnezeu. În felul acesta 

dincolo de legăturile trupului şi a sângelui, părinţii creştini vor putea să alimenteze legăturile 

implantate în spirit şi care se dezvoltă în slujire concretă a copiilor din alte familii lipsiţi 

adesea de cele mai elementare lucruri. Aceasta reprezintă adevărata fecunditate care va 

cunoaşte o „creativitate” necontenită, un rol al Duhului lui Dumnezeu care deschide ochii 

inimii pentru a descoperi noile trebuinţe şi suferinţe ale societăţii noastre în vederea asumării 

şi a confirmării unui răspuns pozitiv. 

Familiile creștine vor ști să trăiască o mai mare disponibilitate către adopțiunea și 

încredințarea acelor copii orfani sau abandonați; acești copii, regăsind căldura afectivă 

a unei familii, vor putea experimenta paternitatea iubitoare și plină de grijă a lui 

Dumnezeu, mărturisită de părinții creștini, și astfel vor crește cu seninătate și încredere 

în viață, iar întreaga familie va fi îmbogățită cu valorile spirituale ale unei fraternități 

mai ample209. 

Orizontul paternităţii şi mternităţii famiiilor creştine prezintă un câmp vast de acţiune: 

abandonarea copiilor, marginalizarea socială şi culturală a acestora împletită cu alte urgenţe 

ale timpului nostru. Prin familiile creştine Cristos continuă acţiunea sa iubitoare în lume.  

                                                             
208 EN 17. 
209 FC 41. 
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Organizaţiile cu profil religios unde asistentul social îşi exercită misiunea cuprinde mai 

multe domenii: social și socio-medical (Caritas, Asociaţia „Arca Postel” etc.); medical 

(Asociația Medicilor Catolici); educație (Acțiunea Catolică, Asociația Scout Catolică din 

România, Cercetașii Munților etc.); formare profesională (Asociația Kolping România, Caritas 

România etc.) și asigurare de locuri de muncă pentru dezvoltarea abilităților profesionale: 

mecanici auto, tâmplari, brutari, personal în domeniul hotelier etc. 210. 

Organizațiile religioase au jucat întotdeuna un rol istoric prin furnizarea de îngrijire şi 

spijin pentru cei săraci şi vulnerabili. Adesea Biserica este prima care identifică şi răspunde 

nevoilor familiale. Datorită încrederii pe care liderii religioşi o au din partea comunităţilor de 

care se îngrijesc, aceştia pot acţiona cu autoritate, ajutând la mobilizarea şi conducerea unor 

acţiuni caritabile cu efecte puternice. Un exemplu ar fi comunităţile afectate de HIV din Africa 

(Rwanda sau Zimbabwe) unde grupurile bazate pe credinţă sprijină cu hrană şi adăpost, 

medicamente şi consiliere spirituală. Multe dintre aceste inițiative sunt mici, dar impactul pe 

care îl au consolidează în mod semnificativ familia211. 

 

Urmărim în continuare câteva din centrele catolice care se ocupă cu promovarea 

drepturilor copiilor în special a copiilor cu risc de abandon în România. 

Confederaţia Caritas România. Caritas România reuneşte 10 organizaţii membre ce 

acţionează în peste 30 de judeţe din România prin programe proprii de asistenţă socială, 

îngrijire la domiciliu, servicii medicale, programe socio-educative, suport pentru persoane cu 

disabilităţi, asistenţă anti-drog şi intervenţie în caz de calamitate. Cele 10 organizaţii au 

autonomie în ceea ce priveşte activităţiile de vizibilitate, strângere de fonduri şi comunicare în 

comunitate, fiind însă implicate şi în programe şi campanii naţionale derulate împreună cu 

Caritas România212. 

                                                             
210 Cf. I. CONOVICI – A. SECAL, Organizații cu profil religios angajate în economia socială în România, Raport 

preliminar 2012, p.51, ˂http://www.ies.org.ro/library/files/raport_preliminar_ies.pdf˃ (accesat la 02.05.2018). 
211 Cf. ***, A Study of 19 Christian Community Orphan Initiatives in Zimbabwe, 2003. 
212 Cf. CONFEDERAŢIA CARITAS ROMÂNIA, <http://caritasromania.ro/membri/>, (accesat la data 15.05.2018). 
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Viziunea Caritas se bazează pe crearea unei civilizații a iubirii și a solidarității între 

oameni, inspirată din învăţătura socială a Bisericii. Prin programe complexe de asistenţă social 

şi acţiuni caritabile şi umanitare, Caritas România sprijină pe cei săraci şi marginalizaţi social 

luptând pentru recâştigarea dreptului la o viaţă decentă. Cu un număr anual de 70.000 de 

beneficiari asociaţia Caritas în parteneriat cu autorităţile locale furnizează servicii copiilor din 

medii defavorizate aflaţi în risc, persoanelor cu nevoi speciale, familiilor numeroase şi cu 

venituri mici, bătrânilor213. 

Dintre programele pentru copii amintim centrele cu module de tip familial care oferă 

sprijin unui nucleu stabil de copii aflaţi în situaţie de abandon familial. Trăind într-un climat 

de securitate şi afecţiune, copii primesc ajutor din partea profesioniştilor să depăşească 

dificultăţile generate de situaţia de separare de părinţi. Aceştia beneficiază de: informare, 

consiliere socială, găzduire pe perioadă nedeterminată, suport emoţional şi după caz de 

consiliere prihologică, educare, socializare şi petrecerea timpului liber, reintegrare familială şi 

comunitară. Se urmăreşte de asemenea colaborarea cu diferite servicii pentru a face posibilă 

reintegrarea copilului în familia naturală, precum şi pregătirea pentru o viaţă independentă214. 

 

Fundaţia Leonardo Murialdo. Membrii congregaţiei fondate de sfântul Leonardo 

Murialdo la 19 martie 1873 la Torino încearcă să transpună în practica vieţii perfecţiunea 

carităţii urmând sfaturile evanghelice, după exemplul de viaţă al sfântului Iosif, soţul Fecioarei 

Maria. Prezenţi în două comunităţi din România, la Roman (jud. Neamţ) şi la Popeşti Leordeni 

(jud. Ilfov), aceştia desfăşoară diferite proiecte sociale, unele având ca misiune prevenirea 

abandonului sub diferitele sale forme: familial-afectiv, şcolar-educativ, social-moral, a 

marginalizării şi instituţionalizării copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de 

îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, menite să sprijine însuşirea şi dobânidrea 

unor deprinderi şi abilităţi, pentru o dezvoltare armonioasă şi o viaţă independentă215. 

                                                             
213 Cf. CONFEDERAŢIA CARITAS ROMÂNIA, <http://caritasromania.ro/cine-suntem/>, (accesat la data 15.05.2018).  
214 Cf. ASOCIAŢIA CARITAS BUCUREŞTI, Casa Sf. Ioan – centre cu module de tip familial, <http://www.caritas 

Bucureşti.org/ro/component/flexicontent/9-caritas/83-casa-sf-ioan.html>, (accesat la data 16.05.2018). 
215 Cf. Centrul Sf. Leonard Murialdo, <http://centrulmurialdo.blogspot.ro>, (accesat la data 20.04.2018). 
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Centrul de zi „Sf. Leonardo Murialdo”, proiect iniţiat la Roman, are ca scop 

„dispunerea şi realizarea unor servicii complementare eforturilor şi demersurilor propriei 

familii, precum şi a celorlalte instituţii şi unităţi de învăţământ, pentru a răspunde în mod 

adecvat exigenţelor şi nevoilor individuale ale fiecărui copil în contextul său social-familial, 

prin îndeplinirea unor obiective specifice”216. Cei 80 de copii beneficiari au vârstele cuprinse 

între 6 şi 14 ani şi participă la activităţi menite să sprijine şi să formeze personalitatea fiecărui 

copil: pregătirea temelor, învăţarea lecţiilor pentru şcoală, servirea unei gustări, jocuri şi 

activităţi de îmbunătăţire a cunoştinţelor şi abilităţilor, de socializare, recreative, sportive etc. 

Centrul de zi „Nadino” din Popeşti-Leordeni are ca scop „sprijinirea educaţiei formale 

prin activităţi care să contureze copiilor un stil de viaţă sănătos”. Grupul ţintă al acestui 

proiect îl reprezintă un număr de 80 de copii de la grupele pregătitoare până la liceu care 

desfăşoară activităţi specifice programului after school. De asemenea centrul include şi cursuri 

gratuite pentru părinţii copiilor. „Şcoala Părinţilor” vine în sprijinul celor care doresc să-şi 

îmbunătăţească abilităţile de comunicare, care vor să deprindă noi abilităţi de creştere a 

copilului sau care vor să afle informaţii de la specialişti despre teme care îi preocupă – şcoala, 

timpul liber, personalitatea copilului, problemele specifice vârstei217. 

 

Asociaţia Don Orione. Congregaţia Don Orione, a cărui fondator este părintele Luigi 

Orione, este prezentă în România în trei comunităţi: Bucureşti (Voluntari), Oradea şi Iaşi. 

Centrele dezvoltate în aceste locuri implică diverse activităţi ce exprimă un puternic simţ 

carismatic. 

La Bucureşti s-au fondat centre de recuperare rezidenţiale sau de zi pentru persoane cu 

dizabilităţi, azil de bătrâni. Printre beneficiarii acestui centru se numără un grup de 20 de copii 

abandonaţi de familie în spitale sau în instiuţiile de plasament. Dintre ei sunt câţiva complet 

dependenţi: imobilizaţi la pat sau în cărucioare, cu dizabilităţi fizice accentuate şi cu retard 

                                                             
216 Idem. 
217 Cf. Centrul de zi „Nadino”, <http://murialdo.ro/AfterSchool/tabid/119/language/ro-RO/Default.aspx>, 

(accesat la data 20.04.2018). 
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mental sever218. Una dintre intervenţiile principale ale asociaţiei este programul terapeutic 

(kinetoterapie, educaţie, consiliere psihoterapeutică etc.) care urmăreşte asigurarea dezvoltării 

optime a beneficiarilor vizând partea educaţională sau comportamentală, dar mai ales cea 

emoţională. 

La Oradea Congregaţia s-a angajat în animarea vieţii parohiale „Duminica Tuturor 

Sfinţilor”, educarea tinerilor de la un liceu profesional şi alte activităţi extraşcolare – scout, 

oratoriu, centrul de consiliere şi alte activităţi caritative pentru familiile sărace şi pentru cei 

care locuiau în groapa de gunoi a oraşului, tinerii fiind protagoniştii acestor acţiuni de ajutor. 

La Iaşi s-au dezvoltat: un seminar pentru formarea tinerilor la viaţa consacrată şi 

preoţie, un oratoriu duminical, o grădiniţă pentru copii de etnie romă, un centru de recuperare 

pentru persoanele dependente de alcool şi droguri. 

 

Asociaţia Misionarii Carităţii şi Asociaţia Misionarele Carităţii. Operele apărute în 

urmă cu 50 de ani în lume, iar în România de 25 de ani (latura feminină fiind prezentă din 

1990, iar cea masuculină din 2005) , cele două ramuri călugăriţele şi fraţii misionari, ale 

congregaţiei înfiinţate de Maica Tereza de Calcutta, devin un sprijin vital pentru mulţi dintre 

cei abandonaţi şi săraci. În ţara noastră aceste asociaţii îşi desfăşoară activitatea la Bucureşti, 

Chitila (jud. Ilfov), Bacău şi Sfântul Gheorghe219. 

Cu o activitate foarte vastă în întreaga lume, Misionarii Carităţii se ocupă de: copii 

abandonaţi sau cu dizabilităţi, persoane fără adăopst, bolnavi, educarea tinerilor din familii 

nevoiaşe, suport pentru tineri dependenţi de droguri şi alcool, cantine sociale pentru oamenii 

străzii, creşe pentru copii subnutriţi, sprijin material şi spiritual pentru familii aflate în 

dificultate, vizite în spitale şi penitenciare, cateheze pentru copii romi şi pregătirea lor la 

sacramente (în colaborare cu Biserica Ortodoxă). 

                                                             
218 Cf. Asociaţia Don Orione, <http://www.asociatiadonorione.ro/congregatia-don-orione>, (accesat la data 

16.05.2018). 
219 Cf. MISIONARELE CARITĂŢII DIN BACĂU, Bacău: Misionarele Carităţii la ceas de sărbătoare, 2015, 

<http://www. ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=201509102>, (accesat la data 20.04.2018). 
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Prin misiunea lor, cei angajaţi în operele de binefacere ale acestei asociaţii, doresc să 

transmită celor nevoiaşi faptul că sunt iubiţi şi preţioşi în ochii lui Dumnezeu. Astfel se 

urmăreşte redarea demnităţii umane persoanelor pe care societatea adesea îi marginalizează. 

 

Fundaţia „Sfântul Ioan Bosco”. Congregaţia Saleziană (Salezienii lui Don Bosco) „se 

dedică în totalitate tinerilor, în special celor mai săraci şi abandonaţi”. Scopul activităţii pe 

care o desfăşoară este creşterea integrală tineretului prin intermediul educaţiei şi 

evanghelizării ca un dar pentru întreaga umanitate. Iniţiatorul acestui proiect este Ioan Bosco, 

un sfânt italian care a trăit în secolul al XIX-lea educând după o nobilă pedagogie prin 

bunătate şi iubire pe tinerii şi copii lipsiţi de sprijinul familiail220. 

Misiunea pe care o desfăşoară se concretizează în: oratorii şi centre de tineret, şcoli şi 

formări profesionale, centre de formare permanentă, prezenţă în ambientul universitar, parohii, 

opere şi servicii sociale pentru tinerii în situaţii dificile, comunicaţii sociale, alte tipuri de 

prezenţă saleziană între tineri (Mişcarea Tinerească Saleziană,Voluntariatul Salezian, Servicii 

de orientare vocaţională, Servicii specializate în formarea creştină221. 

Misionarii salezieni sunt răspândiţi în întreaga lume, pe toate cele cinci continente, cu 

activitate vastă pentru tineri, având astăzi 1.828 de case cu peste 15.700 de membri, din care 

aproape 3.000 de misionari222. În România fundaţia salezienilor este prezentă la Constanţa şi 

Bacău. Aici desfăşoară activităţi de Afterschool, oratoriu pentru copii şi tineri, centru de 

foramre profesinală, DIV (Centru privind Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă independentă). 

 

În Ucraina există o organizaţie care se numeşte A family for every orphan („O familie 

pentru fiecare orfan”) a cărei scop este de a-i ajuta pe orfani să găsească o familie creştină 

iubitoare în ţările lor natale. Această organizaţie susţine şi alte organizaţii precum „Ucraina 

                                                             
220 Cf. Salezienii lui Don Bosco, <http://www.donbosco.ro/index.php?sectiune=Despre_noi&db= Despre_noi>, 

(accesat la data 10.04.2018).  
221 Cf. Salezienii în lume, <http://www.donbosco.ro/index.php?sectiune=Despre_noi&db=Salezienii_ in_lume>, 

(accesat la data 10.04.2018). 
222Cf. Idem. 
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fără orfani” sau „O lume fără orfani” pentru că se doreşte încurajarea bisericilor, creştiniilor, 

să se mobilizeze şi să fie un răspuns pentru provocările copiilor. Aceasta sprinjină copii să 

locuiască în familii iubitoare, nu în instituţii sau orfelinate. Conform statisticilor în anul 2016 

erau 32.000 de biserici creştine din toate confesiunile: ortodoxe, protestante, catolice şi peste 

30.000 de copii care pot fi adopaţi. „Dacă fiecare biserică va avea grijă de un orfan, va găsi o 

familie dispusă să ia un copil acasă, pe care să îl susţină, atunci Ucraina n-ar mai avea orfani. 

Biserica ar putea rezolva această problemă”223. Referitor la prevenire, la fel, Bisericile se pot 

mobiliza şi pot ajuta familii aflate în situaţii de criză, dacă le sprijină îi învaţă primii paşi în 

trăirea credinţei, copiii ar putea rămâne în familii şi nu ar fi duşi în orfelinate. Viziunea 

organizaţiei este ca Biserica, organizaţiile creştine şi cele guvernamentale în parteneriat cu 

guvernul să poată rezolva această problemă.  

Ne-am unit cu toţi creştinii, am avut o întâlnire, o masă rotundă cu reprezentanţi ai diferitelor 

confesiuni, în care am discutat cât de important este să avem grijă de orfani, fiindcă am primit 

un mandat clar de la Dumnezeu, în Biblie ca să îi îngrijim. Am căzut de acord că ne vom ruga, 

că ne vom încuraja comunităţile, bisericile, să se îngrijească de orfani... Nu toţi pot adopta, dar 

toţi se pot ruga pentru un orfan, pot susţine o familie care a adoptat, pot să facă ceva224. 

Pornind de la modelul ucrainian şi în România se încearcă implementarea unui proiect 

ce se numeşte România fără orfani care face parte dintr-o alianţă internaţională „A World 

without orphans” („O lume fără orfani”). Iniţiativa a început de la ideea că cel mai bun loc în 

care copii se pot dezvolta armonios este familia, şi de la imperativul biblic „Învăţaţi să faceţi 

binele, căutaţi dreptatea, ajutaţi pe cel oprimat, aveţi grijă de orfani” (Is 1, 17)225. 

Orientările recente acceptate la nivel internațional sugerează că o gamă de îngrijire 

alternativă trebuie să se bazeze în primul rând pe sprijinirea familiilor aflate în dificultate226. 

                                                             
223 Raya Shelashska, director de programe la o organizaţie est-europeană numită „A family for Everz Orphan”. 
224 Idem. 
225 A. ILIE, Problema orfanilor şi adopţia în context internaţional, ˂https://www.youtube.com/watch?v= 

ECJtmhMhFm4˃, (accesat la data 23.05.2018). 
226 Cf. UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY (2009) Guidelines for the Alternative Care of Children, 

A/Res/64/142. United Nations, New York, 2010. ˂http://bettercarenetwork.org/docs/Guidelines-English. pdf˃, 

(accesat la data 25.05.2018). 
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Această modalitate de îngrijire include atât prevenirea cât şi suportul de bază necesar punând 

în joc mai multe resurse umane şi financiare, cât şi spijinul public227. Biserica şi comunitatea 

de credinţă, asociaţii creştine joacă un rol important în sprijinirea nevoilor celor orfani și 

vulnerabili de-a lungul acestui proces. 

Adopţiile reale sau adopţiile la distanţă reprezintă un răspuns la necesităţile apărute, 

dar şi o deschidere faţă de familiile aflate în dificultate. Pe de o parte numărul copiilor orfani 

sau al celor care trăiesc în stradă poate fi diminuat prin angajarea reală a unor persoane care se 

hotârăsc să îi includă pe aceştia în propriul cămin. Pe de altă parte susţinerea copiilor în cadrul 

familiilor naturale, care nu au posibilităţi economice spre a le oferi strictul necesar pentru 

creştere şi educaţie poate să evite riscul să sporească numărul copiilor străzii, al delicvenţei, al 

traficului de fiinţe umane, al crimelor228. Adopţiile la distanţă sunt incluse în programe locale 

de promovare umană gestionate de organisme sau asociaţii care garantează şi o informare 

periodică asupra evoluţiei proiectelor legate de adopţii. La nivel naţional şi internaţional există 

diferite proiecte care spijină astfel de persoane, recrutând părinţi care îşi asumă 

responsabilitatea de susţinere în mod financiar, lunar, pe o perioadă nedeterminată de timp, 

copii aflaţi în dificultate. 

Acestea sunt doar câteva exemple prin care Biserica încearcă să amelioreze traiul a 

milioane de copii care suferă în întreaga lume. Ceea ce este însă mai important este 

promovarea însuşirii valorilor creştine permament acolo unde aceştia trăiesc. 

                                                             
227 Cf. ***, 2012, Child Development Perspective, 6 (2), pp. 174–180. ˂http://onlinelibrary.wiley.com/ 

doi/10.1111/ j.17508606.2011.00231.x/abstract˃, (accesat la data 25.05.2018). 
228 Cf. P. M. TALPAŞ, op. cit., p. 23-24. 
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CONCLUZIE 
 

 

 

În anumite familii nevoile de bază ale copiilor nu sunt satisfăcute deplin şi 

corespunzător. Pe de altă parte se înregistrează efectele nocive asupra copiilor care apar în 

afara îngrijirii familiei. Această lucrare evidențiază importanța intervenției eficiente pentru 

consolidarea familiilor, pentru prevenirea separării inutile.  

De exemplu, oferirea de sprijin material și educațional copiilor din familii reduce 

probabilitatea de a fi plasat în orfelinate pentru a accesa hrană, adăpost și şcoală. Atunci când 

copiii sunt separați de părinți din cauza morții sau a altor cauze, se poate acorda încă prioritate 

asigurării că acestea sunt îngrijite în cadrul familiei extinse. Atunci când acest lucru nu este 

posibil se impune urmărirea unei soluţii optime – asistenţa maternală sau adopţia – însă 

monitorizarea cazului trebuie să urmărească reunificarea familiei.  

Termenul orfan adesea este utilizat greşit în sensul că există unuii copii care au în viaţă 

unul dintre părinţi sau alţi membrii ai familiei care ar putea fi dispuşi să aibă grijă de ei. Cu 

toate acestea copii sunt plasaţi în centre instituţionale din varii motive. Principala cauză este 

cea a sărăciei. Astfel părinţii sau rudele îi plasează în orfelinate pentru a le oferi acestora 

alimente, adăpost şi educaţie. Alte cauze includ: lipsa accesului la îngrijiri medicale și servicii 

sociale; abandon, abuz și neglijență; pierderea părinților; și statutul de invaliditate. Toţi aceşti 

factori au la bază sărăcia. 

Consolidarea şi abordarea nevoilor de bază ale copiilor, în timp ce aceştia sunt crescuţi 

în propria familie, este destul de critică. Studiile arată că atunci când părinților sau rudelelor le 

sunt prezentate opţiunea de a fi sprijiniţi şi a le oferi servicii sociale pentru a evita plasarea 

copiilor în orfelinat, majoritatea ar alege să păstreze în mod neechivoc copii în familii. 

Sprijinirea familiei se dovedeşte a fi mult mai eficientă şi ca cost decât creşterea copiilor în 
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orfelinate. Mai mult, ca efect aceste programe de sprijinire a familiilor este mult mai efcientă 

deoarece copilul se dezvoltă mai armonios în acest mediu din punct de vedere emoţional, 

cognitiv, social atunci când se simte iubit, protejat, când are un sentiment de apartenenţă, 

învăţând şi abilităţile de a se dezvolta independent în viaţă în cadrul unei familii. 

O soluţie ar fi implementarea unei legi prin care statul să restructureze fondurile de 

întreţinere a acestor copii astfel încât în loc să se plătească salariul asistentului maternal, statul 

ar putea să sprijine familia biologică, astfel încât copiilor să li se asigure nevoile afective şi 

toate celelalte necesare. 

Cât priveşte legile referitoare la „părinţii de meserie” – asistenţii maternali, se pune la 

îndoială munca depusă de aceştia ca rezultat pe temen lung deoarece copii sunt plasaţi în 

familii surogate pe care le schimbă frecvent neputându-se stabili un ataşament bazat pe 

afectivitate; imediat ce se stabileşte un raport, legătura se rupe şi va provoca drame puternice 

cu urmări cumplite de-a lungul timpului. 

Dincolo de toate acestea în ultimii ani sistemul de protecţie pentru copii din România a 

înregistrat o schimbare pozitivă. Subliniem faptul că s-a îmbunătăţit legislaţia cu privire la 

adopţie, copii fiind declaraţi adoptabili mult mai uşor decât în trecut, acordând astfel şansa la o 

familie. De asemenea s-au marcat progrese în creşterea numărului caselor de tip familial, 

închizându-se centre cu număr mare de copii. Un alt fapt pe care îl putem menţiona este că 

sunt proiecte noi care sprijină tinerii instituţionalizaţi şi după vârsta de 18 ani. 

Pastoraţia familiei a devenit astăzi o acţiune prioritară. Revenind şi la o conştiinţă 

socială este necesar angajamentul responsabililor popoarelor şi a legislatorilor în asumarea în 

mod deplin a angajamentelor lor de a apăra familia şi a favoriza cultura vieţii. Colaborarea 

dintre guvern, organizaţiile neguvernamentale, comunităţile locale, comunitatea de credinţă, 

familiile şi îngrijitorii au un impact pozitiv în dezvoltarea copiilor privaţi de afecţiunea 

părinţilor biologici. 

Civilizaţia lumii occidentale reprezintă o reală provocare pentru întoarcerea în istorie şi 

revenirea la valorile autentice. Cât priveşte forma de organizare a primilor creştini care 



93 

 

ofereau îngrijire, găzduire orfanilor şi nevoiaşilor, astăzi se caută revenirea la acelaşi stil de 

ocrotire, la încurajarea fenomenului de adopţie, la construirea unei familii pentru fiecare.  

Baza de date cu privire la subiectele abordate în această lucrare este extinsă și 

problemele sunt complexe. Această lucrare încearcă să rezume principalele constatări 

generale, în același timp oferind exemple noi pentru a ilustra în continuare urgenţa implicării 

sociale. Scopul este de a oferi o bază care să informeze și să sprijine Biserica, organizațiile 

caritabile şi instituţiile statului, dar şi să crească gradul de sensibilizare în rândul comunităţilor 

care sunt implicate în activităţi sociale. Mobilizarea colectivă în găsirea unor soluţii la 

problemele actuale este un pas important pentur viitor. 
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ANEXE 
 

 

 

Anexa nr. 1 

Bazându-se pe cheltuielile populației cu bunurile de consum dintre anii 1995 – 2002, s-

a stabilit un prag al sărăciei în parteneriat cu specialiștii din Banca Mondială. Aceștia au 

dezvoltat o metodă absolută prin care au stabilit un standard minim de bunuri de consum 

alimentar și au adăugat esențialul de nevoi alimentare pentru a evidenția gradul de sărăcie și 

pentru a monitoriza politicile de combatere a acesteia în România. În urma studiului, s-a putut 

observa că după anul 2000 aceasta a scăzut continuu, pe fondul creșterii economiei țării. De 

asemenea, tot în baza acestui studiu, raportat la cota sărăciei relative care s-a menținut 

constant în anul 2004, s-a determinat o scădere de cel puțin trei ori în anul 2007, comparativ 

cu anul 2000229. Acesta este un exemplu de identificare a sărăciei absolute care demonstrează 

importanța stabilirii unei metode eficiente și deci, grăitoare, care să ofere un cadru de 

determinare a unor politici specifice de combatere a sărăciei. 

 

Anexa nr. 2 

Banca mondială a stabilit pragul de sărăcie absolută la 1,90 dolari pe zi din octombrie 

2015. Astfel în 2012, aproape 900 de milioane de oameni se luptă să supravieţuiască la limita 

pragului de sărăcie absolută. Tot în 2012, mai mult de 2 miliarde de oameni au trăit cu mai 

puțin de 3,10 USD pe zi, ceea ce este considerat de către Banca Mondială pragul de sărăcie 

relativă. Acest total include aproape 900 de milioane de persoane din Asia de Sud, 

aproximativ 500 de milioane în Asia de Est și Pacific și aproximativ 72 de milioane în 

America Latină și Caraibe,  50 de milioane din Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Iar la 

                                                             
229 Cf. M. PREDA (coord.), op. cit. pp. 26-27. 
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nivel global, peste 3 miliarde de persoane sunt vulnerabile în a atinge pragul sărăciei trăind din 

5 USD pe zi230. 

 

Anexa nr. 3 

Un raport UNICEF din 2014 prezintă231: 

Numărul orfanilor la nivel mondial 

 
Copii orfani din cauza bolii 

SIDA (estimări din anul 2012) 

Copii orfani (estimări din anul 

2012) 

Africa Sud-Saharină 15 100 000 56 000 000 

Africa de Sud şi de Est 10 600 000 27 900 000 

Africa Centrală şi de 

Vest 
4 400 000 28 100 000 

Orientul Mijlociu şi 

Africa de Nord 
100 000 5 500 000 

Asia de Sud 610 000 40 800 000 

Asia de Est şi Pacific 780 000 26 900 000 

America de Sud şi 

Insulele Caraibe 
830 000 7 800 000 

Europa Centrală şi de 

Est / Ţările comunisete 
7 600 000 42 900 000 

În lume* 17 800 000 150 000 000 

*Unele ţări se suprapun cu mai multe regiuni datorită clasificării regionale de către UNICEF. De 

exemplu Djibouti (Africa) a fost inclusă în Africa Subsahariană, în Orentul Mijlociu, Africa de Nord 
sau alte categorii. Prin urmare, numărul total reprezintă o cifră orientativă. 

 

                                                             
230 Cf. H. G., FERREIRA, FRANCISCO, et al., A Global Count of the Extreme Poor in 2012: Data issues, 

methodology and initial results, Policy Research Working Paper 7432, World Bank, Washington, D.C., 2015. 
231Cf. UNICEF, The State of the Worlds Children 2014, ˂http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/ 

documents/english/SOWC2014_In%20Numbers_28%20Jan.pdf˃, (accesat la data 15.05.2018). 
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Anexa nr. 4 

Top 10 ţări cu număr ridicat de copii orfani232 

 Ţara Număr de orfani 

1 India 31.000.000 

2 China 20.600.000 

3 Nigeria 12.000.000 

4 Bangladesh 4.800.000 

5 Etiopia 4.800.000 

6 Indonesia 4.700.000 

7 Congo 4.200.000 

8 Pakistan 4.200.000 

9 Brazilia 3.700.000 

10 Africa de Sud 3.400.000 

 

Anexa nr. 5 

Numărul de copii născuţi vii atribuit mamelor-copii, în funcţie de vârsta mamei: 

 

Sursa: Eurostat. 

 

 

                                                             
232 Cf. World Without Orphans, 2013, ˂http://www.worldwithoutorphans.org/_ service/38803/download/id/ 

35039/name/Orphan+Challenge+Booklet+A5_Preview_05.pdf˃, (accesat la data 23.04.3018). 
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Anexa nr. 6 

Abandonul copiilor: 

 

 

 

Anexa nr. 7 

Numărul de copii din centrele publice de plasament (instituţionalizaţi), pe grupe de 

vârstă: 

 

Sursa: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

Sursa: Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului. 

 
Notă: „Reintegraţi” înseamnă copiii 

reintegraţi în familia lor biologică. 

„Familii de substituţie” înseamnă copiii 
plasaţi în familii de substituţie (rude sau 

asistenţi maternali). „Alţii” se referă la 

copiii bolnavi şi sănătoşi care rămân în 
spitale, copii trimişi în diverse instituţii 

pentru persoanele cu handicap, decese. 
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Anexa nr. 8 

Copiii aflaţi în îngrijirea instituţiilor şi a familiilor de substituţie: 

 

Sursa: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

Notă: În anul 2000, serviciile pentru copii aflate în subordinea organelor centralizate pentru 

sănătate, învăţământ şi persoane cu handicap, au fost transferate Direcţiilor Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului (aflate în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie), de unde apare şi creşterea bruscă a numărului de copii instituţionalizaţi în anul 

2000. 

 

Anexa nr. 9 

 Instituţii rezidenţiale pentru protecţia copilului aflat în dificultate 

Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Număr 464 738 754 841 1274 1369 1382 1545 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Număr 1635 1595 1593 1554 1546 1566 1532 1513 

Cf. INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ, Numărul copiilor din centrele de plasament pe grupe de vârstă, 

<http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ASS104B>, (accesat la data 

20.04.2018). 
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Anexa nr. 10 

Rraportul UNICEF redă împrejurările care duc la internarea într-o instituţie: 

Categorii 

cauzale 
Itemi ai anchetei sociale Leagăn Case copii 

Lipsă de 

venituri 

Lipsa de sprijin financiar 72,8% 79% 

Sărăcie extremă 59,7% 62,6% 

Imposibilitatea şcolarizării 31,4% 51,9% 

Şomaj/lipsa locului de muncă 6,3% 10,4% 

Dezorganizare 

familială 

Mamă/ tată sngur (ă) 47,9% 52,4% 

Tatăl nu reunoaşte copilul 43,2% 32% 

Familie dezorganizată 40,2% 56,1% 

Abandon familial 20,3% 31,5% 

Mamă/tată bolnav(ă) în spital 15,9% 18,6% 

Mamă/ tată în penitenciar 7,1% 8,4% 

Părinte decedat/necunoscuţi 4% 17% 

Probleme legate 

de copil 

Probleme de sănătate a copilului 15,7% 6,9% 

Probleme de comportament al 

copilului 
1,5% 5,2% 

Alte situaţii 

mamă recăsătorită, copil nedorit 9,5% 14,4% 

Mamă/tată alcoholic 7% 15,2% 

Copil maltratat/violenţă în familie 5,5% 6,7% 

Mamă adolescent 5,3% 1,5% 

Mamă prostituată 1,1% 2,2% 

Mamă violată 0,7% 0,4% 
Datele au fost ierarhizate după tabelul lui Stephenson et. al., 1997, p.19. 
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