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SIGLE ŞI ABREVIERI 
 

 

 

Abrevieri biblice 

Ps  Psalmi. 

1Cor  Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni. 

2Cor Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni. 

Iac  Iacob. 

Mt  Evanghelia după sfântul apostol Matei. 

Ex Exod. 

In Evanghelia după sfântul apostol Ioan. 

Fp Faptele apostolilor. 

Iac Iacob. 

 

Magisteriul Bisericii 

CBC  Catehismul Bisericii Catolice. 

FC  Exortaţia apostolică Familiaris Consortio a suveranului pontif Ioan Paul al II-

lea despre îndatoririle familiei creştine în lumea de astăzi (22.11.1981). 

LG CONCILIUL VATICAN II, Lumen gentium, Constituţia dogmaticè despre Biseric 

(21.11.1964). 

 

Alte abrevieri 

AFDC Asociaţia pentru păduri, dezvoltare şi conservare (Association for 

Forests, Development and Conservation). 

ANP Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 
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ANPDC  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

ANPDCA Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie. 

CE  Comisia Europeană. 

DGASPC Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. 

DPC Comisia pentru Protecţia Copilului. 

HG Hotărârea de Guvernământ. 

HIV  Virusul Imunodeficienţei Umane (Human Immunodeficiency Virus). 

INS Institutul Naţional de Statistică. 

IQ Coeficientul de inteligenţă (Intelligence quotient). 

ONG Organizaţie non-guvernamentală. 

ONU  Organizaţia Naţiunilor Unite. 

PHARE Programul Phare este unul dintre cele trei instrumente de pre-aderare 

finanțate de Uniunea Europeană pentru a sprijini țările candidate din 

Europa Centrală și de Est în pregătirile lor de aderare la Uniunea 

Europeană. 

SIDA  Sindromul Imunodeficienţei Dobândite. 

UE  Uniunea Europeană. 

UNICEF Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite. 

UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură. 
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INTRODUCERE 

 

 

 

Privarea unui copil de ocrotirea familială reprezintă o reală traumă şi în acelaşi 

timp o mare provocare cu care va trebui să lupte întreaga sa viaţă. Micuţul, înainte să i 

se fi descoperit primele etape importante ale vieţii, se confruntă cu sentimenul de 

singurătate, lipsit de repere în lumea adulţilor, o lume complet nouă pentru el. Pe de o 

parte urmările personale a acestei experienţe conduc la confuzie, tulburări de 

comportament, depresi, sentimente de vinovăţie, insecuritate, lipsa de apartenenţă şi 

alte dezechilibre emoţionale. Pe de altă parte abandonul familial este o sfidare şi pentru 

societate şi sistemele sociale limitate în a acorda un mediu suficient de securizat 

potrivit pentru dezvoltare lor fizică, socială, morală şi integrală. Lipsa resurselor 

umane, a oamenilor iubitori care să sfideze condiţia lor, determină abandonul şcolar, 

delicvenţa juvenilă, consumul de drogrui, vagabandajul sau agresivitate relaţională. 

Devenind adulţi aceşti copii devin victime ale reţelelor de cerşetorie, ale abuzului 

sexual sau victime ale sistemului penitenciar.  

Am ales ca titlu Copii abandonați, parte a familiei sociale și ecleziale deoarece, 

cunoscând puțin din ambientul dificil în care cresc copiii fără părinți și proiectele 

sociale în care sunt inserați, am dorit să aduc în discuție importanța caracteristicii 

spirituale în cadrul familiei sau a mediului în care se dezvoltă. 

Prin lucrarea de față doresc să contribui la creșterea gradului de conștientizare a 

implicării individuale și colective, să scot în evidență urgența colaborării instituționale 
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la nivel comunitar, național și mondial în prevenirea, respectiv reducerea fenomenului 

copiilor abandonați. 

În realizarea acestui material m-au ajutat informațiile primite în cadrul facultății 

noastre care mi-au deschis o nouă perspectivă în domeniul asistenței sociale a copiilor 

defavorizați. Un sprijin real îl reprezintă și stagiile de practică în diferite arii sociale 

pentru copii: activitatea desfășurată în cadrul DGASPC, sector 6, București; realizarea 

achetelor sociale în cadul unui centru pentru femei maltratate a căror copii se aflau în 

risc de abandon; în cadrul spitalul de copii Budimex, Marie Curie, București am avut 

contact cu istoriile de viață a copiilor cu dizabilități. De asemenea m-a ajutat expetiența 

de educator pe care am realizat-o în domeniul asistenței sociale pentru copiii 

instituționalizați din cadrul organizației Caritas București în perioada 2013-2017, unde 

am avut ocazia de a cunoaște mai îndeaproape realitatea nefavorabilă în care cresc și se 

dezvoltă unii copii din țara noastră. În cadrul acestei organizații am participat la 

asigurarea efucației non-fromale și informale a copiilor ocrotiți în centru și la 

implicarea activă la dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de viață independentă la 

copil. Menținând permanent legătura cu școala, educatorii, învățătorii, și profesorii, am 

colaborat împreună la instruirea și educarea copiilor în vederea integrării lor în 

societate și a dezvoltării deprinderilor de viata independentă. 

Lucrarea se structurează în trei capitole. Fiecare dintre ele este împărțit în trei 

subcapite. 

Primul capitol tratează despre viziunea de ansamblu a copiilor abandonați 

deveniți adulți. Cunoscând provocările pe care le întâmpină, ne vom opri asupra 

ambientului stradal dominat de regulă de minori sau tineri crescuți fără părinți. Vom 

discuta despre abuzurile la care sunt expuși, cu precădere abuzul sexual. Vom analiza 

de asemenea legătura dintre fenomenul abandonului cu victimele sistemului 

penitenciar. 
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Capitolul al doilea scoate în evidență integrarea copiilor abandonați în marea 

familie umană și socială. Vom urmări legislația în vigoare cu privire la protejarea 

copiilor instituționalizați, după care vom prezenta câteva instituții și proiecte sociale de 

integrare în societate a copiilor fără părinți. 

Al treilea capitol subliniază integrarea copiilor abandonați în marea familie 

eclezială. Vom face cunoscute câteva din acțiunile sociale coordonate de instituții 

caritative și religioase dedicate copiilor orfani. Prezentând învățătura Bisericii despre 

protejarea copiilor fără părinți, vom identifica comportamentul autentic creștin față de 

copii orfani. 
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CAPITOLUL I 

 

VIZIUNE DE ANSAMBLU ASUPRA FENOMENULUI 

COPIILOR ABANDONAŢI DEVENIŢI ADULŢI 

 

 

 

Problema copiilor abandonaţi deveniţi adulţi creează o reală preocupare pentru 

societate nu doar din punct de vedere economic, dar la nivel de civilizaţie. Există copii, 

în principal de vârsta adolescenţei, care trăiesc şi/sau lucrează pe străzi sau sunt 

victime ale traficului uman, cu toate că România devine mai degrabă o ţară de tranzit 

decât o ţară sursă. Pe de altă parte sistemul de justiţie pentru minori încearcă încă să 

asigure drepturile copiilor aflaţi în conflict cu legea, inclusiv să rezolve lipsa 

facilităţilor pentru detenţia anterioară judecăţii. Copiii cu dizabilităţi, copiii cu 

HIV/SIDA şi copiii romi sunt încă victime ale discriminării. Drepturile copiilor cu 

dizabilităţi mentale care locuiesc în instituţii publice încă nu sunt respectate în 

totalitate. Copiii din familii sărace şi din zone rurale sunt mai predispuşi decât alţi copii 

la abandon familial, la instituţionalizare şi la abandon şcolar, pentru ca mai târziu să fie 

întâlniţi pe stradă.  

Cercul vicios intergeneraţional al instituţionalizării copiilor reprezintă o 

preocupare majoră pentru profesioniştii DGASPC. Deşi acest fenomen poate părea 

insisgnifiant în termeni statistici, dacă ne referim la proporţia copiilor afectaţi din 
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sistem, estimărilor unor specialişti afirmă că „cel puţin 50% dinre tinerii care ies din 

sistem îşi trimit copiii în sistem”1. 

 

 

 

1. Copiii abandonaţi – locuitori ai străzii 

Termenul „copil al străzii”, folosit de Comisia pentru Drepturile Omului în 

1994, a fost dezvoltat în anii 1980 pentru a descrie orice fată sau băiat pentru care 

strada (în sensul cel mai larg al cuvântului, cuprinzând inclusiv locuințele neocupate 

sau pământul neocupat etc.) a devenit pentru ei reședința obișnuită și / sau sursa de trai. 

Cuvântul face referire şi la lipsa protejării celor mici sau nesupravegherea de către 

adulţi. O altă categorie de copii ai străzii sunt cei care lucrează pe stradă în timpul zilei 

şi se întorc acasă, la familile lor pe timpul nopţii. copiii străzii  nu deţin un sprijin 

familial corespunzător dezvoltării lor, unii au legături slabe cu familiile lor, iar alţii 

sunt abandonaţi trăind pe cont propriu2. 

Unicef raportează că la nivel mondial există aproximativ 28 de milioane de 

copii care sunt fără adăpost din cauza unui conflict violent. Aproape același număr a 

trebuit să renunțe la casele lor în căutarea unei vieți mai bune, potrivit unui nou raport 

al Unicef din 2016. Redăm în continuare câteva dintre datele acestui raport3. 

Copiii reprezintă aproximativ o treime din populația lumii, un număr care este 

aproape jumătate dintre refugiaţi la nivel mondial. Potrivit raportului Unicef din 2016, 

                                                             
1 „Focus grup cu profesioniştii”, Cluj-Napoca în *** UNICEF, Copiii din sistemul de protecţie a copilului, Ed. 
Alpha MDN, Bucureşti, 2016 p. 91. 
2 Cf. UNITED NATIONS, GENERAL ASSEMBLEY, Report of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights on the protection and promotion of the rights of children working and/or living on the street, art. 8.  
3 Cf. Unicef, Unicef reports 28 million children homeless globally due to conflict,  

https://www.dw.com/en/Unicef-reports-28-million-children-homeless-globally-due-to-conflict/a-19530645, 

accesat la data 24.05.2019. 
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45% dintre refugiați sunt de origine din Siria și Afganistan. Cât priveşte cifra 

refugiaţilor şi migranţilor în rândul copiilor, Unicef menţionează faptul că în ultimul 

deceniu, s-a dublat. Amintim aici pierderile de lângă părinţi când au loc migrările în 

masă din cauza războaielor sau a căutării locurilor de muncă în ţările democratice. 

Dintre cei care intră în ţări străine au nevoie să fie protejaţi, au nevoie de acces la 

servicii, la educaţie. Din cei 28 de milioane de copii, 10 milioane sunt copii refugiați și 

1 milion de copii sunt solicitanți de azil ale căror statut nu a fost încă stabilit. Ceilalți 

17 milioane de copii sunt ameninţate de conflicte, violenţă de grup, sărăcie etc. în țările 

lor de origine. Dintre cei care reuşesc să migreze având speranţa unui trai mai bun, se 

confruntă cu o serie de riscuri: malnutriţie, deshidratare, înecare în timpul trecerilor pe 

mare, răpire, viol sau chiar asasinare. Când ajung în alte țări, adesea se confruntă cu 

discriminare și xenofobie, se arată în raport. Aceşti copiii refugiaţi se deplasează 

adesea neînsoţiţi în ciuda legislaţiei noii ţări unde au intrat. În 2015 numărul minorilor 

care au solicitat azil în 78 de ţări a fost de 100 000, o cifră de trei ori mai mare decât în 

2014. 

Reacţia poporului care primeşte imigranţi este în general pozitivă atunci când 

numărul este relativ mic. Se reuşeşte să acorde sprijinul de urgenţă. Însă când numărul 

creşte, cum este cazul migrării în masă din Siria după războiul intern în ţările europene, 

reacţia societăţii mondiale se confruntă cu probleme de integrare, în special pentru 

gestionarea copiilor care trebuie să continue cursurile într-o limbă străină, susţine 

Emily Garin4. De aceea reprezentanţii Unicef au cerut comunității internaționale să 

furnizeze acestor copii sprijin în domeniul protecției, educației și sănătății, iar 

guvernelor să abordeze cauzele principale care contribuie la deplasarea la scară largă a 

refugiaților și migranților. „Ne-ar plăcea să vedem niște angajamente clare și măsuri 

                                                             
4 Emily Garin, autorul raportului prezentat mai sus, lucrează în cadul Unicef ocupându-se cu partea politicilor 

strategice pentru proiectele sociale dedicate copiilor. 
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practice”, a declarat directorul executiv adjunct al Unicef, Justin Forsyth, pentru 

jurnaliștii din New York. „Împărțirea sarcinilor acestei crize nu este corectă: cea mai 

mare povară este susținută de țările vecine sau de cele mai sărace țări”5. 

Copii separaţi de părinţi din diferite motive ajung să fie abandonaţi în sistemul 

de protecţie, mulţi dintre ei fiind în situaţii medicale deosebit de grave, adesea 

imobilizaţi. Pe de o parte copii cu tulburări de comportament sunt mai greu de 

acceptaţi de către familie deoarece au reacţii imprevizibile, la care părinţii nu ştiu cum 

să reacţioneze. Pe de altă parte problemele separării se manifestă în mod mai pregnant 

în anii adolescenţei, la vârsta de 12-13 ani când pleacă de acasă. Familia nu mai face 

faţă vagabondajului şi se adresează autorităţilor. În schimb analizând familia, se 

descoperă faptul că probeleme de comportament ale minorului au rădăcini în 

dezorganizarea căminului, prezenţa alcoolului, a violenţei. În acest sens pentru unii 

părinţi este o comoditate de a-i plasa în centre, însă centrele mai întâi se luptă pentru a 

responsabiliza părinţii învăţându-i cum să reacţioneze în faţa acestor situaţii. 

Copiii care trăiesc pe străzi sunt lipsiţi de majoritatea drepturilor. Imediat după 

1990, în Bucureşti locuiau permanent pe străzi doar câteva zeci de copii. Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) arăta că în jur de 400-500 

de copii lucrau şi/sau trăiau pe străzile din Bucureşti la sfârşitul anului 2004, cu toate 

că aceasta ar putea fi doar o estimare conservatoare. Numărul copiilor care lucrează pe 

străzi pe timpul zilei a crescut în ultimii ani. Mulţi dintre copiii care lucrează pe stradă 

se confruntă cu probleme de sănătate, incluzând afecţiuni dermatologice, scabie, răni şi 

arsuri, unii având chiar tuberculoză şi hepatită, în vreme ce majoritatea dau şi semne de 

subnutriţie cronică. Copiii străzii sunt de asemenea expuşi abuzului sexual care de 

obicei începe în cadrul propriilor familii şi apoi se continuă pe stradă. De asemenea 

sunt expuşi abuzului fizic. Aproximativ 50% dintre copiii care lucrează pe străzile 
                                                             
5 Idem. 



15 

 

Bucureştiului susţin că au fost bătuţi cel puţin o dată, în special de către poliţie – 

conform unei evaluări de situaţie din 2002. În încercarea de a face faţă asprimii vieţii 

lor pe străzi, mulţi dintre copii încep să folosească droguri sau solvenţi, inclusiv 

diluanţii obişnuiţi pentru lipici şi de vopsele. Mai mult de atât, copiii străzii continuă să 

fie discriminaţi de către autorităţi precum poliţia, şcoala şi sistemul de sănătate. Mulţi 

dintre ei nu au fost niciodată la şcoală şi sunt analfabeţi6.  

Problema traficului de persoane vizează sectorul femeilor şi al copiilor străzii, o 

categorie de persoane vulnerabilă. Amintim aici două dintre convenţiile internaţionale 

referitoare la traficul de persoane: Convenţia Naţiunilor Unite împotriva crimei 

organizate trans-naţionale şi Protocolul suplimentar Palermo pentru prevenirea, 

împiedicarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special de femei şi copii. România 

a ratificat şi apoi a adaptat la legislaţia naţională toate aceste acorduri internaţionale. 

Aproximativ 1,2 milioane de români nu au primit permisiunea de a părăsi ţara în 2003 

deoarece nu îndeplineau cerinţele legale. Numărul mare de femei care vor să 

muncească în străinătate şi de copii fără însoţitor, împreună cu cererea de mână de 

lucru ieftină sugerează că problema traficului ar putea lua amploare în viitor. De 

asemenea, în România, ca şi în alte ţări vecine, a apărut un nou grup de copii în pericol 

de a deveni victimă a traficului, şi anume copiii cu dizabilităţi obligaţi să cerşească. 

Datele oferite de Departamentul General pentru Combaterea Crimei Organizate şi a 

Consumului de Droguri arată că furtul şi cerşitul sunt cele mai obişnuite activităţi 

printre copiii neînsoţiţi repatriaţi care conştientizează că au fost traficaţi pentru muncă 

forţată. Părinţii sunt în implicaţi în mod fie direct, fie indirect în traficul cu copii mici 

pentru muncă silnică7. 

                                                             
6 Unicef, Copii străzii, https://www.Unicef.org/romania/ro/children_2827.html, accesat la data 15.04.2019. 
7 Unicef, Traficul uman şi copii care muncesc, https://www.Unicef.org/romania/ro/children_2871.html, accesat la 

data 12.03.2019. 
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Pentru România problematica copiilor strǎzii nu este un fenomen relativ nou ci a 

luat amploare în perioada de tranziţie când ţara noastrǎ s-a confruntat cu diferite nevoi. 

Fenomenul copiilor strǎzii i-a luat prin surprindere pe specialiştii implicaţi în 

soluţionarea minorilor aflaţi în dificultate datorită amplorii care a avut loc în mod subit. 

S-au ţinut dispute aprinse care priveau realele cauze ale alegerii străzii ca stil de viaţă 

şi estimarea numǎrului de copii ai strǎzii atât în Bucureşti cât şi în toatǎ ţara. Asistenţa 

socialǎ stradalǎ a apǎrut ca şi urmare a apariţiei acestui fenomen. Profesioniştii din 

acest domeniu s-au preocupat de a rǎspunde problematicii  reintegrǎrii lor familiale, 

sociale, educaţionale şi vocaţionale.  

În perioda de dinainte de ’89 copiii străzii  era un fenomen camuflat de miliţia 

de atunci. În anul 1990 au fost înregistraţi peste 3.900 de copii ai strǎzii şi s-a estimat 

cǎ numǎrul lor a crescut considerabil la 6.000 chiar la 7.000 pânǎ în anul 2000. 

România nu a fost pregătitǎ sǎ facǎ faţǎ unui asemenea fenomen. La începutul anilor 

‘90 nu exista încă un sistem de asistenţǎ socialǎ coerent care sǎ intervinǎ prompt şi sǎ 

previnǎ extinderea fenomenului. Astfel se motiveazǎ creşterea incontrolabilǎ a 

numǎrului de copii ai strǎzii în toatǎ ţara. 

Creşterea masivă a numărului de minori care locuiesc pe stradă după anii ’90 

este influenţată de o serie de factori macro-sociali precum: situaţia de sǎrǎcie în care se 

aflau numeroase familii din ţara noastrǎ, lipsa locurilor de muncǎ şi nivelul de trai 

scǎzut al acestora. Unii copii ai strǎzii au ales acest trai din cauza situaţiei familiale 

care nu le oferea cele necesare şi care mai mult decât atât erau abuzaţi prestând diferite 

munci pentru a contribui la bugetul familiei. În astfel de familii  legǎturile afective 

dintre pǎrinte şi copil sunt minime iar respectul pentru adult se diminuează. O altă 

consecinţă a situaţiei precare şi disperate în care se aflau cei mici se evidenţiazǎ şi 

consumul ridicat de alcool de cǎtre unul sau ambii pǎrinţi şi manifestarea formelor de 

abuz îndreptate cǎtre copii. 
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Putem afirma despre căderea regimului comunist în România faptul că a 

provocat după 1989 întreţinerea a aproximativ 170.000 de copii în 700 de orfelinate 

supraaglomerate, pauperizate şi cu personal insuficient. Acesta este contextul în care o 

echipa americană de specialişti în sănătate mentală a demarat cel mai complex studiu 

modern despre efectele instituţionalizării asupra stării de bine a copiilor. Cercetarea 

ilustrează şi eforturi de recuperare, preţul plătit de copiii lipsiţi de îngrijire empatică, de 

interacţiune socială, de stimulare şi de siguranţă. Demarat în 2000, Proiectul de 

Intervenţie Timpurie „Bucureşti” a reprezentat o analiză riguros controlată a 

plasamentului familial ca alternativă a instituţionalizării. Studiul desfăşurat pe 

parcursul a 12 ani, include 136 de copii orfani cu vârsta de cel mult trei ani distribuiţi 

aleatoriu pe jumătate dintre ei în familii sociale, cealaltă jumătate rămânând în 

instituţiile de ocrotire. Pe lângă faptul că s-au dovedit a avea un IQ mult redus, copiii 

instituţionalizaţi au prezentat o gama variata de tulburări sociale şi emoţionale, precum 

şi modificări în dezvoltarea cerebrală. În schimb, în ceea ce-i priveşte pe copiii ajunşi 

în familii sociale, cu cât aceştia au fost plasaţi mai devreme, cu atât mai bine s-au 

recuperat. Studiul reprezintă atât o contribuţie ştiinţifică remarcabilă în domeniul 

psihologiei şi neuroştiinţei dezvoltării, cât şi un îndemn la adresa autorităţilor române 

şi nu numai de a acţiona urgent pentru îmbunătăţirea condiţiile în care se dezvoltă 

copiii instituţionalizaţi8. 

După căderea comunismului în România cifra copiilor străzii a rămas constantă 

în ciuda schimbărilor economice, politice şi sociale. Aceasta denotă din faptul că în 

reforma privind protecţia copilului nu a fost un lucru prioritar. Cercetătorul francez 

Clemence Valin Valleteau împreună cu fundaţia Parada a desfăşurat un proiect de 

cercetare timp de patru ani direct pe teren printre minorii de pe stradă. Privind 

                                                             
8 Charles A. Nelson, Nathan A. Fox, Charles H. Zeanah, Copiii abandonaţi ai României, Editura Trei, Bucureşti, 

2014, p. 10. 
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intervenţia socială stradală, drepturile copilului, sărăcia şi excluziunea socială, aceasta 

menţioneză că în 1992 un număr de 1.390 de copii trăiau şi dormeau pe străzile din 

Bucureşti. În 2009, în ciuda celor 20 de ani de schimbări politice, economice, sociale şi 

demografice, numărul lor nu s-a diminuat. Dacă, în 1989, apariţia copiilor străzii putea 

fi reproşată factorului politic ceauşist, astăzi în ciuda schimbării de circumstanţe, 

rezultatele sunt asemănătoare. Caracteristicile copiilor străzii din Bucureşti arată doar 

vârsta înaintată a lor, nu şi diniminuarea fenomenului. Proporţia copiilor străzii 

proveniţi din orfelinate a rămas minoritară (20-40%) în raport cu 60-80% minori 

proveniţi din familii numeroase cu disfuncţionalităţi importante – violenţă domestică, 

alcool, divorţ, recăsătorii, parteneri multipli sau situaţii monoparentale. Studiile arată 

că numărul copiilor din stradă a rămas constant, la fel ca şi numărul celor abandonaţi. 

În acest sens este nevoie de mai mult interes pentru programele de prevenire, pentru 

susţinerea familiei, pentru accesarea drepturilor de bază: locuinţă, sănătate, educaţie. În 

mod paradoxal, asistăm la o situaţie în care ONG-urile deşi se substituie statului sunt 

finanaţate de firme private care ajută copiii să supravieţuiască în stradă, în timp ce 

autorităţile locale, regionale şi naţionale nu intervin într-o manieră eficientă. Principala 

problemă cu care se confruntă sistemul de protecţie este de fapt găsirea unei definiţii 

clare a noţiunii, lucru care îngreunează punerea în aplicare a politicilor sociale. 

Convenţia Internaţională a Drepturilor omului spune că copiii străzii  nu sunt 

consideraţi o populaţie omogenă, fapt care se regăseşte şi în România, unde avem 

diferite noţiuni: „copiii străzii”, „copii pe stradă”. Spre exemeplu, pentru Unicef, „copii 

în stradă” înseamnă copii fără părinţi aflaţi în permanenţă pe stradă, în timp ce prentru 

DGASPC, „copii în stradă” sunt cei care se regăsesc ocazional în situaţie de sărăcie şi 

care au o familie. Clemence Valin Valleteau9 susţine că dacă autorităţile amână foarte 

                                                             
9 Clemence Valin Valleteau, consultant în comunicare, proiecte sociale şi responsabilizare socială – este membru 

al fundaţiei Parada. 



19 

 

mult intervenţia pentru scoaterea copiilor din stradă, integrarea lor va fi tot mai 

dificilă10. 

12 aprilie este Ziua internațională a copiilor străzii, o zi care recunoaște forța și 

rezistența a milioane de copii ai străzii din întreaga lume. Celebrată la nivel global 

începând din 2012, oferă ocazia de a recunoaște umanitatea, demnitatea și provocarea 

în fața unor greutăți greu de imaginat. Această zi se celebrează pentru a mobiliza 

guvernele și indivizii din întreaga lume să colaboreze pentru asigurarea că drepturile 

lor sunt protejate, indiferent cine sunt și unde trăiesc. În general, copiii care trăiesc pe 

străzi sunt lipsiți de majoritatea drepturilor, uneori privați și discrimați chiar și de 

autorități (poliție, școală, sistemul de sănătate). Având în vedere că vitorul aparţine 

generaţiilor tinere, copiilor întreaga omenire are datoria de a crea împreună un mediu 

prielnic pentru dezvoltarea lor, să fie ajutaţi de a lupta pentru ei înşişi, crescând accesul 

la educaţie, cultură şi la un trai mai bun11. 

Copii şi tinerii străzii sunt acei copii care stau permanent pe stradă sau numai 

într-o anumită perioadă a zilei, procurându-şi singuri şi ilegal mijloacele de 

subzistenţă, fără să beneficieze de vreo forma de preotecţie din partea părinţilor ori a 

altor persoane abilitate de lege. Analizând criteriul vârstei şi relaţia cu familia se 

disting mai multe stiluri de trai pentru copiii străzii . Prima categorie se referă la copii 

care trăiesc numai în stradă şi care nu au legături cu familia sau instituţia de ocrotire. 

Aceştia trăiesc permanent în stradă şi supravieţuiesc printr-o adaptare continuă la 

regulile de cartier. Îşi procură bani prin muncă, cerşit, prostituţie sau furturi mărunte. 

Atitudinea faţă de familie este confuză sau este caracterizată prin indiferenţă. Domină 

                                                             
10 A. Alexa, Studiu. Copiii străzii nu există la nivel politic. Numărul lor a rămas constant în capitală din 1990, 

Bucureşti, 2013, https://www.mediafax.ro/social/studiu-copiii-strazii-nu-exista-la-nivel-politic-numarul-lor-a-

ramas-constant-in-capitala-din-1990-11480067, accesat la data 12.05.2019. 
11 Consortium for street children, Celebrating the strength of street children around the world, 

https://www.streetchildren.org/international-day-for-street-children/, accesat la data 12.05.2019. 
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amintirile legate de viaţa instituţională sau viaţa petrecută în strada. Starea lor de igienă 

şi sănătate este improrie, iar comportamentul este puternic marcat de mediul străzii. Pot 

fi întâlniţă în canale, staţii de metrou, şantiere abandonate etc. Aproape toţi consumă 

„aurolac”, alcool şi tutun, neavând suficienţi bani pentru heroină. A doua categorie se 

referă la copii care muncesc în stradă şi care se întorc de regulă zilnic la familiile lor. 

În general, aceşti copii nu frecventează şcoala, cazurile de analfabetism fiind des 

întâlnite. Ziua trăiesc în stradă (unii fiind obligaţi de părinţi), încercând să câştige bani 

prin cerşit sau prin alte activităţi (spălatul maşinilor, vânzarea de mărfuri, încărcat şi 

descărcat mărfuri, colectarea de obiecte reciclabile, furturi sau prostituţie). De regulă, 

seara se intorc în familiile lor cu banii câştigaţi. Prezintă un risc de abandon definitiv al 

căminului familial, fie pentru că vor ajunge să considere, sub influenţa altor copii din 

stradă, că banii li se cuvin, fie datorită presiunilor sau violenţelor comise de părinţi 

asupra lor de a contribui cu mai mulţi bani la cheltuielile zilnice ale familiei. Consumul 

de droguri e limitat, dar contractele zilnice cu acei copii care stau permanent în stradă 

i-au determinat pe unii să experimenteze „trasul din pungă”. Pot fi întâlniţi în metrou, 

în zonele centrale şi aglomerate ale capitalei, la intersecţii, în marile magazine, 

depozite şi angro-uri. A treia categorie sunt tinerii care trăiesc în stradă. Prezenţa lor în 

stradă este urmarea eşecurilor de reintegreare ale instituţiilor guvernamentale sau 

neguvernamentale din trecut. Mai mult de jumătate dintre ei au depăşit cinci ani de 

viaţă de stradă. Aceşti tineri, deşi nu mai sunt nici copii, nici adolescenţi, din punct de 

vedere fizic şi legal, totuşi ei sunt asimilaţi, în continuare, categoria copiilor străzii. De 

regulă, ei sunt lideri ai grupurilor de copii ai străzii, cei care „fac” regulile grupului şi 

cei care oferă protecţie şi sprijin celorlalţi membri. În rândul tinerilor, consumul de 

droguri a devenit în ultimii trei ani o problemă serioasă, trecându-se de la „aurolac” la 

droguri tari. Supravieţuiesc din diverse munci (în general, munci grele), cerşit sau 

furturi, iar adăposturile sunt total insuficiente. Tinerii pot fi văzuîi în canale, staţii de 
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metrou, şantiere abandonate etc. A patra categorie sunt copii care trăiesc cu părinţii în 

stradă. Părinţii supravieţuiesc cerşind împreună cu copii lor din alte munci prestate de 

copii. Recurg deseori la acţiuni de protest prin prezenţa lor în faţa instituţiilor centrale 

de stat, însă fără câştig. 

Contrar cu abandonarea, unii copii aleg ei înşişi să plece de acasă din cauza 

mediului ambiental deficitar. Astfel, motivele plecării de acasă, enunțate de copii, pot 

fi rezumate după cum urmează: abuzul fizic al părinților asupra copiilor, abuzul de 

alcool și parteneri multipli ai mamei, detenția, decesul sau divorțul părinților, mutările 

frecvente ale familiei sau plasamentele multiple ale copiilor în diferite centre12. 

Prin copiii străzii  se înţelege acei copii sau tineri care stau permanent pe stradǎ 

sau numai într-o anumitǎ perioadǎ a zilei, procurându-şi singuri şi ilegal mijloacele de 

subzistenţǎ, fǎrǎ sǎ beneficieze de vreo formǎ de protecţie din partea pǎrinţilor ori a 

altor persoane abilitate de lege13. 

Din perspectiva unor organisme neguvernamentale internaţionale, copilul strǎzii 

este orice fetiţǎ sau bǎiat care nu este suficient protejat,  controlat sau îndrumat de 

adulţii repsonsabili pentru creşterea lor şi pentru care strada a devenit locuinţa 

obişnuitǎ sau mijlocul sǎu de existenţǎ. Putem denumi ca fiind copil al strǎzii orice 

minor cu vârsta cuprinsǎ între 3 şi 18 ani, cu sau fǎrǎ pǎrinţi, lipsit de un climat 

familial, sau de protecţie din partea statului sau a unui organism privat şi care îşi 

conduce viaţa hoinǎrind şi înnoptând pe strǎzi şi nu mai are vreo legaturǎ cu şcoala sau 

o altǎ instituţie de educaţie14. 

Copiii strǎzii sunt acei copii care nu beneficiazǎ de cele mai elementare 

drepturi: dreptul la supravieţuire şi dezvoltare, dreptul la protecţie din partea pǎrinţilor 

                                                             
12 Vezi anexa nr. 1. 
13 „Copiii strǎzii şi drogurile”, 2003, pp. 9-11 în Salvati copiii,  Ghid practic pentru monitorizarea drepturilor 

copilului, Organizatia Salvati Copiii, Bucuresti, 2006. 
14 Ibidem. 
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şi a societǎţii, dreptul la educaţie şi instruire, dreptul de a se bucura de securitate 

socialǎ, dreptul la protecţie împotriva violenţei fizice şi psihice, împotriva maltratǎrii, a 

abuzului, agresiunii şi exploatǎrii sociale. 

Dacă vorbim de factorii micro-sociali identificăm situaţiile în care un copil 

ajunge datoritǎ slǎbirii controlului familial exercitat asupra sa. Datorită migrării masive 

în străinătate a părinţilor după perioada revoluţiei române, perioadă caracterizată de 

dorinţa de câştig financiar, aceştia se antreneazǎ în activitǎţi aducătoare de venituri, cu 

speranţa de a-şi cumpăra o locuinţǎ şi de a oferi un trai decent copiilor lor. În tot acest 

timp, copiii sunt nesupravegheaţi de pǎrinţi, sau de un alt adult reponsabil, se izolează 

în activităţi care să le umple timpul liber. Cel mai adesea însă ajung să se implice şi 

ulterior sǎ se integreze în anumite bande de cartier cu norme şi valori proprii, în 

general anti-sociale, care conduc la acte de delincvenţǎ. 

Un alt tip de factor este cel micro-comunitar. Schimbările survenite în societate 

în ultimii 30 de ani a pus amprenta în mod semnificativ pe familie şi educaţie. Se 

observă fenomenul renunţării prea uşor la „copii problemă”, copii care din cauza 

probemelor din familie cer atenţie deosebită prin diferite mijloace mai puţin acceptate 

de comunitate. Astfel provocarea învăţătorilor este de a le oferi şansa unui ajutor 

specializat care adesea lipseşte încă, pentru a preveni situaţiile critice precum 

abandonul şcolar sau fuga de acasǎ. Eforturile şcolilor pentru prevenirea cazurilor de 

abandon şcolar sunt practic minime datorită fondurilor reduse pe care acestea le au la 

dispoziţie, iar reintegrarea şcolarǎ a elevilor care au abandonat sistemul în repetate 

rânduri este dificilǎ şi necorespunzǎtoare pentru aceştia. 

După modificarea legislaţiei româneşti pentru protecţia copilului, în anul 1997, 

serviciile sociale s-au structurat simţitor intervenind în rândurile copiilor strǎzii, însǎ de 

data aceasta s-au confruntat cu apariţia celei de-a doua generaţii de copii ai strǎzii: 

copiii strǎzii devenid de acum deja pǎrinţii unor nou nǎscuţi pe stradǎ. Pe de altă parte 
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persoanele fǎrǎ adǎpost reţineau aceşti micuţi ca pe o proprietate continuând istoria 

părinţilor expunându-şi copii la riscuri ridicate precum lipsa de hrană, de îmbrăcăminte 

sau chiar de îmbolnăvire sau deces. 

Unicef menţionează cinci caracteristici care identifică copiii străzii: aceştia 

locuiesc „în stradǎ”, prezintǎ relaţii slabe cu familia sau rudele, dezvoltǎ „strategii” 

proprii de supravieţuire, copii care înlocuiesc familia cu alte persoane care locuiesc pe 

stradǎ, sunt expuşi unor riscuri şi pericole importante15. 

Copii străzii prin statutul lor devin victime ale violenţei adulţilor din jurul lor, a 

forţelor de ordine, sunt agresaţi de către ceilalţi copii ai străzii, de propria familie şi 

chiar de mediul mizer în care îşi duc existenţa. Astfel crescând în mediul abuziv, ei 

înşişi devin abuzatori pentru alţi copii ai străzii16. Timpul îndelungat petrecut în stradă 

va distanţa copilul de regulile normale de convieţuire în familie şi în societate. Riscul 

de a îmbrăţişa un comportament deviant creşte, iar şansa de a fi reintegrat în societate 

se micşorează. Consecinţele privesc apoi integrarea în viaţa socio-profesională, 

perpetuarea stilului de viaţă stradal care poate conduce la detenţie. Pe de altă parte, 

pentru comunitate, copiii străzii  sunt imaginea unor hoţi, tâlhari, agresori, dependenţi, 

violatori, cerşetori, aurolaci, leneşi, delincvenţi, un pericol de care trebuie să se 

ferească. În mod real faptele lor reprezintă un strigăt pentru o protecţie socială 

corespunzătoare, dincolo de etichetele societăţii. 

Cauzele care au determinat apariţia fenomenului „copiii strǎzii” sunt de naturǎ 

afectivǎ, socialǎ, dar şi economico-financiarǎ. Cea mai importantă cauză însă rămâne 

sărăcia care afectează în special familiile cu mulţi copii. Creşterea numărului de şomeri 

determină anumite familii să-şi trimită copii la cerşit pentru a supravieţui, sau chiar 

                                                             
15 Cf. V. Miftode (coord.) Sociología populaţiilor vulnerabile teorie şi metodǎ, Editura Universitǎţii Alexandru 

Ioan Cuza Iasi, 2004, p. 150-153. 
16 Cf. T. Mircea, Stadiile dezvoltǎrii umane. Abuzuri , Editura Mirton, Timişoara, 2001, p. 109. 
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mamele poartă cu ele copii în braţe pentru a deveni un caz impresionant pentru 

trecători. 

O altă cauză este urbanizarea. Având în vedere că cele mai multe locuri de 

muncǎ se aflǎ în marile orasşe, are loc migraţia populaţiei către aceste locuri de muncă, 

stabilindu-se la periferiile acestora dezvoltându-le. Pe de altă parte odatǎ cu fenomenul 

urbanizării are loc şi devalorizarea valorilor tradiţionale ajungându-se la 

dezorganizarea socială şi diminuarea controlului social, eronarea principiilor sociale şi 

morale şi implicit la deteriorarea vieţii de familie. Sunt întâlnite tot mai des situaţiile de 

divorţ, separare, concubinaj, copii abandonaţi sau alungaţi în stradǎ, situaţii în care 

copiii sunt neglijaţi de pǎrinţi, o formǎ deosebit de gravǎ de abuz la care societatea 

trebuie sǎ ia mǎsuri pentru prevenirea acesteia şi pentru diminuarea situaţiilor în care 

copiii sunt neglijaţi. Pe lângă aceasta, adăugăm faptul că rata natalităţii a crescut 

simţitor în rândul populaţiei sărace. Se observă un procent ridicat de persoane care 

locuiesc pe stradǎ aparţinând minoritǎţii rome. 

Efectele convieţuirii în stradă sunt deosebit de grave. În plan individual copii au 

tulburǎri de comportament, sunt violenţi, agresivi, devin victime ale abuzurilor sexuale, 

contracteazǎ diverse boli şi le perpetueazǎ, nu cunosc care sunt normele morale, 

culturale şi valorile  societǎţii în care trǎiesc. În plan social consecinţele se manifestǎ 

prin extinderea analfabetismului, a delincvenţei juvenile, rǎspândirea prostituţiei şi 

naşterea unor copii în stradǎ.  

În România nu existǎ nici un serviciu social care sǎ ofere integrare şcolarǎ 

copiilor care locuiesc în stradǎ cu pǎrinţii lor şi nici adǎpost temporar unei familii cu 

copii, cu excepţia mamelor cu copii foarte mici. În aceastǎ categorie au fost inclusşi şi 

tinerii care trǎiesc în stradǎ şi au devenit pǎrinţi. Numǎrul acestora este considerat 

îngrijorǎtor mai ales datoritǎ faptului cǎ nu existǎ o evidenţǎ clarǎ a lor sau a 

domiciliilor lor. Se constatǎ cǎ, în general, aceste persoane împreunǎ cu copiii lor, se 
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concentreazǎ în oraşele mai mari ale ţǎrii, în capitalǎ sau în oraşele ce se învecineazǎ 

cu partea de vest a Europei. 

Estimarea numǎrului de copii din stradǎ, la nivel naţional sau la nivelul 

capitalei, este greu de fǎcut. Ea poate fi însǎ obţinutǎ prin corelarea mai multor date 

statistice sau informaţii rezultate din activitatea diferitelor organisme care au abordat 

acest fenomen. Conform unui studiului naţional privind situaţia copiilor fǎrǎ adǎpost, 

prin aplicarea unor metode deductive şi comparative în 11 oraşe din Romania a 

rezultat  un numǎr de 2.100 de copii care trǎiesc permanent în stradǎ la nivel naţional 

din care 1500 în Bucureşti. Evaluarea rapidǎ privind copiii strǎzii care muncesc în 

Bucureşti din 2001 a evidenţiat faptul cǎ numǎrul copiilor din cea de-a doua categorie 

(copiii care muncesc şi care se întorc seara în familiile lor) a crescut îngrijorǎtor de 

mult. Ei reprezintǎ în prezent mai mult de trei sferturi din copiii strǎzii, atingând în 

timpul verii cifra de 1.500. Alte date cu privire la acest fenomen au fost dezvǎluite de 

Poliţie cu ocazia raziilor organizate anual în Bucureşti în scopul identificǎrii 

persoanelor fǎrǎ adǎpost şi întoarcerii acestora în localitǎţile din care au provenit. Se 

estimeazǎ cǎ existǎ aproximativ  2.000 de copii ai strǎzii la nivelul capitalei, din care 

mai mult de trei sferturi sunt copii care cerşesc sau muncesc în stradǎ. Restul sunt fie 

copii, fie tineri care considerǎ cǎ strada este mediul lor de viatǎ17. 

Așadar fenomenul copiii străzii este destul de complex pentru eradicarea totală 

şi imediată. Prezent atât în ţările sărace cât şi în ţările dezvoltate autorităţile 

internaţionale se luptă permanent pentru combaterea acestui fenomen căutând noi 

metote de lucru. Aşadar există diverse opinii. Unii specialişti consideră că un lucru 

eficient este de a intra în mediul lor, stradal, să fie sprijiniţi sǎ înveţe cum sǎ se 

descurce mai bine pe stradǎ, sǎ li se prezinte toate oportunitǎţile lǎsându-i pe ei sǎ 

                                                             
17 Copiii strǎzii şi drogurile, 2003, pp. 10-12 în Salvati copiii,  Ghid practic pentru monitorizarea drepturilor 

copilului, Organizatia Salvati Copiii, Bucuresti, 2006. 
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aleagǎ ce este mai bine pentru ei. Se încearcă astfel ca tinerii şi copiii strǎzii să 

conştientizeze asumarea responsabilităţilor alegerilor lor şi astfel vor avea şanse reale 

de integrare socialǎ. În acelaşi timp există opinii care susţin monitorizarea clară, 

crearea unei baze de date cu informaţii precise, fotografii care ajută la identificarea 

fiecărui caz şi impiedicarea dublǎrii informaţiilor primite din partea ONG-urilor şi a 

unor instituţii de stat. În al doilea rând se afirmă urgenţa instituţionalizării celor mici în 

speranţa recuperării, iar pentru cei mai mari (cei cu vechime în stradă, cei expuşi 

consumului de substanţe şi droguri, delicvenţi, bolnavi psihic sau fizic) se recomandă 

preluarea de către serviciile de specialitate în regim închis precum centre de 

dezintoxicare sau de reeducare în care sǎ se lucreze cu fiecare în mod individualizat 

pentru recuperarea lor. În ultimul rând trebuie înfiinţate servicii de prevenire a 

cazurilor de copii ai strǎzii prin implicarea a cât mai multor instituţii în identificarea 

zonelor cu grad ridicat de risc şi prin venirea în ajutorul familiilor vulnerabile cu 

servicii eficiente. S-a recurs deja la desfiinţarea locurilor în care trǎiesc copiii strǎzii în 

ultimii ani. Acest lucru  trebuie continuat prin parteneriate publice şi private cu 

sprijinul Poliţiei locale18. 

Aşadar pentru a-i ajuta pe copiii fǎrǎ adǎpost este necesar în primul rând sǎ li se 

recunoască nevoile lor, trebuinţelor lor, şi aici ne referim în primul rând la nevoile 

elementare, de securitate, cele sociale. Aceste trebuinţe nu se pot satisface în mediul 

stradal, astfel ei trebuie sǎ fie ori reintegraţi în familia naturalǎ ori în centre de tip 

rezidenţial. Multe dintre cazurile de reintegrare familialǎ sunt nereuşite. Copiii îşi 

doresc sa revinǎ în libertatea oferitǎ de mediul stradal, unii se întorc în familie în 

timpul anotimpurilor reci, dar se reîntorc pe stradǎ odatǎ cu revenirea  anotimpurilor 

calde. 

                                                             
18 E. Zamfir (coord.), Politici sociale de protectie a copilului în situaţii de risc, Universitatea din Bucureşti, 

Bucureşti, 2004, pp. 113-115. 
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Copiii strǎzii sunt în general acei copii care au fost privaţi de grija pǎrinteascǎ şi 

de atenţia cuvenitǎ şi care nu au dezvoltat un ataşament sigur faţǎ de pǎrinţii lor sau 

alte persoane adulte de îngrijire, la începutul vieţii lor. Se explicǎ lipsa de încredere 

faţǎ de adulţi (care, în experienţa lor sunt abuzivi şi nedemni de încredere), dificultǎţile 

de integrare într-un sistem cu reguli cu program stabil,  lipsa noţiunilor elementare de 

igienă şi educaţie. De aceea parcursul instituţionalizării lor este unul anevoios. Odatǎ 

ajunşi într-un centru de tip rezidenţial, copiii se vor ataşa vizibil numai de o singurǎ 

persoanǎ de la care vor primi informaţii, pe care o vor urma şi faţǎ de care se vor 

comporta exemplar. Îndatǎ ce o altă persoanǎ, prin natura muncii sale, încearcǎ sǎ preia 

locul persoanei de ataşament, se produce o schimbare totalǎ de comportament şi 

copilul cuminte devine agresiv şi abuziv. În spatele acestei agresivităţi, se aflǎ nevoia 

de afecţiune şi de îngrijire, de înţelegere şi respect, care au lipsit din viaţa copilului şi 

care l-au condus la despărţirea de familie. Copiii  strǎzii nu sunt capabili sǎ îşi exprime 

sentimentele, în special cele de afecţiune, într-un mod care sǎ fie uşor acceptabil de 

cǎtre cei din jur. Ei trǎiesc în prezent – astǎzi se pretrec o mulţime de evenimente 

importante în viaţa lor; mâine este distant, o nouǎ provocare, o nouǎ încercare. De 

aceea nu se ataşeazǎ de lucruri şi par atât de bine adaptaţi la modul de viaţǎ stradal. 

Odată ajunşi într-un centru rezidenţial, sunt supuşi unor schimbǎri majore şi sunt 

provocaţi la acceptarea autoritǎţii unor adulţi, a unui program, a unui nou set de reguli 

şi valori, care adesea par prea greu de îmbrǎţişat. Integrarea copiilor strǎzii în sistemul 

rezidenţial are şanse mai mari la vârste fragede. Existenţa unor profesionişti în acest 

domeniu care sǎ colaboreze îndeaproape la integrarea lor face recuperarea lor 

posibilǎ19. 

Așadar copiii străzii  deveniți adulți se confruntă cu perpetuarea familiei în 

același mediu stradal. Deși unii dintre ei au posibilitatea de a obține un cămin prin 
                                                             
19 Idem. 
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bunăvoința anumitor persoane sau a unor instituții, aceștia fie refuză datorită faptului 

că nu înțeleg regulamentul de a trăi în comun fie sunt dați afară deoarece nu reușesc să 

se adapteze noilor condiții. Astfel aceștia se complac în problemele vieții stradale, își 

continuă existența în aceleași situații, fară a avea curajul de a-și depăși condiția. Astfel 

ei dau naștere la copii perpetuând obiceiul dificil de acceptat pentru societate. Cei care 

rămân închiși în acest mediu devin o provocare pentru trecători prin aspectul neîngrijit, 

prin limbajul vulgar, mersul clătinat, cerșind în intersecții sau în fața supermarket-

urilor. 

 

 

 

2. Copiii abandonaţi – victime ale abuzului sexual 

 

Deoarece copiii străzii  reprezintă un teren fertil pentru menţinerea nivelului de 

abuz, putem face o analiză a categoriilor de minori care sunt determinaţi sau au ales ei 

înşişi să locuiască în stradă. Astfel putem identifica o corespondenţă la nivelul de 

educaţie de care unii au sau nu parte şi abuzul sexual în care sunt implicaţi. Aşadar 

conform studiilor efectuate de organizaţia Salvaţi Copii care se referă la evalurea lor pe 

criteriul relaţiei cu familia şi criteriul vârstei, se disting patru categorii de copii şi tineri 

care trǎiesc în stradǎ. 

În primul rând sunt copiii care trǎiesc numai în stradǎ şi care nu au legǎturi cu 

familia sau cu vreo instituţie de ocrotire. Aceştia sunt cei care îşi trǎiesc viaţa în 

permanenţǎ pe stradǎ, reuşind sǎ supravieţuiascǎ şi sǎ se adapteze la regulile strǎzii. Ei 

trǎiesc în promiscuitate şi nesiguranţǎ, îşi procurǎ bani prin muncǎ, cerşit, prostituţie, 

diferite tranzacţii  sau din furturi. Ei sunt ţinte uşoare pentru exploatare sexualǎ şi trafic 

deoarece sunt mai creduli, trebuie sǎ mǎnance şi sǎ obţinǎ un adǎpost. În general, aceşti 
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copii au o atitutine de dispreţ şi respingere faţǎ de familia naturalǎ. Se simt singuri, 

adesea sunt orfani sau provin din familii dezorganizate, reconstituite, instabile din 

punct de vedere material, afectiv şi moral, care sunt incapabile sǎ le ofere modele 

demne de urmat sau stabilitatea de care au nevoie. Starea lor de igienǎ şi sǎnǎtate este 

deteriorată. Cei mai mulţi dintre copiii activi sexual sunt  bolnavi de boli venerice 

(92%), cei mai mici dintre copii devin victime frecvente ale abuzurilor 

sexuale.  Comportamentul acestor copii este puternic marcat de mediul strǎzii. Pot fi 

întâlniţi în canale, sub poduri, staţii de metrou, şantiere abandonate, în zonele de pe 

lângǎ marile supermarket-uri etc. Printre ei este prezent consumul de heroină, aurolac, 

alcool şi tutun. Motivul pentru care ei recurg la inhalarea acestei substanţe este faptul 

cǎ le conferǎ o senzaţie ce anihileazǎ foamea, frigul, setea precum şi detaşarea de 

realitatea disperatǎ în care trǎiesc. Din concluziile unui studiu efectuat de „Salvaţi 

Copiii” în 1995, reiese cǎ gradul de şcolarizare al acestor copii este deosebit de scǎzut, 

cei mai mulţi sunt analfabeţi sau au absolvit unul maxim doi ani de şcoalǎ. O altă 

caracteristică a acestei categorii este faptul că ei sunt organizaţi în grupuri sau bande 

conduse de un lider. În cadrul grupului, liderul ocupǎ o poziţie privilegiatǎ şi are toate 

drepturile asupra membrilor grupului sǎu, care „lucreazǎ” pentru el, îi aduc banii 

câştigaţi, îi aduc mâncare şi îi pǎstreazǎ cel mai bun loc de dormit. Liderul are dreptul 

de a pedepsi pe oricine a greşit faţǎ de el (de exemplu nu aduce bani suficienţi pentru 

droguri, a dat informaţii poliţiei sau altor autorităţi locale) sau de grupul din care face 

parte. În acest sens, pentru a supravieţui în mediul stradal, copiii dezvoltǎ anumite 

mecanisme de supravieţuire. Agresivitatea este un astfel de mecanism caracterizat 

printr-un comportament ofensiv orientat spre umilirea şi suprimarea fízicǎ a celorlalţi 

copii din grupul în care aparţine, sau chiar prin autoagresivitate. Obisnuiţi deja cu 
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violenţa din familiile sau centrele de plasament20 din care provin, ei au învăţat cǎ, cei 

mai mari îi dominǎ pe cei mai mici şi deci se vor comporta ca atare. 

 A doua categorie reprezintă copii care muncesc în stradǎ şi care se întorc de 

regulǎ zilnic în familiile lor. Aceştia nu frecventeazǎ şcoala, cazurile de analfabetism 

fiind des întâlnite. Se aflǎ ziua în stradǎ, în general obligaţi de  pǎrinţi, încercând sǎ 

cîştige bani prin cerşit sau prin alte activitǎţi (spǎlatul maşinilor, vânzarea de ziare sau 

alte mǎrfuri, încǎrcat şi descǎrcat mǎrfuri, colectarea de obiecte reciclabile, fier vechi, 

furturi sau prostituţie). Seara se întorc în familiile lor cu banii câştigaţi. Prezintǎ un risc 

ridicat de abandon definitiv al cǎminului familial, fie pentru că vor ajunge sǎ considere, 

sub influenţa altor copii din stradǎ, cǎ banii li se cuvin, fie datoritǎ presiunilor sau 

violenţelor comise de pǎrinţi asupra lor de a contribui cu mai mulţi bani la cheltuielile 

zilnice ale familiei. Ei sunt potenţialii copii ai strǎzii care trebuie sǎ ocupe un loc 

important în activitatea de prevenţie a fenomenului. În rândurile lor, consumul de 

droguri este limitat, dar contactele zilnice cu acei copii care stau permanent în stradǎ i-

au determinat pe unii sǎ probeze drogurile. Pot fi întâlniţi în metrou, în gǎri sau în jurul 

gǎrilor, în zonele centrale şi aglomerate, în pieţe,  la intersecţii, în marile magazine, în 

depozite sau angro-uri, în numǎr mare în timpul anotimpurilor calde şi aproape deloc în 

timpul iernii. 

Din a treia categorie dac parte tinerii care trǎiesc în stradǎ. Prezenţa lor în stradǎ 

este urmarea eşecurilor de reintegrare ale instituţiilor guvernamentale sau 

neguvernamentale din trecut. Mai mult de jumǎtate dintre ei au depǎşit cinci ani de 

viaţǎ în stradǎ. Aceşti tineri, deşi au depăşit vârsta legală a copilăriei, ei sunt asimilaţi, 

în continuare, categoriei copiilor strǎzii. De regulǎ, ei sunt liderii grupurilor de copii ai 

strǎzii, cei care „fac” regulile grupului şi cei care oferǎ protecţie şi sprijin celorlalţi 

membri. Datoritǎ consumului prelungit de substanţe nocive, a lipsei de hranǎ sǎnǎtoasǎ 
                                                             
20 Vezi anexa nr. 2. 
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şi corespunzǎtoare, se caracterizează prin îmbătrânirea vizibilă înainte de vreme. 

Supravieţuiesc din diverse munci (în general, munci grele), cerşit sau furturi, iar 

adǎposturile sunt total insuficiente. Tinerii pot fi vǎzuţi în canale, staţii de metrou, gǎri, 

sub poduri, pe şantiere abandonate etc. 

O problemǎ serioasǎ cu care se confruntǎ  tinerii strǎzii este lipsa actelor de 

identitate. Un studiu UNICEF realizat în anul 2000 relevǎ faptul cǎ 32% din tinerii 

strǎzii nu au acte de identitate. Unii se poate sǎ fi avut certificate de naştere dar nu au 

ajuns sǎ li se facǎ un buletin de identitate, pe când alţii nu au avut nici certificate de 

naştere şi nici buletine de identitate. Cazurile în care acesti tineri au nevoie de îngrijire 

medicalǎ, deseori frecvente în timpul iernii, scot în evidenţǎ lipsa actelor de identitate. 

A patra categorie este reprezentată de copii care trăiesc cu părinţii în stradă. 

Datele furnizate de Comisia Anti-Sărăcie în 2000 au indicat faptul cǎ 45% din 

populaţia urbanǎ şi 55% din populaţia ruralǎ trǎieşte sub pragul sǎrǎciei. Aceastǎ 

situaţie a condus la pierderea locuinţelor de cǎtre unele familii care au ajuns sǎ trǎiascǎ 

împreunǎ cu copiii sub cerul liber, în corturi sau în adǎposturi improvizate în barǎci, 

şantiere abandonate etc. Pǎrinţii supravieţuiesc cerşind împreunǎ cu copiii lor, cǎutând 

fier vechi pentru vânzare, prin prostituţie sau din alte munci prestate de copii. Între 

aceştia, consumul de alcool este ridicat şi deci violenţa domesticǎ este des întâlnitǎ şi 

face victime în rândurile minorilor şi femeilor fǎrǎ domiciliu. Aceastǎ categorie de 

persoane fǎrǎ adǎpost perpetueazǎ, pe lângǎ numeroase boli,  analfabetismul. Pǎrinţii, 

la rândul lor neșcolarizați, considerǎ cǎ nu dispun de suficiente resurse pentru 

cumpărarea rechizitelor necesare unui copil de şcoalǎ. 

Lipsa educaţiei în general şi a educaţiei sexule în particular a generat înainte de 

1989 o serie de copii nedoriţi. Astfel fenomenul „copiii strǎzii” a crescut odată cu 

politica demograficǎ purtatǎ de guvernul României care a interzis avortul şi mijloacele 
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contraceptive sau planning familial. Aceşti copii s-au nǎscut în familii în care exista 

deja un risc ridicat de abuz sau abandon. 

Studiul „Abuzul asupra copiilor instituţionalizaţi din România” publicat în 2001 

a arătat că aproape jumătate din copiii instituţionalizaţi (48%) au confirmat bătaia ca 

practică punitivă, chiar dacă în cercetarea calitativă majoritatea copiilor au declarat că 

frecvenţa bătăilor în instituţii a scăzut în ultimii 2-3 ani. Cercetările indică şi prezenţa 

abuzului sexual şi a drogurilor în şcoli (11% dintre copii) sau în instituţii pentru 

copii21. 

Răspândirea HIV/SIDA este estimată la mai puţin de 0,1%, cu un număr 

raportat de 11.187 de persoane care trăiesc cu HIV/SIDA la sfârşitul anului 2005. Din 

cele 11.187 de persoane înregistrate care trăiesc cu HIV/SID, 7.623 se află sub 

supravegheare activă şi 57,2% dintre ele primesc tratament anti-retroviral. 

Transmiterea verticală este scăzută şi există un plan legal pentru testarea tuturor 

femeilor însărcinate. În vreme ce cunoştinţele despre HIV sunt scăzute, gradul de 

conştientizare este foarte ridicat. Cel mai semnificativ grup de persoane infectate cu 

HIV este cel compus din aproximativ 7.000 de copii şi tineri care au fost infectaţi cu 

HIV la naştere la sfârşitul anilor 1980 şi începutul anilor 1990, cel mai mare asemenea 

grup din Europa. Acum aceşti copii ating maturitatea şi au nevoie de aptitudinile 

necesare pentru viaţă. În paralel, acest grup numeros constituie o şansă unică pentru o 

participare activă în combaterea stigmatizării şi discriminării. Discriminarea 

predomină, iar Studiul Sănătăţii Reproducerii în România arată că peste 20% dintre 

femei şi peste 30% dintre bărbaţi ar refuza prezenţa la şcoală a unui elev seropozitiv, 

procentul fiind chiar mai mare în zona rurală22. 

                                                             
21 UNICEF, Violenţă, abuz şi neglijare, https://www.Unicef.org/romania/ro/children_2826.html, accesat la data 

05.04.2019. 
22 UNICEF, SIDA / HIV, https://www.Unicef.org/romania/ro/children_2870.html, accesat la data 09.03.2019. 

https://www.unicef.org/romania/ro/children_2826.html
https://www.unicef.org/romania/ro/children_2870.html
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Brazilia este una din ţările puternice economice ale lumii care în acelaşi timp se 

confruntă cu inegalităţile sociale din ţară. Deşi drepturile omului s-au îmbunătăţit în 

mod record23 după guvernarea militară, copii se confruntă frecvent cu probleme legate 

de munca minorilor, căsătoria timpurie, fenomenul copiilor străzi care implică violenţa, 

exploatarea sexuală, drogurile şi cerşitul. Cercetările ECPAT International24 pe tema 

globală a traficului de copii în scopuri sexuale25, precum și exploatarea sexuală a 

copiilor în industria turismului26, arăta o prevalență ridicată a acestor probleme în 2009 

în Brazilia. Datele27 de la guvernul național al Braziliei furnzate de către Disque-

Denúncia (Hotline), SaferNet Brasil28 raportează faptul că abuzul sexual asupra 

copiilor a fost cel mai raportat pe tema criminalităţii cuprinzând 49% din 115.645 

plângeri în 201629. 

Deși majoritatea studiilor au arătat că băieții predomină în rândul copiilor în 

situație de stradă, fetele au fost de asemenea subiecte ale unor investigații în diferite 

culturi. În Etiopia, de exemplu, Lalor, în 1999 a menționat că aproximativ un sfert din 

copiii străzii îl reprezintă fete cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. O parte dintre ele 

trăiesc în stradă, iar o altă parte muncesc pe stradă doar ziua și noaptea merg acasă. 

Munca lor o reprezintă cerșitul, dar și prostituția. Un aspect important subliniat de 

Lalor este că, pentru aceste fete, viața în stradă înseamnă munca și traiul în grup, care 

reprezintă modul principal prin care ele își asigură protecția. În Accra, Ghana, 

principala sursă de supraviețuire pentru fete este prostituția. Anarfi, în 1997 a arătat că 

                                                             
23 Humanium, Copii din Brazilia, https://www.humanium.org/en/brazil/, accesat la data 25.05.2019. 
24 ECPAT Internaţional este singura organizație a dreptului copilului care se concentrează exclusiv asupra 

încetării exploatării sexuale a copiilor.  
25 ECPAT  International, The state of global child trafficking for sexual purposes, Bangkok, Thailand, 2009, p. 

18. 
26 http://www.ecpat.net/sites/default/files/cst_faq_eng.pdf 
27 http://cetic.br/tics/usuarios/2015/total-brasil/C2/ 
28 http://new.safernet.org.br/helpline 
29 Unicef, O nouă realitate, raport despre exploatarea sexuală a copiilor din întreaga lume, 2016, p. 24. 
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aceasta este practicată cel mai frecvent în stații de tren, iar unele fete, chiar și de 10 ani, 

își oferă serviciile sexuale bărbaților, indiferent de vârsta sau statutul acestora. Ennew  

(2003) a explicat faptul că numărul mic de fete (10 la sută) în rândul copiilor străzii din 

Mexic se datorează culturii conform căreia femeile sunt asociate cu casa, în timp ce 

băieții sunt percepuți ca aparținând străzii. În timp ce majoritatea copiilor abuzaţi 

sexual sunt obligaţi de adulţi să decurgă la astfel de acţiuni, alţi copii își oferă serviciile 

sexuale pentru a face rost de bani, în schimbul unui adăpost sau pentru hrană, existând 

riscul de infecții cu transmitere sexuală atât în cazul băieților, cât și al fetelor sau risc 

de sarcini nedorite în rândul fetelor30. 

Contextul social şi cultural din care fac parte femeile determină unele dintre ele 

să dea spre adopţie fii lor imediat după naştere, altele să-şi abandoneze copii în 

instituţii sau chiar lângă tomberoane în speranţa că cineva îi va lua în îngrijre. Pe de 

altă parte unele nu reuşesc să ducă sarcina la capăt din cauza prejudecăţilor celorlalţi, a 

sentimentelor de vinovăţie sau de ruşine, astfel încât aleg să avorteze înainte de termen. 

Pentru majoritatea dintre ele consecinţele însă se amplifică odată cu luarea acestor 

decizii din cauza faptului că nu sunt ajutate. 

În general copii cunosc puţine informaţii prin care pot evita exploatarea sexuală. 

Se întâmplă ca minorii care trăiesc pe stradă să-şi ofere serviciile sexuale în schimbul 

mijloacelor se supravieţuire: hrană sau adăpost. Copii cu deficienţe mintale sunt mai 

expuşi la astfel de riscuri de multe ori, nu pot înţelege gravitatea situaţiei în care se 

află; în plus au o capacitate redusă de a căuta şi a cere ajutor. Aşadar începând cu 

vârsta de 10 ani copii îşi încep viaţa sexuală cu persoane necunoscute31. Starea de 

sănătate a copiilor în situaţii de stradă este centrată atât pe consumul de substanţe, 

                                                             
30 Terre des hommes, Copii în situaţie de stradă în Republica Moldova, studiu calitativ realizat cu sprijinul 

Ministerului Sănătăţii, Municii şi Protecţiei sociale, Chişinău, 2017, p. 10 
31 Anarfi, J.K. (1997). Vulnerability to sexually transmitted disease: street children în Accra. Health Transition 

Review, 7, 281-306. 
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droguri, cât şi sexualitate timpurie. Băieţii, mai mult decât fetele, riscă să contracteze 

infecţii cu transmitere sexuală. Fetele în schimb întâmpină şi ele diferite boli 

ginecologice sau sarcini nedorite. Riscul creşte însă atât în rândul bărbaţilor, cât şi al 

fetelor odată cu înaintarea în vârstă şi cu timpul petrecut în stradă32. Terenul străzii 

reprezintă un risc pentru expoatarea şi abuzul sexual, precum şi pentru traficul de 

persoane33. Pe de altă parte antecedentele penale ale tatălui privesc violenţe şi abuz 

sexual al fiilor. Chiar şi după eliberarea din închisoare al părinţilor, copii riscă să fie 

abuzaţi chiar în propria familie. De aceea fuga de acasă este un motiv pentru copii să 

rămână în stradă, în gări, sau în alte locuri publice. 

În ceea ce priveşte adolescenţii, sunt copii care provin din familii în care părinţii 

au fost decăzuţi din drepturile părinteşti din cauza abuzurilor fizice şi neglijării copiilor 

sau chiar a folosirii în scopuri de cerşetorie sau oferirea copiilor pentru servicii sexuale. 

Este necesară o campanie de informare a copiilor cu privire la exploatarea prin 

muncă şi abuz sexual. Familia, şcoala deţin un rol important în formarea şi educarea 

copiilor asupra fenomenului exploatării prin muncă, abuz sexual şi situaţiilor în care 

copilul poate deveni victimă. În acelaşi timp, mass-media poate facilita trasmiterea 

mesajelor de prevenire prin derularea spoturilor sociale (audio/video), prin organizarea 

unor emisiuni cu caracter educativ pe aceste teme care să fie prezentate de către copii 

sau cu participarea copiilor. 

De asemenea este necesară dezvoltarea unor programe de prevenire a infecţiilor 

cu trasmitere sexuală care să vină în întâmpinarea drepturilor copilului la sănătate. Ele 

pot fi derulate de către echipe de asistenţi sociali, asistenţi medicali sau chiar medici, 

care să respecte confidenţialitatea, un comportament prietenos şi un limbajul adaptat 

cazurilor specifice. 

                                                             
32 ***, „Street Children in Latin America” în British Medical Journal, 1998, 316(7144), 1596–1600. 
33 Terre des hommes, Children în Street Situations – Sectoral policy, Elveţia, 2010, p. 17. 



36 

 

Situaţia abuzurilor sexuale în rândul copiilor nesupravegheaţi de părinţii lor 

cuprinde o mare diversitate: violuri, proacticarea prostituţiei, participarea la realizarea 

unor materiale pornografice, întreţinerea relaţiei sexuale. În timp ce fetele îşi încep 

viaţa sexuală înainte de vreme, băieţii ascund deseori legături cu persoane adulte de 

acelaşi sex. Pentru oferirea unei educaţii adecvate acestor copii, în special ne referim la 

copii fără adăpost, scoatem în evidenţă aspectul socio-economic. Pentru a reduce 

amploarea fenomenului sunt necesare măsuri de ordin legislativ şi o contribuţie 

financiară majoră pentru asigurarea unui loc unde să se poată odihni, pentru obiectele 

de strictă necesitate cum ar fi îmbrăcăminte, mâncare, jucării, rechizite. 

Fenomenul copiilor străzii născuţi din legăuri de concubinaj între persoanele 

fără adăpost, care trăiesc prin canale sau în spaţii publice, reprezintă un fapt mai 

îngrijorător. Este prezentă prostituţia în special la copii care nu au legături cu familia 

de bază, aceasta nefiind o practică necesară pentru supravieţuire, ci mai degrabă o 

modalitate firească de a-şi procura bani. Aceste fete aparţin de regulă unor familii 

dezorganizate şi fug de acasă pentru a scăpa de violenţă. Apariţia frecventă a unui nou 

„tată” care-şi obligă „fiica” la perversiuni sexuale reprezintă o cauză importantă a 

evadării în stradă.  

Așadar minorii străzii se află în risc de a deveni victime ale traficului de 

persoane vizând în principal abuzul sexual. Lipsa educației primite într-o familie 

normală sau în școală este principala cauză care determină acești copii să cadă în 

capcana traficanților care profită de credulitatea și inocența lor. Unii dintre acești copii, 

deveniți adulți reușesc să iasă din cercul vicios căzând în capcana unor compromisuri 

care conduc la repetarea experienței din postura de traficanți. Puține din victimele 

abuzului sexual reușesc să-și depășească drama. Victimele rămân cu traume vitale, boli 

fizice sau psihice netratabile care compromit întemeierea unei familii și găsirea unui 

loc de muncă. 
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3. Copiii abandonaţi – victime ale sistemului penitenciar 

 

Delincvenţa juvenilă este un fenomen care are un caracter polimorf. Acesta se 

manifestă prin săvârşirea unor tipuri diferite de infracţiuni (furturi, tâlhării, omoruri, 

loviri, ultraj contra bunelor moravuri, prostituţie, vagabondaj).  

Copiii în conflict cu legea sunt protejaţi de un număr de documente legale 

naţionale şi internaţionale. Regulile Minime Standard al Naţiunilor Unite pentru 

Administrarea Justiţiei pentru Minori (Regulametul de la Beijing) susţin că toţi 

membrii administraţiei implicaţi în Justiţia pentru minori ar trebui să beneficieze de o 

pregătire şi o calificare specifică şi că o serie de curţi speciale pentru copii ar trebui 

dotate cu proceduri specializate care să ia în calcul nevoile specifice ale copilului. Din 

2006, România are un nou Cod Penal pentru minori. Conform acestei noi legislaţii, 

copiii aflaţi în conflict cu legea vor fi judecaţi de curţi de justiţie speciale pentru copii. 

Cu toate că legea prevede proceduri speciale pentru copii în conformitate cu 

convenţiile internaţionale, ea nu specifică dacă reprezentanţii instituţiilor implicate în 

procesul justiţiei pentru minori au nevoie de pregătire specială. 

Încălcări ale drepturilor acestor copii apar deseori la secţiile de poliţie, în timp 

ce sunt cercetaţi. Pe perioada procesului şi a etapei de emitere a sentinţei, copiii în 

conflict cu legea ar trebui separaţi de adulţii cercetaţi, dar, în realitate, copiii vin 

deseori în contact cu aceştia din urmă. Procesele copiilor se desfăşoară în acelaşi loc cu 

procesele adulţilor, fapt ce ar putea afecta starea emoţională a copilului pe parcursul 

procesului său. Pe deasupra, în ciuda faptului că noul Cod Penal permite şi recomandă 

măsuri educaţionale, curţile preferă încă măsuri corecţionale. 
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Măsurile educative34 adresate minorilor constituie o parte preferenţială în raport 

cu gradul de pericol social al faptei. Aşadar aceste măsuri încep de la mustrare – o 

simplă admonestare a minorului, continuă cu libertatea supravegheată – care implică o 

supraveghere de durată a minorului, cu măsura internării într-un institut special de 

reeducare – ce cuprinde şi o restrângere a libertăţii minorului. Astfel, prima măsură 

educativă aplicabilă unui minor o constituie mustrarea, care practic constă în dojenirea 

minorului, în explicarea pericolului social al faptei săvârşite, în sfătuirea minorului să 

se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se atenţia că, dacă va 

săvârşi o nouă infracţiune, se va lua faţă de el o măsură mai severă, sau i se va aplica o 

pedeapsă (art. 102, Cod Penal).  De regulă mustrarea se pronunţă în cazul faptelor mai 

uşoare comise de minor reflectând deprinderi şi mentalităţi caracteristice copilăriei. Se 

are în vedere şi asigurarea de către instanţă a unui cadru solemn necesar de natură să-l 

impresioneze pe minor şi, totodată comunicarea măsurii cu toată seriozitatea urmărind 

să influenţeze cât mai profund modul de a privi viaţa şi obligaţiile sociale de către 

minor. Cea de-a doua măsură care poate fi dispusă împotriva unui minor care a săvârşit 

o infracţiune o reprezintă măsura libertăţii supravegheate (art. 103, Cod Penal), 

constând în lăsarea minorului în libertate pe timp de un an, sub supravegherea 

deosebită a părinţilor, tutorelui sau unor rude mai apropiate, care se manifestă cu 

autoritate în relaţiile cu acesta. Aplicarea acestei măsuri trebuie însoţită şi de 

încunoştiinţarea şcolii unde învaţă minorul sau a unităţii unde îşi desfăşoară activitatea 

pentru ca, printr-o strânsă colaborare, să se poată acţiona asupra deficienţelor de 

comportament ale acestuia. 

În România există patru penitenciare pentru minori şi tineri la Bacău, Craiova, 

Târgu Mureş şi Tichileşi. Împreună deţin 1.999 locuri şi peste 2.150 deţinuţi, din care 

                                                             
34 Cf. Art. 101 din Codul Penal menţionează că măsurile educative reprezintă sancţiuni specifice infractorilor 

minori şi se aplică acestora numai dacă la data pronunţării mai au calitatea de minori. 
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aproximativ 12% sunt minori, iar în toate unităţile ANP erau în decembrie 2013, 

aproximativ 500 de minori, dintre care 400 dintre aceştia fiind condamnaţi definitiv. 

De asemenea ANP deţine la nivel naţional două centre de reeducare la Buziaş, judeţul 

Timiş, la Târgu Ocna, judeţul Bacău35. 

Conform unui studiu desfăşurat de Institutul de Criminalistică în 2004, copiii 

sunt responsabili pentru aproximativ 10% din toate ilegalităţile din România. 

Majoritatea (83%) ilegalităţilor comise de copii care au împlinit vârsta responsabilităţii 

juridice se referă la proprietate, în primul rând furt şi jaf, urmate de abuzuri împotriva 

persoanelor – violenţă fizică (9%)36. 

Problema justiţiei pentru minori este o problemă deschisă în România deoarece 

în prezent, sistemul se centrează mai mult asupra sancţionării şi mai puţin a reeducării, 

ignorându-se realitatea că, de fapt, făptuitorii minori sunt mai degrabă victime decât 

infractori. Sistemul sancţionator al minorilor care au săvârşit o infracţiune este extrem 

de dur dacă luăm în calcul sistemul deficitar de care depind: lipsa serviciilor sociale 

pentru familiile monoparentale, sărace, cu membrii bolnavi psihic sau neşcolarizaţi etc. 

Pedepsele alternative aflate la dispoziţia instanţelor judecătoreşti sunt limitate. Nu 

există opţiuni educaţionale şi de tratament care să poată fi aplicate delicvenţilor 

juvenili în mod individualizat, la fel cum nu există resurse umane şi logistice suficiente 

pentru aplicarea acelor puţine pedepse alternative la închisoare care există în actualul 

Cod penal. 

Contextul social al săvârşirii infracţiunilor de către minori include principalele 

instanţe de socializare – familia, şcoala şi grupul de prieteni. Familia şi relaţia 

minorului cu aceasta constituie factori cu o influenţă importantă asupra 

                                                             
35 Departamentul social Mediafax, Penitenciarele de minori şi tineri au 1.999 de locuri şi peste 2.150 de deţinuţi. 

Doar 12% sunt minori, Bucureşti, 2014, https://www.mediafax.ro/social/penitenciarele-de-minori-si-tineri-au-1-

999-de-locuri-si-peste-2-150-de-detinuti-doar-12-sunt-minori-12018561, accesat la data 02.06.2019. 
36 UNICEF, Justiţie jvenilă, https://www.Unicef.org/romania/ro/children_2872.html, accesat la data 12.03.2019. 
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comportamentului juvenil. Mulţi dintre minorii delincvenţi provin din familii 

dezorganizate sau din familii sărace. Tensiunile din familie, pe fondul lipsurilor de 

natură materială au constituit în cazurile unora dintre minorii un factor determinant al 

comportamentului lor infracţional. Însă un factor determinant mult mai important pare 

să fie lipsa de supraveghere, scăparea copilului de sub controlul familiei. Unii dintre 

copiii care să fug de acasă este din cauza educării prin violenţă37. 

Copii care prezintă un risc de a săvârşi infracţiuni de regulă frecventează un 

anturaj necorespunzător, cu un comportament deviant, care săvârşesc fapte antisociale, 

persoane cu antecedente penale, cu preocupări specifice, „grupuri de cartier”, cu 

tendinţe spre teribilism şi consumatori de alcool sau droguri. Relaţia cu părinţii este 

conflictuală, agresivă; adesea părinţii nu reuşesc să îşi impună autoritatea faţă de copil, 

comunicarea este deficitară, iar implicarea în educarea minorului prezintă carenţe 

majore. Relaţia cu colegii de şcoală este conflictuală, generată de neintegrarea lor în 

colectivitate şi imposibilitatea de comunicare. Timpul liber este petrecut în compania 

prietenilor majori care aparţin unor gruprui cu conduite deviante38. 

Deşi lipsa resurselor materiale constituie în multe cazuri motivaţia comiterii 

unor infracţiuni, în altele cauza stă mai degrabă în neputinţa minorului de a rezista 

presiunii grupului de prieteni din care făcea parte. Cei mai mulţi dintre copii îşi 

motivează faptele comise prin anturajul pe care-l frecventau şi comit infracţiuni 

împreună cu alţi membri. 

În general, lipsa de preocupare a familiei se asociază cu abandonul şcolar, 

creând condiţiile apariţiei unui comportament infracţional. Micile infracţiuni comise de 

cei din grupul de prieteni devin în aceste condiţii mijloace acceptate de către minor 

pentru a-şi suplimenta banii de buzunar. Adesea intervin şi persoane majore care - în 

                                                             
37 Cf. Ministerul Justiţiei & Unicef, op. cit., p. 90. 
38 Idem, p. 26-59. 
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schimbul unor sume de bani - le cer minorilor să fure diverse obiecte. Cu cât aceste 

comportamente nu sunt sancţionate în vreun fel sau altul, cu atât ele tind să devină mai 

acceptabile pentru minori, mai ales că încep să comită diverse infracţiuni la vârste când 

nu răspund penal. 

Prezentăm în continuare rezultatele unui studiu39 efectuat în perioada octombrie 

2003 octombire  2004 pentru diferite categorii de minori din câteva oraşe din România. 

Proiect a fost realizat cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România în parteneriat cu 

Ministerul Justiţiei. Raportul a beneficiat de contribuţii valoroase din partea 

următoarelor instituţii şi organizaţii: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi 

Adopţie, Institutul Naţional de Criminologie, Centrul de Resurse Juridice, Gallup 

International România, Asociaţia Alternative Sociale Iaşi. Această lucrare a fost 

solicitată de către Ministerul Justiţiei, urmând să stea la dispoziţia experţilor 

internaţionali din cadrul programului PHARE 2003 – Justiţia pentru minori, din 

perspectiva înfiinţării viitoarelor tribunale pentru minori şi familie. Studiul se 

adresează, deopotrivă, specialistiştilor, respectiv practicienilor din domeniul dreptului, 

dar şi lucrătorilor sociali sau psihologilor din sfera instituţiilor publice sau a 

organizaţiilor neguvernamentale cu activiatate în domeniul protecţiei drepturilor 

copilului ori a delicvenţei juvenile. 

Cea mai mare pondere în rândul infracţiunilor săvârşite de minorii studiaţi o 

reprezintă infracţiunile contra patrimoniului conform Codului penal: furtul calificat 

(art. 209) cu 403 infracţiuni (57,4%), urmat de tâlhărie (art. 211) cu 104 infracţiuni 

(14,8%). S-au înregistrat 19 infracţiuni de furt (art. 208), 53 de cazuri de complicitate 

la furt calificat, 6 cazuri de complicitate la tâlhărie, 1 caz de tentativă la tâlhărie, 1 caz 

de tentativă la furt, 15 infracţiuni de furt calificat în concurs cu violare de domiciliu 

                                                             
39 Cf. Ministerul Justiţiei & Unicef, Practici şi norme privind sistemul de justiţie juvenilă din România, 

Bucureşti, 2003, p. 35-40. 
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(art. 192), 5 infracţiuni de furt calificat în concurs cu conducerea fără permis pe 

drumurile publice, 3 infracţiuni de furt calificat în concurs cu distrugerea şi o 

infracţiune de furt calificat în concurs cu viol, 2 cazuri de înşelăciune (art. 215), 2 

cazuri de tăinuire (art. 221), 1 caz de distrugere (art. 217)40. 

Se remarcă dintre infracţiunile contra vieţii şi integrităţii corporale, săvârşirea 

unui omor calificat (art. 174) în concurs cu violare de domiciliu (art. 192, al.2), tâlhărie 

(art. 211, lt. a,e,g,i)  şi profanarea de morminte (art. 319), un omor calificat (art. 174, i)  

şi o tentativă la omor calificat, 10 infracţiuni de vătămare corporală (art. 181), o 

infracţiune de vătămare corporală în concurs cu tâlhăria, 13 infracţiuni de loviri sau 

alte violenţe (art. 180), 2 infracţiuni de lovire sau alte violenţe în concurs cu 

ameninţarea. În privinţa infracţiunilor contra vieţii sexuale, s-au săvârşit 5 infracţiuni 

de viol (art. 197, al. l) cu tâlhărie, o infracţiune de perversiune sexuală (art. 201), actul 

sexual cu un minor – 2 cazuri.  

S-au săvârşit, de asemenea, infracţiuni care aduc atingere unor relaţii de 

convieţuire socială: o infracţiune de ultraj contra bunelor moravuri în concurs lovirea, 

o infracţiune de ultraj în concurs cu asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni, 4 

infracţiuni de încăierare (art. 322), 2 infracţiuni de prostituţie (art. 328), o infracţiune 

de proxenetism (art. 329)  în concurs cu trafic de persoane41.  

Alte infracţiuni prevăzute de Codul penal: o infracţiune de mărturie mincinoasă 

(art. 260), 4 infracţiuni de falsificare de monede şi alte valori (art. 282), 3 infracţiuni de 

sustragere sau distrugere de înscrisuri oficiale (art. 242).  

Infracţiuni prevăzute de legi speciale: conducerea fără permis pe drumurile 

publice - articolul 36 din Decretul 328/1966 (1caz), articolul 78 din O.U.G. Nr. 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – (17 infracţiuni), articolul 35 din 

                                                             
40 Vezi Anexa nr. 3. 
41 Legea 678/2001 privind traficul de persoane, art. 12. 
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Legea 103/1996 privind fondul cinegetic şi protecţia vânatului, braconajul – (3 

infracţiuni), Legea 192/2000 privind pescuitul în perioada de prohibiţie – (o 

infracţiune), articolul 32 din O.G. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 

administrarea fondului forestier naţional în concurs cu articolul 98 din Codul silvic 

(infracţiuni), consumul şi traficul de droguri, Legea 143/2002 – (4 infracţiuni). 

Cât priveşte nivelul de educaţie, majoritatea minorilor urmează cursurile 

gimnaziale, dar unii au abandonat şcoala, alţii fiind neşcolarizaţi. Foarte puţini sunt 

elevi de liceu sau de şcoală profesională care manifestă un dezinteres faţă de şcoală, 

rezultate slabe şla învăţătură şi absenţe repetate. În aceste cazuri controlul social al 

familiei este minim. Majoritatea dintre ei reproduce nivelul scăzut de pregătire şcoală 

al părinţilor. De asemenea se întâmplă ca mediul familial să fie unul violent, dominat 

de abuz fizc, psiholgic sau sexual (adesea nedeclarat); există conflicte între părinţi sau 

între copii şi părinţi, manifestate prin certuri repetate şi bătăi; cu părinţi alcoolici sau 

care duc o viaţă parazitară. Cei mai multţi dintre minorii care ajung în sistemul 

penitenciar provin din familii de muncitori, urmaţi de şomeri sau fără ocupaţie, 

pensionari sau agricultori. Puţini dintre ei au studii superioare. Şomajul părinţilor 

determină imposibilitatea satisfacerii nevoilor de bază ale minorului, fapt ce conduce la 

găsirea mijloacelor de subzistenţă în mod individual prin săvârşirea infracţiunilor. 

Modul de operare al minorilor în săvârşirea infracţiunilor este de a acţiona în 

grup42, dobândind astfel mai mult curaj în trecerea la act. Acest lucru dovedeşte faptul 

că este mai uşor a imita un comportament deja existent decât a iniţia unul. Minorul este 

o persoană foarte influenţabilă, dornică de a imita un comportament teribilist, care i-ar 

dovedi „puterea”, impunerea în faţa celorlalţi şi chiar „adoptarea” de către un grup de 

majori. Câteva dintre tendinţele particulare în care operează minorii sunt: manifestă o 
                                                             
42 Constantin Mitrache, Drept penal, partea generală: Participaţia penală desemnează situaţia în care 

la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală au participat mai multe persoane decât era necesar potrivit 

naturii acelei fapte. 
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anumită fantezie în comiterea furturilor, în sensul că îşi selectează mijloacele de 

pătrundere prin locuri inaccesibile unui infractor major; curaj deosebit în folosirea unor 

procedee periculoase de escaladare; adesea se inspiră din modurile de operare văzute în 

filme; de regulă nu folosesc unelte sau dispozitive specifice spărgătorilor profesionişti, 

ci improvizează pătrunderea prin utilizarea altor mijloace găsite întâmplător; în foarte 

puţine situaţii devin violenţi; în condiţiile în care sunt descoperiţi, de cele mai multe ori 

folosesc fuga pentru a scăpa; datorită faptului că nu cunosc performanţele ştiinţei 

criminalistice, infractorii minori nu manifestă prea multă grijă pentru a-şi proteja 

urmele, ceea ce duce la rapida lor descoperire; infractorii minori manifestă de regulă 

multă precipitare în a se descotorosi de bunurile furate, astfel încât pot fi întâlniţi la 

scurt timp după comiterea faptei, oferind spre vânzare bunurile însuşite la preţuri 

derizorii. 

Mediul săvârşirii infracţiunii este de regulă mediul urban (77,6% comparativ cu 

mediul rural de 22,3%). Explicaţia rezidă în tradiţionalismul comunităţii rurale faţă de 

comunitatea urbană în continuă schimbare cu alte sisteme de valori şi cu tentaţii mai 

mari. Ambientul oraşului poate fi identificat ca fiind mai favorabil în acesată regiune. 

Minorii se specializează în comiterea anumitor tipuri de infracţiuni precum: furturi din 

buzunare, din autoturisme, din societăţi comerciale. De asemenea se constituie în 

grupuri mari, consumă alcool şi inhalează substanţe halucinogene; acţionează cu 

aprobarea sau la indicaţia majorilor; frecventează discoteci, baruri, cinematografe, săli 

de sport, unde se realizează organizarea şi pregătirea grupurilor şi acostarea victimelor. 

În schimb, în mediul rural grupurile de infractori minori sunt mici, de 2 sau 3 persoane, 

iar victimele sunt selectate din potenţialii comercianţi de băuturi alcoolice din case 

izolate, infracţiunea predominantă fiind însă furtul de pe câmp şi din locuinţe (în 
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special de la oamenii în vârstă, care locuiesc singuri), iar banii rezultaţi din infracţiuni 

sunt cheltuiţi în oraşele mai apropiate pentru distracţii43.  

Faptele prevăzute de legea penală săvârşite de copiii aflaţi în evidenţa DPC sunt 

reprezentate în majoritate de furt, sunt comise împreună cu alţi copii şi sunt săvârşite în 

mediul urban. Copiii sunt în cea mai mare parte de sex masculin şi etnie română, 

provenind, în majoritate, din categoria de vârstă 10-14 ani, şcolarizaţi, fără antecedente 

penale şi aflaţi la momentul săvârşirii faptei în grija propriilor familii, având mediul de 

rezidenţă urban. În ceea ce priveşte copilul care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde 

penal este evidentă lipsa de reglementare a unei măsuri specifice ce poate fi dispusă 

pentru această categorie de copii, precum şi a unor servicii adecvate nevoilor acestor 

copii, atât în segmentul de prevenire cât şi în cel de intervenţie. 

Așadar minorii și tinerii care intră în penitenciar fac parte în principal dintre 

copii cu familii dezorganizate sau fără părinți. Marea majoritate a deținuților sunt 

condamnați pentru infracțiuni legate de proprietate sau infracțiuni împotriva persoanei. 

Putem afirma că sistemul de reeducare în penitenciar nu este unul ideal datorită lipsei 

de personal calificat pe reabilitare, a spațiului limitat, dar și a programelor de formare. 

Sistemul de prevenire necesită o nouă strategie care să încurajeze dezvoltarea 

unor programe în colaborare cu instituţiile locale: şcoala, poliţia, consiliul local, DPC, 

fundaţii, biserica. Şi crearea unor campanii de informare au rolul lor, însă sunt mai 

urgente crearea unor cluburi pentru copii unde să poată desfăşura activităţi recreative. 

Pentru copii care sunt identificaţi ca făcând parte dintr-un grup de risc infracţional, ar 

trebui create noi programe de asistenţă socială. În ceea ce priveşte prevenirea 

„recidivei” la minori, se propune ca soluţie reintegrarea lor în societate prin asistenţa 

post-penală, minorul fiind inclus în diverse programe de supraveghere, consiliere şi 

asistenţă. O altă soluţie care completează programul de prevenţie a infracţionalităţii 
                                                             
43 Ministerul Justiţiei & Unicef, op. cit, pp. 26-59. 
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este cel de schimbare a mentalităţii la nivel de comunitate. Opinia publică, mentalitatea 

faţă de aceste persoane care au săvîrşit o infracţiune, felul în care este văzută întreaga 

lor familie, de regulă cu un nivel de trai scăzut – contribuie la încurajarea sau 

descurajarea comportamentului infracţional. Astfel recidiva este strâns legată de 

ajutorul din partea comunităţii.  O altă măsură de intervenţie este constituirea de 

programe în prevenţia primară44. Şcoala are un rol important în prezentarea diferenţei 

între valorile reale şi falsele valori care sunt prezentate de mass-media. Colaborarea 

dintre cadrele didactice şi părinţii copiilor ar putea să rezolve aceste situaţii prin 

găsirea unor noi activităţi pe care copii ar putea să le desfăşoare în timpul liber. 

 

 

 

 

                                                             
44 Cf. Ministerul Justiţiei & Unicef , op. cit., pp. 144-145. 
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CAPITOLUL II 

 

INTEGRAREA COPIILOR ABANDONAŢI  

ÎN FAMILIA SOCIALĂ 

 

 

 

 

1. Legislaţia privind protecţia copiilor instituţionalizaţi 

 

Conform SOS Children's Villages, o organizaţie care ajută familiile cu probleme 

financiare pentru a preveni abandonul, în ultimul an 1.200 de copii au fost abandonaţi 

în Grecia şi 750 în Italia, aproape dublu faţă de 400 de copii abandonaţi în Italia anul 

trecut şi faţă de 114 de copii abandonaţi în Grecia în anul 200345. Costurile pentru 

creşterea şi îngrijirea unui copil sunt estimate la 20% sau 30% din media bugetului 

unei gospodării în Europa, cheltuieli care pentru multe familii sunt prea ridicate. 

Potrivit unui raport al organizaţia SOS Children's Villages, ratele abandonului în 

Grecia şi în Italia au crescut cu 20% în ultimii doi ani, un avans corelat cu starea 

economiei46. 

                                                             
45 SOS Children's Villages 
46 George Protopapas, directorul local al organizaţiei caritabile, a spus că părinţii se chinuiau deja să păstreze un 

acoperiş deasupra capului, iar acum abia mai pot să-şi îmbrace şi să-şi hrănească copiii. Propopapas a dat ca 

exemplu cazul unui copil de patru ani lăsat de mama lui la o maternitate însoţit de un bilet în care scria: „Nu o să 

vin astăzi să o iau pe Ana pentru că nu-mi pot permite să o îngrijesc. Vă rog aveţi grijă de ea. Scuze”. Potrivit lui 

Propopapas, organizaţia nu are cifrele exacte ale copiilor abandonaţi din cauze economice, dar în următorii ani se 

aşteaptă „mai multe cazuri ca acesta”. 
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„Guvernul trebuie să oprească reducerea ajutoarelor în numele măsurilor de 

austeritate”, a adăugat Sifnios. Fenomenul nu a fost trecut cu vederea de către Comisia 

Europeană (CE). Conform unui raport al CE, 116 milioane de persoane şi 20,5% din 

copii sunt în pragul sărăciei în UE în acest an. Potrivit unui raport al programului UE 

Daphne, creat pentru a stabili care copii sunt expuşi riscului, instabilitatea economică a 

familiilor este principalul factor al abandonului infantil. Numeroşi factori contribuie la 

separarea copiilor de famiile lor. Cercetările arată că factorii principali sunt sărăcia, 

şomajul, veniturile mici sau lipsa lor, lipsa resurselor materiale şi condiţiile sărace de 

trai. 

Articolul 7 din Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului 

spune că fiecare copil are „dreptul să fie crescut de către părinţii lui”. Când un copil 

este abandonat, dreptul lui este încălcat47. 

Adopţia, deşi reprezintă cea mai bună soluţie pentru copilul abandonat este 

utilizată însă mult sub posibilităţi. Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale înalt 

profesionalizate care să realizeze activităţii complexe este factorul cheie în obţinerea 

unor succese notabile în acţiunea de prevenire a abandonului, respectiv a întregului 

sistem de sprijin pentru copilul separat de familie. 

Legea 47 din 1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de 

copii ajută parţial rezolvarea problemelor copiilor abandonaţi, având şi limite. De 

exemplu, ea specifică perioade de minim 6 luni în care părinţii s-au dezinteresat în mod 

vădit de copii. „Prin dezinteres se înţelege încetarea imputabilă a oricăror legături între 

părinţi şi copil, legături care să dovedească existenţa unor raporturi părinteşti normale”. 

În realitate există mai multe situaţii a căror rezolvare nu e specificată în această lege şi 

care împiedică clarificarea situaţiei copilului. De exemplu, părinţii nu-şi pot vizita 

                                                             
47 https://www.zf.ro/business-international/un-efect-ingrijorator-al-austeritatii-cresterea-abandonului-de-copii-in-

europa-9942394  

https://www.zf.ro/business-international/un-efect-ingrijorator-al-austeritatii-cresterea-abandonului-de-copii-in-europa-9942394
https://www.zf.ro/business-international/un-efect-ingrijorator-al-austeritatii-cresterea-abandonului-de-copii-in-europa-9942394
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copilul pentru că nu au posibilităţi materiale, nu doresc întoarcerea copilului în familie, 

vizitându-i în instituţie la intervale foarte mari (doar pentru a obţine dreptul de părinţi); 

părinţii care nu şi-au vizitat niciodată copilul sau care l-au vizitat de prea puţine ori. 

Atunci când se doreşte declararea abandonului, aceste categorii de părinţi se opun 

pentru faptul că se declanşează sentimente de pierdere a unui drept. Conform legii, 

copilul nu poate di declarat abandonat, el riscând să rămână în instituţie până la 

împlinirea vârstei de 18 ani. O altă problemă este aceea a copiilor abandonaţi în 

maternităţi, despre care se ştie chiar de la naştere că sunt abandonaţi, deoarece mamele 

lor fug imediat după naştere, fără să fi declarat adresa reală unde locuiesc. Conform 

legii pivind declararea judecătorească a abandonului, trebuie aşteptat 6 luni pentru a 

putea declara abandonat un astfel de copil. În acest timp, copilul îşi formează un 

ataşament deficitar, dezvoltarea sa ulterioară psihoafectivă şi socială fiind grav 

afectate. Întrucât copilul nu e abandonat din punct de vedere legal, el nu poate fi dat în 

plasament sau spre adopţie şi prin urare copilul este privat de mediul familial atât de 

necesar vârstei. O altă problemă pentru aceşti copii o reprezintă lipsa certificatului de 

naştere, ceea ce îngreunează adopţia, plasamentul, încredinţarea sau trimiterea lui într-

o instituţie pentru copii. Legea 47 din 1993 mai prevede faptul că „abandonul nu va fi 

declarat dacă, înăuntrul perioadei de 6 luni ori în timpul judecării procesului, o rudă 

până la gradul al IV-lea inclusiv cere să i se încredinţeze copilul spre creştere şi 

educare, iar cererea este apreciată ca fiind în interesul copilului”. Se realizează astfel 

integrarea sau reintegrarea copilului în familia lărgită, dacă nu e posibilă în familia de 

origine. Nu în ultimul rând, amintim că prin acţiune judecătorească, cel care a comis 

fapta de abandon îşi poate relua exerciţiul drepturilor părinteşti dacă au încetat 

împrejurările care au condus la declararea abandonului şi dacă redarea exerciţiului 

acestor drepturi este în interesul copilului. Însă reluarea obligaţiilor părinteşti nu va 
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putea înlătura definitiv efectele psihotraumatizante pe care le-au avut abandonul efectiv 

asupra copilului. 

În Codul familiei, Legea nr. 4 din 1993 se enumeră drepturile şi obligaţiile 

părintilor faţă de proprii copii precum şi responsabilităţile, competenţa materială şi 

teritorială a birourilor de autoritate tutelară: dreturile părinteşti se exercită „exclusiv în 

interesul superior al copilului” (art. 4 şi art. 97, al. 2); ambii părinţi au aceleaşi drepturi 

şi îndatoriri faţă de copiii lor minori (art. 1 al. 3 şi art. 97 al. 1); părinţii au acelaşi 

drepturi şi obligaţii faţă de copiii lor minori, indiferent că sunt rezultaţi din căsătorie, 

din afara ei, sau din înfiere (art. 63 şi art. 97, al. 1). 

Constituţia României. În articolul 44 se stabileşte obligaţia părinţilor de a 

asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor. Articolul 45 menţionează obligaţia 

statului de a asigura protecţia copilului şi de a asigura respectarea drepturilor copiilor. 

Convenţia Naţiunilor Unite asupra Drepturilor Copilului (ONU). Adoptată în 

1989 de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, a fost ratificată de Guvernul 

României la 25 septembrie 1990. În articolul 20 se stipulează următoarele: un copil 

privat temporar sau definitiv de mediul său familial sau căruia nu i se permite, spre 

binele lui, să rămână în acest mediu, este îndreptăţit să i se acorde protecţia specială şi 

asistenţa oferită de stat. Pe de altă parte statele părţi trebuie să asigure oferirea de 

îngrijire alternativă pentru un astfel de copil, în conformitate cu legislaţia lor naţională. 

O astfel de îngrijire trebuie să includă plasamentul în familia foster, adopţia sau, dacă 

este necesar, plasamentul în instituţiile adecvate pentru ocrotirea şi îngrijirea copiilor. 

Codul penal prevede elemente legate de răspunderea părinţilor pentru module de 

exerciţiu a drepturilor şi de împlinire a îndatoririlor copilului minor. Dintre 

infracţiunile susceptibile a fi săvârşite de părinţi în contextul exercitării drepturilor 

părinteşti pot fi amintite: abandonul de familie (art. 305), relele tratamente aplicate 

minorului (art. 306), care constau în punerea în primejdie a dezvoltării fizice, 
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intelectuale sau morale a minorului de către părinţi sau de orice persoană căreia 

minorului i-a fost încredinţată spre creştere şi educare; nerespectarea măsurilor privind 

încredinţarea minorului (art. 307); punerea în primejdie a unei persoane aflate în 

neputinţa de a se îngriji (art. 315). 

Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 1997 aprobată prin legea 108 din 1998 privind 

protecţia copilului aflat în dificultate. Responsabilitatea privind protecţia şi asistenţa 

copilului aflat în dificultate (definită în sensul conform căruia dezvoltarea sau 

integritatea sa fizică sau morală sunt periclitate) revine comunităţii locale reprezentată 

de Comisia pentru Protecţia Copilului. Legea prevede respectarea intereselor 

superioare ale copilului în dificultate în sensul exercitării unei influenţe benefice 

asupra dezvoltării lui fizice sau morale armonioase. Măsurile de protecţie prevăzute în 

această lege sunt plasamentul, încredinţarea, plasamentul de urgenţă, încredinţarea 

copilului în vederea adopţiei. 

Atât măsura de încredinţare cât şi cea de plasament sunt reevaluate cel puţin 

odată la trei luni, în funcţie de interesul superior al copilului. În cazul revenirii în 

familia de origine se instituie o perioadă probă, supravegheată de minim 3 luni. Un 

concept cheie este cel de mediu familial. Legea afirmă că serviciile publice specializate 

sau organismele private autorizate trebuie să asigure copilului un mediu familial 

corespunzător. De fapt obiectivul final al tuturor măsurilor de protecţie este 

reintegrarea familială a copilului (în familia proprie, în familia unor rude sau în familia 

de plasament). Accentul pus pe mediul familial se centrează pe satisfacerea cu 

precădere a nevoilor emoţionale ale copiilor, fiind în concordanţă cu teoriile moderne 

prvind formarea legăturilor de ataşament cu influenţa decisivă asupra formării 

personalităţii şi funcţionării normale a unei persoane în mediul social. Inovaţia 

principală conţinută de lege este apariţia părinţilor de plasament salarizat care trebuie 

să obţină atestatul de asistent maternal profesionist (trebuie deci să aibă o pregătire 
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corespunzătoare şi abilităţi care să le fie evaluate de către profesionişti). De remarcat 

este că acest statut nu poate fi dobândit de rudele copilului până la gradul al IV-lea 

inclusiv sau în cazurile de încredinţare în vederea adopţiei. Aceşti părinţi de plasament 

sunt angajaţi cu forme legale de către serviciile publice sau de organisme private (doar 

unul dintre partenerii cuplului familial) şi primesc salariul brut lunar al asistentului 

social cu pregătire medie (art. 23). Alte prevederi ale legii care încearcă să descurajeze 

atitudinea lipsită de responsabilităţi a părinţilor se referă la contribuţia lunară de 

întreţinere pe care aceştia trebuie să o plătească în cazul încredinţării sau plasamentului 

copilului lor. În cazul în care plata acestei contribuţii nu e posibilă, Comisia pentru 

Protecţia Copilului poate obliga pe părinte să presteze o activitate neremunerată în 

folosul colectivităţii, pe toată durata măsurii încredinţării sau plasamentului. Aceasta se 

constituie ca o concretizare a unei alte prevederi mai generale referitoare la faptul că 

autorităţile locale au obligaţia să asigure servicii de prevenire a abandonului copiilor 

(art. 25). Pe tot parcursul ei legea are un caracter antiinstituţional (orientate în direcţia 

dezinstituţionalizării). Centrele de plasament, Centrele de primire a copilului sunt 

obligate să-şi orienteze preocupările în direcţia oferirii unui „mediu familial” 

corespunzător cu necesităţile copiilor, să faciliteze contactele copiilor cu părinţii lor 

biologici şi să acţioneze permanent în vederea întoarcerii copilului în familia lui 

naturală (scop aparent contradictoriu propriilor interese). 

Hotărârea nr. 117 din 1999 cu privire la condiţiile de obţinere a atestatului, 

procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal prefesionist. Articolul 1 

defineşte noţiunea de asistent maternal profesionist ca fiind acea persoană fizică care 

asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi 

educarea, necesare dezvoltării armonioase a copilului pe care îl primeşte în plasament 

sau în încredinţare. Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o 

perioadă de 3 ani, putând fi reînnoit suspendat sau retras de Comisia pentru Protecţia 
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Copilului (art. 7). În perioada de probă, asistentul maternal prefesionist este obligat să 

urmeze cursurile de formare profesională organizate de angajator (art. 9).  

Ordonanaţa de urgenţă nr. 25 din 1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei 

aprobată şi completată prin legea nr. 87 din 1990. Adopţia se face numai pentru 

protejarea intereselor superioare ale copilului (art. 1). Copilul poate fi adoptat până la 

dobândirea capacităţii depline de exerciţiu (art. 2). Nu pot adopta decât persoanele care 

au capacitatea deplină de exerciţiu şi care sunt cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât 

cei pe care doresc să îi adopte (art. 5). Încuviinţarea adopţiei este competenţa instanţeor 

judecătoreşti (art.14). Copilul dobândeşte prin adopţie numele celui care adoptă (art. 

21). Adopţia este supusă nulităţii sau desfacerii (art. 22).  

Măsurile de protecţie ale copilului abandonat aflat în dificultate sunt ierarhizate 

în măsuri temporare (de plasament) sau măsuri de durată mai lungă (încredinţare). 

Încredinţarea este o măsură care acţionează în cazurile în care părinţii copilului sunt 

decedaţi, necunoscuţi, puşi sub interdicţie, dispăruţi, declaraţi morţi sau decăzuţi din 

drepturile părinteşti şi nu a fost instituită tutela, sau în cazul în care copilul a fost 

declarat abanonat prin hotârâre judecătorească rămasă definitivă. Plasamentul poate fi 

hotărât de Comisia pentru Protecţia Copilului dacă securitatea, dezvoltarea sau 

integritatea morală a copilului sunt periclitate în familie din motive independente de 

voinţa părinţilor, la cererea acestora, a unuia dintre ei, sau a unei rude a copilului până 

la gradul al IV-lea inclusiv. De asemenea, dacă părinţii sau unul dintre aceştia pun în 

pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea morală a copilului prin exercitarea în 

mod abuziv a obligaţiilor de părinte, serviciul public specializat poate decide plasarea 

în regim de urgenţă a copilului. Aceasta măsură mai poate fi luată şi în cazul în care 

copilul este găsit lipsit de supraveghere sau este părăsit de părinţi. Atât încredinţarea 

cât şi plasamentul pot fi făcute: la o familie sau persoană (au prioritate rudele până la 

gradul al IV-lea inclusiv), la serviciul public specializat sau către un organism privat. 
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Plasamentul poate fi împărţit în mai multe tipuri: plasament pe termen scurt, pe termen 

lung sau pe termen mediu. Adopţia este măsura de protecţie prin care legături de 

filiaţiune şi părinteşti se pot crea între copil şi o persoană sau un cuplu, alţii decât 

părinţii de origine. Centrele de plasament şi în consecinţă instituţionalizarea sunt de 

evitat tocmai datorită cercetărilor care su scos în evidenţă efectele negative inevitabile. 

În situaţiile în care aceasta măsură nu poate fi evitată, ea rămâne o măsură luată doar în 

ultima instanţă - centrele de plasament pot reprezenta într-adevăr o măsură de protecţie 

a copilului doar din perspectiva planului naţional de reformă a instituţiilor pentru copii 

prin transformarea acestora în aşezăminte sau centre de tip familial, apropiate de 

condiţiile de viaţă ale colectivităţii, deschise spre comunitate. Tutela este o sarcină 

gratuită şi obligatorie în virtutea căreia, o persoană, numită tutore, este chemată a 

exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti faţă de copilul minor, al cărui părinţi sunt 

decedaţi sau în imposibilitatea permanentă de a-şi exercita atribuţiile. Faţă de ocrotirea 

minorului prin părinţi şi îndeosebi când aceasta lipseşte, alături de tutelă se poate 

institui alternativ provizoriu, ca mijloc juridic subsidiar, curatela. În ceea ce priveşte 

latura preventivă au început să apară şi să se dezvolte servicii de suport pentru familiile 

de copii – centre de zi, centre maternale, etc. şi servicii de reintegrare a copilului în 

propria familie. Toate aceste măsuri privind copilul aflat în dificultate se realizează 

ţinându-se cont de interesele superioare ale copilului48. 

 

 

 

                                                             
48 Legea 272 din 2004, art. 24. 
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2. Instituţii sociale care se ocupă de minori 

Colectivitatea se defineşte prin caracterul umanitar. În complexitatea ei 

colectivitatea a avut dintotdeauna persoane care, din cauze genetice, naturale sau 

sociale, s-au aflat în imposibilitatea de a-şi satisface trebuinţele prin mijloace proprii; 

aşadar în nici un tip de civilizaţie nu a lipsit total grija faţă de membrii aflaţi în 

dificultate. Astfel, sărăcia, dizabilităţile, existenţa orfanilor şi a copiilor abandonaţi, a 

bătranilor bolnavi şi fără sprijin familial sunt probleme vechi pe care omenirea a 

încercat, de-a lungul istoriei, să le rezolve apelând la diverse structuri şi mecanisme 

interne de reglaj, unele spontane, iar altele instituţionalizate. Cu toate acestea, apariţia 

unei profesii centrate pe „tratarea maladiilor sociale” în mod ştiinţific şi sistematic este 

un fapt relativ recent: primele decenii ale secolului XX sunt martorele creării 

sistemelor naţionale de asistenţă socială şi, implicit, ale construirii identităţii profesiei 

de asistent social49. 

Activitatea asistenţială are două dimensiuni principale. În primul rând 

dimensiunea economică vizează alocarea unor resurse materiale şi financiare 

persoanelor care, pentru o perioadă limitată de timp, nu pot duce o viaţă autosuficientă; 

respectivele persoane nu au, în acest caz, venituri suficiente rezultate din activităţile 

proprii sau din prestaţiile sistemului de asigurări sociale (spre exemplu, săracii, copiii 

orfani sau abandonaţi, deficienţii, bătrânii fără susţinere familială şi fără pensii, 

persoanele afectate de calamităţi naturale şi care nu sunt protejate prin contracte private 

de asigurări). În al doilea rând vorbim despre dimensiunea propriu-zis socială şi 

psihosocială vizează procesele de integrare şi reintegrare socială în sens larg (în plan 

familial, profesional, cultural, normativ, în asistenţa dependenţilor de droguri şi alcool, 

în resocializarea delincvenţilor, rezolvarea problemelor de cuplu, protecţia persoanelor 

                                                             
49 G. NEAMŢU, Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, p. 64. 
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victime ale abuzului fizic, sexual şi psihic, rezolvarea conflictelor intra- şi 

intergrupale)50. 

Beneficiarii sistemului de asistenţă socială prezintă o realitate destul de 

complexă51. Aceştia pot fi minorii orfani, abandonaţi sau aflaţi în alte situaţii ce 

necesită instituirea tutelei, familiile aflate în criză (economică, psihoafectivă), 

persoanele cu dizabilităţi, vârstnicii fără susţinere familială şi fără alte resurse, şomerii, 

dependenţii de alcool şi droguri etc. Copii care fac parte din toate aceste categorii 

sociale, sau care sunt îngrijiţi de persoane care aparţin acestor categorii aparţin 

categoriilor defavorizate aflate în risc52. 

Primele aşezăminte de ocrotire socială au apărut ca sprijin din partea bisericilor 

şi mănăstirilor. Sfântul Vasile cel Mare este cunoscut ca iniţiatorul acestor acţiuni prin 

care acorda sprijin orfanilor şi persoanelor aflate în dificultate. Exemplul său personal 

îndemna pe oricine la practicarea asistării şi însuşirea acestor virtuţi de ajutorare a 

semenilor53. 

Doctrina socială a Bisericii, potrivit valorilor creştine pe care le promovează, 

îndeamnă comunitatea la generozitate şi acordarea necondiţionată de ajutor: „să nu laşi 

pe cel sărac lipsit de hrană..., sufletul flămand să nu-l întristezi şi să nu urgiseşti pe om 

când are lipsă. Inima necăjită nu o tulbura şi nu întârzia a da celui lipsit. Rugăciunea 

celui necăjit nu o lepăda şi nu-ţi întoarce faţa ta de la cel sărac... Pleacă săracului 

urechea ta şi cu blândeţe răspunde-i cele de pace. Scoate pe cel năpăstuit din mana 

celui ce-l năpăstuieşte şi să nu fii slab de înger când judeci. Fii celor orfani ca un 

tată...”. 

                                                             
50 G. Neamţu, op. cit., p. 69 
51 Vezi anexa nr. 4. 
52 G. Neamţu, op. cit., p 90 
53 Sfantul Vasile cel Mare, Scriere, Partea a doua: Asceticele, Editura Institutului Biblic şi de Misiune a 

Bisericii Ortodoxe Romane, Bucureşti, 1989, pp. 10-l4. 
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La începutul Bisericii, asistarea copiilor orfani se făcea în virtutea legăturii sacre 

dintre părinţii decedaţi şi creştinii care frecventau aceeaşi biserică. Astfel preotul, 

considerat „părintele comunităţii”, reprezenta o putere decizională cu privire la 

persoana care urma să se îngrijească de copii fără părinţi, cine se va ocupa de 

întreţinerea şi educaţia orfanilor. Lipsirea orfanilor de cele necesare era considerată un 

păcat pentru rude, vecini sau alţi membri ai comunităţii54. 

În România, statul asigură protecţia copiilor prin diferite instituţii aflate în 

subordinea ministerului. Principala autoritate care asigură respectarea drepturilor 

copilului pe teritoriul România este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi 

Drepturilor Copilului55, constituită pe baza Hotărârii Guvernului nr. 1385 / 2009. 

Această instituţie este organizată şi funcţionează ca organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale având personalitate juridică, fiind subordonată 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. În funcţie de analiza cazului, a 

acopilului şi a familiei acestuia, mai pot interveni: Autoritatea Naţională pentru 

persoanele cu dizabilităţi, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

şi Adopţie, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă, Casa Naţionlă de Pensii Publice, Inspecţia Muncii56. 

În ceea ce priveşte instituţiile publice, rolul principal de intervenţie pentru copii 

în domeniul social este cel al Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului57 din marile oraşe din ţară şi din fiecare sector al municipiului Bucureşti, care 

au ca public ţintă copiii aflaţi în dificultate şi familiile lor. Aceste instituţii au diferite 

                                                             
54 Gh. Soare, Biserica şi asistenţa socială, Bucureşti, 1948, p. 100. 
55 Denumită în continuare "autoritatea" în conformitate cu art. nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr 1385/2009 
56http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala/19-transparenta/proiecte-in-

dezbatere/2102-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivelor-de-

investitii-initiativa-copiii-strazii-din-judetul-maramures   
57 În continuare denumite „Direcţii” 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala/19-transparenta/proiecte-in-dezbatere/2102-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivelor-de-investitii-initiativa-copiii-strazii-din-judetul-maramures
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala/19-transparenta/proiecte-in-dezbatere/2102-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivelor-de-investitii-initiativa-copiii-strazii-din-judetul-maramures
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala/19-transparenta/proiecte-in-dezbatere/2102-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivelor-de-investitii-initiativa-copiii-strazii-din-judetul-maramures
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tipuri de servicii sociale: servicii sociale stradale, centre de coordonare şi informare 

pentru copiii, centre de zi şi de noapte pentru copiii, centre de primire în regim de 

urgenţă pentru copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, adăpostul de zi şi de noapte pentru 

copiii străzii, „telefonul copilului”. Serviciile de intervenţie în situaţii de abuz, 

neglijare, exploatare organizate la nivelul Direcţiilor au rolul de a identifica minorii 

aflaţi în risc şi familiile acestora, de a evalua situaţia acestora şi de a lua măsuri pentru 

ameliorarea situaţiei lor. Se intervine prin asigurarea unei locuinţe, a serviciilor 

medicale, educaţie, consiliere şi pregătire pentru reintegrarea familială sau incluziunea 

socială. 

Principalele legi sau acte normative din România cu privire la protecţia copiilor 

străzii sunt: Legea nr 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

Ordinul nr 132/2005, pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 

serviciile destinate protecţiei copiilor străzii; Hotărârea Guvernului nr 1438/2004 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de 

prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a 

copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi. 

Trebuie menţionat faptul că rolul principal în creşterea şi dezvoltarea copilului 

le revine părinţilor. Statul are un rol complementar, intervenind în caz de abuz sau 

privări severe. Statul garantează respectarea drepturilor copilului. Pe de altă parte 

comunitatea şi autoritatea locală au o responsabilitate şi intervenţie subsidiară prin 

asigurarea unor servicii de asistenţă, consiliere şi suport acordat părinţilor în misiunea 

acestora de a creşte şi educa un copil, dar şi prin intervenţia în situaţii în care mediul 

familial pune în pericol dezvoltarea şi integritatea morală sau fizică a copilului58. 

                                                             
58 ***, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, 

Programul Leonardo da Vinci, 2009-2011, Formarea profesioniştilor care lucrează cu copii străzii şi în stradă, 

Bucureşti, 2009, p. 66. 
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În ţara noastră, în 2006 existau aproximativ 76.000 de copii privaţi de îngrijirea 

părinţilor biologici, în special ca rezultat al nivelelor înalte de abandon familial 

petrecut la naştere sau la scurt timp după naştere. Cu toate acestea, s-au înregistrat 

progrese importante în ceea ce priveşte plasamentul, deoarece numărul copiilor care 

trăiesc în instituţii a scăzut la aproximativ 27.000 în 2006 (în special copii mai mari şi 

mulţi cu nevoi speciale), în vreme ce majoritatea copiilor rămaşi locuiesc fie în familii 

extinse sau în familii adoptive. Calitatea îngrijirii din familiile adoptive trebuie 

îmbunătăţită prin pregătire şi printr-o mai bună monitorizare a sistemului de adopţie, în 

vreme ce cauzele principale pentru abandonul familial trebuie să fie abordate în 

continuare, ca şi asigurarea serviciilor integrate de protecţie timpurie. Ca rezultat al 

noii legislaţii privind drepturile copilului din 2005, nu există aproape deloc adopţii 

internaţionale. Numărul în creştere al copiilor abandonaţi de părinţii care emigrează în 

alte ţări ale UE în căutare de oportunităţi mai bune de muncă reprezintă o nouă 

problemă59. 

În ultimii ani, după căderea regimului comunist, condiţiile de trai din centrele 

de plasamet s-au îmbunătăţit în mod semnificativ. Cu toate acestea calitatea îngrijirii 

este încă o problemă. Copii din instituţii se află într-un mediu care nu este natural, care 

ar putea să îi împiedice să aibă experienţe necesare pentru dezvoltarea de aptitudini 

cotidiene şi sociale. Implicarea copiilor în treburile gospodăreşti este limitată, fapt ce 

conduce la lipsa dezvoltării unor hobby-uri sau a diferitelor abilităţi sau întâmpină 

dificultăţi de relaţionare cu ceilalţi. Se observă o tendinţă de a manifesta neîncredere 

faţă de adulţi, de a avea puţină încredere în prieteni şi de a demonstra un respect de 

sine şi un nivel de încredere în propriile capacităţi scăzute. Gradul de participare la 

activităţi cotidiene este limitat, fapt care duce la un mai mare risc de eşec în viitorul 

                                                             
59 UNICEF, Protecţie şi îngrijire, https://www.Unicef.org/romania/ro/children_2819.html, accesat la ata 

10.03.2019. 

https://www.unicef.org/romania/ro/children_2819.html
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proces de integrare socială.  Drepturile copiilor din instituţii au început doar de curând 

să fie monitorizate, încălcări ale acestora fiind indicate într-un studiu din 2002 despre 

Cauze ale Instutuţionalizării copiilor din România. Re/integrarea copiilor în familiile 

adoptive şi în familiile extinse indică o tendinţă pozitivă, prin prezenţa unor 

mecanisme de îngrijire şi a unui mediu mai bune pentru aceşti copii. Un alt aspect 

pozitiv este numărul sporit de copii cu nevoi speciale care au avantajul unei vieţi în 

mediul familial. Însă pregătirea asistenţilor maternali şi sprijinul pe care aceşti copii îl 

primesc sunt încă insuficiente60. 

Asistenţa parentală profesionistă este un serviciu intermediar între instituţie şi 

familie care oferă copilului îngrijire familială substitutivă. Coordonat de DGASPC, 

serviciul se acordă copiilor privaţi temporar sau permanent de mediul lor familial sau 

ale căror necesităţi nu pot fi satisfăcute de către familiile lor biologice, copiilor ce pot 

fi expuşi riscului de a fi traficaţi sau abuzaţi de către părinţi sau reprezentanţi legali, 

copiilor care au mai puţin de 16 ani şi au săvârşit o infracţiune penală pentru care nu 

poartă răspundere penală şi nu pot fi traşi la răspundere, fiind expuşi situaţiilor de 

risc61. 

Alte servicii comunitare dedicate copiilor străzii sunt adăposturile de zi şi de 

noapte. Acestea reprezintă un serviciu de tip rezidenţial a cărui misiune este de a 

asigura găzduire şi îngrijire de bază pe termen scurt, precum şi alte activităţi şi/sau 

acces la serviciile necesare în scopul reintegrării în familie sau luării unei măsuri de 

protecţie corespunzătoare. Serviciile care se oferă sunt: găzduire, îngrijire şi asigurarea 

hranei, activităţi educative, evaluarea stării de sănătate a copiilor şi prevenirea 

îmbolnăvirilor; asistenţă medicală primară; consiliere psihologică; activităţi de 

recreere-socializare; pregătire în vederea integrarii/reintegrării familiale şi sociale.  
                                                             
60 UNICEF, Copii în instituţii, https://www.Unicef.org/romania/ro/children_2825.html, accesat la data 

10.04.2019. 
61 http://www.inclusion.md/ro/shared_living  

https://www.unicef.org/romania/ro/children_2825.html
http://www.inclusion.md/ro/shared_living
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Beneficiarii acestui program pot fi copiii străzii care trăiesc permanent în stradă şi nu 

întreţin nici un fel de legături cu familia; cei care se află circumstanţial în stradă şi care 

păstrează legături ocazionale cu familia; cei care se află permanent pe stradă trimişi de 

familie pentru a câştiga bani prin diverse munci, cerşit sau mici furturi; copilul abuzat, 

neglijat şi expoatat62. 

UNICEF furnizează în momentul de faţă informaţii pentru Studiul Global al 

Naţiunilor Unite asupra Violenţei Împotriva Violenţei (UN Global Study on Violence 

Against Violence) care foloseşte ca definiţie a conceptului de violenţă orice formă de 

violenţă fizică sau mentală, rănire şi abuz, neglijare sau tratament neglijent, maltratare 

sau exploatare, inclusiv abuzul sexual. UNICEF analizează anvergura şi calitatea 

iniţiativelor statului de a preveni sau de a răspunde la violenţa împotriva copiilor în 

conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. De 

asemenea, UNICEF desfăşoară în prezent o cercetare asupra violenţei în şcoli, ale cărei 

rezultate sunt utile Ministerului Educaţiei pentru a elabora măsuri de contracarare a 

acestei probleme63. 

Legat de copii care locuiesc pe stradă, în zonele aglomerate, care dorm în canale 

şi sunt identificaţi după comportament, autorităţile care se luptă pentru combaterea 

fenomenului se confruntă de multe ori cu rezultate minime. Pentru unii reprezintă deja 

un stil de viaţă, în timp ce alții sunt împinși de la spate de părinți să ducă un astfel de 

trai. Este vorba despre micuții care trăiesc în canale sau în alte spații improprii și 

despre cei care cerșesc bani sau mâncare. Pentru aceştia şi părinţii lor primăriile au 

implementat planuri de servicii destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului, 

                                                             
62 DGASPC Vaslui, http://www.dgaspc-vs.ro/index.php/structura-organizatorica/centre-dgaspc-vaslui/centre-

protectia-drepturilor-copilului/complex-de-servicii-comunitare-2-vaslui-copii/276-adapostul-de-zi-si-noapte-

pentru-copii-strazii-vaslui  
63 UNICEF, Violenţă, abuz şi neglijare, https://www.Unicef.org/romania/ro/children_2826.html, accesat la data 

05.04.2019. 

http://www.dgaspc-vs.ro/index.php/structura-organizatorica/centre-dgaspc-vaslui/centre-protectia-drepturilor-copilului/complex-de-servicii-comunitare-2-vaslui-copii/276-adapostul-de-zi-si-noapte-pentru-copii-strazii-vaslui
http://www.dgaspc-vs.ro/index.php/structura-organizatorica/centre-dgaspc-vaslui/centre-protectia-drepturilor-copilului/complex-de-servicii-comunitare-2-vaslui-copii/276-adapostul-de-zi-si-noapte-pentru-copii-strazii-vaslui
http://www.dgaspc-vs.ro/index.php/structura-organizatorica/centre-dgaspc-vaslui/centre-protectia-drepturilor-copilului/complex-de-servicii-comunitare-2-vaslui-copii/276-adapostul-de-zi-si-noapte-pentru-copii-strazii-vaslui
https://www.unicef.org/romania/ro/children_2826.html
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servicii destinate prevenirii și combaterii acestui fenomen, cum sunt adăposturi de 

noapte și zi, în care copiii beneficiază de servcii de consiliere, adăpost, hrană – copiii 

venind voluntar în aceste centre și având libertatea să părăsească centrul atunci când 

doresc – și centre de zi, în care copiii și familiile acestora beneficiază de diverse 

servicii: consiliere psihologică, socială, educațională, hrană64. 

Intervenţia Poliţiei Locale întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte efectele 

punerii în aplicare a legislaţiei cu privire la copiii străzii . Dintre cei care sunt adunaţi 

de pe străzi, unii sunt internaţi în centre pentru minori în regim de urgenţă, în timp ce 

alţii sunt predaţi familiilor pe bază de proces verbal. Copii sunt identificaţi de regulă în 

zona supermarketurilor sau în anturaje dubioase. Părinţii lor sunt amendaţi pentru 

neglijarea minorilor. În timp ce unele primării sunt deficitare privind adăposturile de zi 

şi de noapte pentru copiii străzii, ele oferă servicii de consiliere familiilor dacă membrii 

acestora sunt de acord să fie incluşi în astfel de servicii şi consiliere psihopedagogică 

pentru copii, cu acordul părinţilor. Apelurile care sesizează Protecţia Copilului 

înregistrează abuzuri asupra minorilor făcute în special de cei care ar trebui să-i 

protejeze. În timp ce instituţiile se luptă cu protejarea copiilor acordând servicii 

conform planului individualizat de protecţie întocmit pentru copil şi iniţiază urmărire 

penală agresorului, alte cauzri necuantificabile sunt rezolvate de către vecini, rude sau 

alte cunoştinţe ale familiilor. Cazurile cuprind abuzuri fizice, emoţionale, sexuale şi de 

neglijare65. 

Legea nr.272 din 2004 susţine că copilul are dreptul de a fi protejat împotriva 

exploatării economice şi interzice implicarea copiilor în activităţi de muncă ce pot 

                                                             
64 Ionela Lazăr în http://glasul-hd.ro/avem-copii-ai-strazii-cum-combat-institutiile-statului-acest-fenomen-

dgaspc-ofera-consiliere-si-servicii-specializate-acestor-copii-si-parintilor-lor-daca-acestia-sunt-de-acord-cu-ele/ 

confrom legii 272 din 2004 
65 http://glasul-hd.ro/avem-copii-ai-strazii-cum-combat-institutiile-statului-acest-fenomen-dgaspc-ofera-

consiliere-si-servicii-specializate-acestor-copii-si-parintilor-lor-daca-acestia-sunt-de-acord-cu-ele/  

http://glasul-hd.ro/avem-copii-ai-strazii-cum-combat-institutiile-statului-acest-fenomen-dgaspc-ofera-consiliere-si-servicii-specializate-acestor-copii-si-parintilor-lor-daca-acestia-sunt-de-acord-cu-ele/
http://glasul-hd.ro/avem-copii-ai-strazii-cum-combat-institutiile-statului-acest-fenomen-dgaspc-ofera-consiliere-si-servicii-specializate-acestor-copii-si-parintilor-lor-daca-acestia-sunt-de-acord-cu-ele/
http://glasul-hd.ro/avem-copii-ai-strazii-cum-combat-institutiile-statului-acest-fenomen-dgaspc-ofera-consiliere-si-servicii-specializate-acestor-copii-si-parintilor-lor-daca-acestia-sunt-de-acord-cu-ele/
http://glasul-hd.ro/avem-copii-ai-strazii-cum-combat-institutiile-statului-acest-fenomen-dgaspc-ofera-consiliere-si-servicii-specializate-acestor-copii-si-parintilor-lor-daca-acestia-sunt-de-acord-cu-ele/
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prezenta risc pentru sănătate şi dezvoltare sau pot afecta procesul instructiv-educativ. 

De asemenea Inspecţia Muncii, în colaborare cu ANPDC, are obligaţia de a desfăşura 

campanii de prevenire a exploatării prin muncă a copiilor, în considerarea atribuţiilor 

specifice care revin celor două instituţii de a controla prevederile legale cu privire la 

aplicarea legislaţiei muncii şi informarea celor interesaţi despre mijloacele de 

respectare a legislaţiei muncii, respectiv de a monitoriza, coordona şi controla 

activităţile de protecţie şi promovare a drepturilor copilului (art. 87). De asemenea 

situaţiile de abuz asupra copilului, inclusiv cele de exploatare prin muncă trebuie 

semnalate obligatoriu la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – 

DGASPC (art.85 şi art. 91). 

 

 

3. Proiecte sociale de integrare în societate a copiilor fără părinţi 

 

Termenul orfan se referă la copilul care şi-a pierdut unul sau ambii părinţi. 

Pierderea mamei sau a tatălui este menţionată în mod frecvent ca motiv de accesare a 

beneficiilor de îngrijire în instituţii. Realitatea exprimă faptul că decesul tatălui atrage 

dificultăţi economice care poate determina mama de a plasa copilul într-un centru de 

plasament, în timp ce moartea mamei crează situaţii în care soţul devine incapabil de a 

îngriji copilul sau să găsească o soluţie alternativă. În lume diferite culturi sociale nu 

rezervă tatălui un rol activ în îngrijirea celor mici. Un proverb din Vietnam afirmă că 

„dacă îţi pierzi tatăl, mai găseşti ceva de mâncare; dacă îţi pierzi mama nu mai ai unde 

dormi”66. 

                                                             
66 Tolfree, D., Roofs and Roots - The care of separated children in the developing world, Ashgate Publishing, 

Arena, 2000, p. 38. 
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Dintre formele de insituţionalizare pentru copii de vârstă şcolară întâlnim: 

cămine, case, centre pentru copii orfani, abandonaţi, alungaţi sau repinsşi de părinţii 

care au fost decăzuţi dn drepturi; cămine, şcoli sau unităţi spitaliceşşti pentru copii cu 

diferite forme de dizabilităţi67; centre corecţionale sau reeducative pentru infractorii 

minori; minori în instituţii penale (închisori) pentru adulţi; rezidenţe pentru mame şi 

copii. Precizăm însă că specializarea instituţiilor nu este respectată adesea, în centrele 

de plasament fiind admişi şi copii pe care familia nu va accepta niciodată să fie 

adoptaţi sau incluşi în sistemul foster68; în şcolile pentru copii cu handicap există copii 

sănătoşi; spitalele se confruntă cu numeroşi copii abandonaţi; închisorile „adăpostes” 

minori a căror condamnare nu au fost încă decisă ş.a.m.d.69. 

Cât priveşte cauzele instituţionalizării putem afirma că este acceptabilă alegerea 

plasării copilului în unităţi pentru copii în cazul în care aceştia rămân fără un 

reprezentant legal care să se îngriejească de minori. Însă sunt cazuri în care plasarea 

copilului în îngrijire rezidenţială constituie o strategie de supravieţuire folosită de 

părinţi ca răspuns imediat la disperarea cauzată de sărăcie, fără a fi luat în calcul 

consecinţele pe termen lung. De multe ori părinţii nu percep dezavantajele 

instituţionalizării. Instituţionalizarea este un răspuns complet inadecvat la sărăcie. Nu 

intervine în nici o formă la nivelul cauzelor, este costisitoare şi poate avea efecte 

devastatoare asupra copiilor asistaţi pe termen lung. Unul dintre efecte constă tocmai în 

perpetuarea ciclului dezavantajului şi sărăciei70. 

Aşadar sistemul de prevenţie a plasării copilului în centre publice necesită 

urgent a fi revizuit. Pe de altă parte instituţionalizarea copiilor fără părinţi nu reprezintă 

                                                             
67 Vezi anexa nr. 5. 
68 Sistemul foster se referă la sistemul de protecție socială a copilului cu toate formele de servcii de îngrijire: 

privată sau publică, plasament sau adopție. 
69 G. Neamţu, op. cit. p 455 
70 Idem, p 466 
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soluţia optimă pentru dezvoltarea integrală deoarece lipsa afectivităţii de care suferă 

minorii nu poate fi redusă la un program de lucru din partea persoanlului responsabil 

de educarea lor. Cu toate acestea instituţiile tind să-şi îndeplinească rolul în funcţie de 

resursele umane, financiare şi birocratice pe care le deţin. Copii instituţionalizaţi au 

făcut faţă unui triplu dezavantaj: experienţa care a făcut ca aceştia să se afle în 

imposibilitatea de a creşte în propria familie71; circumstanţele dificile prin care copilul 

a fost îngrijit într-un mediu insituţonalizat care adesea nu doar că eşuează în a răspunde 

nevoilor sale fizice, sociale şi psihologice de bază, dar îi pune în faţa unor experienţe în 

care li se încalcă drepturile şi devin subiectul neglijări, tratamentelor fizice şi sexuale 

abuzive; copii instituţonalizaţi se confruntă cu nesiguranţa viitorului lor. Lipsa 

oportunităţilor de învăţare a rolurilor sociale şi deprinderile necesare vieţii mature. 

Lipsiţi de părinţi şi nepregătiţi să devin adulţi, au puţine şanse de a se adapta cu succes 

în societate, astfel încât unii dintre ei vor regăsi căutând sau primind refugiu în alte 

medii instituţionaizate cu ar fi închisorile sau spitalele psihiatrice72. 

Alte proiecte sociale pentru copii aflaţi în dificultate pot fi: programe de 

informare a comunităţilor în care se prezintă serviciile existente pentru copii aflaţi în 

dificultate în vederea căutării în comun a modalităţii de rezolvare a anumitor cazuri; 

servicii sociale stradale pentru copiii străzii  în vederea integrării minorilor în fmailii; 

centre de zi în cadrul cărora sunt desfăşurate activităţi de îngrijire, educare, recreere, 

socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare 

şcolară şi profesională pentru copii, dar care oferă în acelaşi timp sprijin şi consiliere 

pentru păinţii; măsuri de protecţie în regim de urgenţă pentru copii. Standardele acestor 

servicii destinate copiilor sunt gupate pe diverse arii specifice de interes: informare şi 

                                                             
71 Aceasta poate fi datorat din cauza perderii sau decesului părinţilor, a separării în contextul unui conflict armat, 

abandon, respingere, abuz asupra minorului, decăderea din dprepturile păinteşti, destrămarea relaţiei dintre 

părinţi. 
72 G. Neamţu, op. cit., p. 466. 
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relaţii cu comunitatea, planificarea protecţiei copilului pe termen scurt sau lung, 

calitatea îngrijirii, educaţiei şi socializării, administraţiei şi management, resurse 

umane73. 

Proiectele sociale desfăşurate în vederea prevenirii abandonului şcolar 

reprezintă un alt sprijin social. 

De asemenea în ultimii ani, începând cu precădere din 2004, s-au dezvoltat 

serviciile de asistenţă socială care asigură monitorizarea, asistarea şi sprijinirea 

femeilor însărcinate aflate în pericol de a-şi abandona copii. Cu toate acestea numărul 

de centre pentru mamă şi copil nu este suficient pentru numărul copiilor vulnerabili 

care se află în creştere. Reţeaua anterioară de creşe şi grădiniţe, care putea fi folosită 

pentru aceleaşi servicii, este mai mică, iar aceste creşe sunt prea costisitoare tocmai 

pentru părinţii care au cea mai mare nevoie de ele. Studiul Situaţia abandonului 

copiilor din România (2005) arată că peste 60% din mamele care şi-au părăsit copiii nu 

beneficiaseră de vreun control medical pre-natal. Studiul a aflat, de asemenea, că 

majoritatea pavilioanelor din maternităţi nu aveau facilităţi de rooming-in, ceea ce 

uneori chiar încurajează separarea dintre mamă şi copil. Mediul dintr-o maternitate este 

important atunci când se încearcă prevenirea abandonului copilului de către mamă şi 

instituţionalizarea ulterioară74. 

În 1996, Miloud Oukili75 a creat fundaţia Parada, o organizaţie atipică, dedicată 

muncii de teren, pe străzile din Bucureşti. Această fundaţie satisface nevoile primare 

precum alimentaţia, igiena şi sănătatea copiilor, tinerilor şi familiilor care locuiesc pe 

                                                             
73 ***, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, 
Programul Leonardo da Vinci, op. cit., pp. 67-68. 
74 UNICEF, Copilăria timpurie, https://www.Unicef.org/romania/ro/children_2664.html, accesat la data 

10.04.2019. 
75 Miloud Oukili, clavnul franco-algerian, a venit în România imediat după căderea regimului comunist. A 

cunoscut îndeaproape consecinţele politice care priveau copii defavorizaţi, apropiidu-se în mod special de cei 

care locuiesc pe străzi.   

https://www.unicef.org/romania/ro/children_2664.html
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străzile din Bucureşti. Istoria acestei fundaţii a început cu vizita lui Miloud în România 

şi impactul pe care l-a avut pentru el imaginea copilor marginalizaţi, abandonaţi de 

instituţiile publice române. A încercat să se apropie de cei mici prin experienţa sa de 

clovn, dând încredere celor care împărtăşesc disperarea, singurătatea şi frica. A 

cunoscut modul lor de viaţă fiind alături de ei chiar şi pe timp de noapte intrând în 

refugiile lor, în canalele oraşului sau clădiri abandonate. 

Copii, din cauza separării de părinţi generate de diferite cauze multiple, 

experimentează numeroase probleme sociale, afective şi emoţionale. Problemele de 

şcolarizare sau accesul limitat la institutiile de formare profesională pentru tineri scad 

şansele acestora de a-şi găsi un loc de muncă, perpetuând situaţia lor dificilă. Condiţiile 

dificile de viaţă de multe ori duc la consumul de droguri de diferite tipuri (droguri 

legale etnobotanice sau aurolac, heroina). În ciuda acestor situaţii cu care se confruntă 

cei mici, problemele de sănătate ale acestor copii şi tineri nu sunt luate în considerare. 

În plus, unii copii au plecat din sânul familiilor lor, nu au acte de identitate sau chiar le-

au pierdut, ceea ce este imposibil pentru ei să beneficieze de un tratament medical 

corespunzător. 

Fundaţia implementeaza servicii de asistenţă socială în regim de urgenţă, de 

educaţie şi de integrare socio-profesională, prin intermediul circului social. Cu ajutorul 

voluntarilor se menţin mai multe forme de proiecte sociale precum: centrul de zi, 

programe sportive şi artistice, intervenţia stradală. Crearea unui spaţiu care facilitează 

participarea activă la punerea în scenă a talentelor personale, precum şi recunoaşterea 

valorilor pe care le au din partea societăţii, le dă încrederea de a merge mai departe în 

ciuda dificultăţilor pe care le întâmpină în mod cotidian76. 

Proiectele europene referitoare la copii dezavantajaţi promovează munca 

voluntarilor pentru sprijinirea celor care nu au o familie. Oferim ca exemplu proiectul 
                                                             
76 https://www.paradaromania.it/copiii-strazii-din-bucuresti-istoria-parada/  

https://www.paradaromania.it/copiii-strazii-din-bucuresti-istoria-parada/
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„Descripcion del proyecto” al fundaţiei Gigos Genk din Belgia care lucrează cu minorii 

şi tinerii dezavantajaţi din punct de vedere social, cu vârste cuprinse între 3 şi 25 de 

ani. Proiectul oferă activităţi zilnice de petrecere a timpului liber cuprinzând sport, 

jocuri, activităţi de învăţarea pentru deprinderea unei meserii, dar şi activităţi de 

formare integrală care măreşte încrederea, oferă educaţie în privinţa prevenirii 

consumului de droguri şi alcool, sau oferă informaţii care ajută la prezentarea optimă 

pentru un loc de muncă. Alături de aceste activităţi se mai organizează ateliere sociale, 

artistice și culturale precum: teatru de stradă, fotografie, dans, multimedia. Voluntarii 

selectaţi în urma unui concurs urmează să se implice 5 zile pe săptămână. Proiectul 

asigură costurile pentru drum,  cazare şi alimentaţie în vederea realizării optime a 

obiectivului susţinerii copiilor. Voluntarii susţin aceste proiecte solide, bine structurate 

au posibilitatea de a experimenta modul în care se interacționează cu tinerii şi copii 

care se află într-o poziție socială nerecuperabilă77. 

La nivel internaţional se organizează pentru copii defavorizaţi şi activităţi care 

oferă educaţie ecologică pentru evitarea abuzurilor faţă de resursele naturale, abuzuri 

provin din neglijenţă şi ignoranţă. Organizaţia AFDC din nordul Libanului a 

impelmentat un proiect intitulat „Deir Ammar, o comunitate prietenoasă pentru copii”. 

Scopul principal al proiectului a fost transformarea școlii Al Farouk într-un „spațiu 

prietenos pentru copii”, în beneficiul copiilor libanezi și sirieni dezavantajați, atât în 

comunitatea Deir Ammar, cât și în cele vecine. Proiectul le-a oferit copiilor un spațiu 

sigur în care pot să se joace, să învețe și să fie ascultaţi. Prima etapă s-a axat pe 

reabilitarea infrastructurii în cadrul școlii; amenajarea și decorarea terenurilor de joacă, 

restaurarea băilor, repararea robinetelor de apă și înființarea unui colț pentru copii au 

fost printre cele mai importante rezultate ale acestei faze. Cea de-a doua etapă a 

furnizat componente de consolidare a capacității, sprijin emoțional și psiho-social 
                                                             
77 https://europa.eu/youth/solidarity/placement/9863_es 

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/9863_es
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pentru copii și profesori și o serie de puncte de distracție pentru copii și școală în 

ansamblu. Activitățile cele mai importante din cadrul acestei faze au fost: dezvoltarea 

capacităților și formarea profesională78, suport psihosocial având în vedere condiţiile 

de război în care au crescut copii dar şi părinţii şi profesorii acestora, terapie prin 

teatru, activităţi comunitare sociale şi de divertisment79. 

                                                             
78 Proiectul a realizat mai multe sesiuni de instruire pentru profesorii libanezi și sirieni ai școlilor Al Farouk și 

alte școli din Deir Ammar, care se axează pe educația ecologică, desfășurarea de activități extrașcolare pentru 

copii, precum și drepturile omului și ale copiilor. Părinții au fost, de asemenea, vizați și au fost instruiți cu privire 
la modalitățile ideale de a se ocupa de copiii lor. Copiii și tinerii din Liban și Siria au fost instruiți în domeniul 

drepturilor omului și al copiilor, al practicilor de igienă, al abilităților de leadership, al învățării experiențiale, 

precum și al importanței și implementării activităților extrașcolare. 
79 UNESCO, Building a Child friendly space for disadvantaged children, 

https://en.unesco.org/greencitizens/stories/building-child-friendly-space-disadvantaged-children, accesat la data 

29.05.2019. 
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CAPITOLUL III 

 

INTEGRAREA COPIILOR ABANDONAŢI 

ÎN FAMILIA ECLEZIALĂ 

 

 

 

 

1. Acţiuni sociale coordonate de instituţii caritative dedicate copiilor 

orfani 

 

Slujirea caritativă a Bisericii în sprijinul copiilor cuprinde o gamă complexă de 

activităţi de protecţie în special pentru copii orfani şi cei abandonaţi sau copii cu 

dizabilităţi. Oferim în continuare câteva exemple de protecţie a acestor copii 

defavorizaţi de care se îngrijeşte comunitatea creştină la nivel mondial. 

În Kazahstan există asociaţia Arca din oraşul Talgar care se ocupă de copii cu 

dizabilităţi, orfani sau cu dificultăţi familiare. Fondată la 1 iunie 2000, asociaţia ajută 

micuţii să se dezvolte integral, să crească şi să-şi înceapă viaţa adultă. De asemenea a 

fost un sprijin pentru părinţii care întâmpinau dificultăţi de a-i întreţine, oferindu-le 

şansa de a depăşi momentele difcile prin faptul că trimiteau copii la asociaţie doar 

pentru o perioadă scurtă de timp, până când familia îşi regăsea echilibrul. Aici copii au 

parte de serviciile sanitare dentare datorită medicilor voluntari italieni. Din 2007 

structura deţine o clinică dentară şi una radiologică, un centru de fizioterapie şi de 

reabilitare. Astăzi instituţia găzduieşte 70 de copii orfani sau proveniţi din familii aflate 
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în risc, şi 30 de persoane cu dizabilităţi fizice sau psihice. Primii copii au fost luaţi de 

la un orfelinat de stat care urma să se închidă. De asemenea sunt găzduiţi şi tineri care 

au fost victime ale violenţei sau alcoolului80. 

În Uganda, în dieceza Ankole există un proiect care oferă servicii de sănătate 

pentru tratarea şi salvarea vieţii copiilor. În această zonă anual se descoperă în jur de 

9.000 de cazuri de retinoblastom (cancer la ochi), dintre care mulţi sunt copii. În timp 

ce 90% dintre copii diagnosticaţi cu retinoblastom supravieţuiesc în emisfera nordică 

unde veniturile sunt mai mari, în emisfera sudică 70% de copii mor din cauza faptului 

că nu primesc un diagnostic precoce şi un tratament în timp util. Proiectul susţinut de 

CBM Italia Onlus81 oferă în plus activităţi pastorale şi religioase, servici de sănătate, 

educaţie şi asistenţă socială pentru locuitorii din Mbarara, Ibanda, Isingiro și 

Ntungamo. Acest angajament este expresia vie a mesajului Evangheliei de a acorda 

asistenţă copiilor aflaţi în dificultate. Obiectivul principal este de a preveni răspândirea 

bolii, de a reduce mortalitatea copiilor afectaţi de această boală, salvând vederea şi 

viaţa lor. Atunci când este diagnosticată din timp şi tratată în mod eficient, 

retinoblastomul este de fapt curabil. Programul lansat în 2006, promovează accesul la 

îngrijirea medicală a copiilor oferindu-le un tratament complet: de la identificare până 

la tratament cu chimioterapie sau chirurgie; de la reabilitare cu proteze oculare la 

verificări pe termen scurt și lung. Un număr de 270 de copii au fost trataţi în perioada 

2006-2013, rezultate care arată o scădere a mortalității cu 37% și o creștere a 

procentului de copii care și-au menținut vederea după terapie de la 15% la 77%82. 

                                                             
80 Osservatore Romano, L’impegno della Chiesa per disabili e orfani. Un’oasi per i bambini del Kayakhstan,   
https://www-catt-ch.cdn.ampproject.org/v/s/www.catt.ch/newsi/limpegno-della-chiesa-per-disabili-e-orfani-

unoasi-per-i-bambini-del-kazakhstan/amp/?usqp=mq331, accesat la data 22.05.2019.  
81 CBM este cea mai mare organizație umanitară internațională dedicată prevenirii și tratamentului orbirii și 

dizabilității care poate fi evitată în țările în curs de dezvoltare. 
82 Agenției Fides, Africa/Uganda – servizi sanitari nella diocesi di Ankole, per curare e salvare la vita dei 

piccoli, februarie 2019, http://www.fides.org/it/news/65613, accesat la data 02.06.2019. 
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Adopţia la distanţă este o altă metodă prin care creştinii şi pot participa la 

ajutorarea copiilor fără părinţi. Un exemplu de promovare a acestui tip de program îl 

oferă Comunitatea Sant Egidio care din 1998 a început un program de adopţie la 

distanţă în mai multe ţări din lume. Adoptarea la distanţă presupune sprijinirea unor 

aspecte ale vieţii copilului precum sănătatea (tratamentul medical și achiziționarea de 

medicamente), educaţia şcolară, (plata taxelor de școlarizare și achiziționarea de 

materiale didactice), alimentaţia, îmbrăcămintea sau alte materiale care sunt utile 

dezvoltării integrale (jocuri, bilet de călătorie, taxe telefonice etc.). Astfel există două 

tipuri de modalităţi de adoptare la distanţă: individuală şi comunitară. Cea individuală 

presupune sprijinirea unui singur copil aflat într-o instituţie (orfelinat, şcoală, spital) şi 

se referă la achitarea costurilor medicale şi alimentare. În schimb, adoptarea 

comunitară reprezintă fie sprijinirea copilului şi a mamei acestuia, fie asocierea cu alte 

persoane care sprijină un grup de copii incluşi într-o structură. Pe parcursul perioadei 

în care este susţinut copilul / copii, persoanele care ajută vor primi fotografii, ştiri, 

mărturii de la copii care sunt incluşi în programul de adopţie la distanţă. În cadrul 

cestui proiect sunt incluse şi femeile însărcinate, acestea primind suport pentru o 

naştere sănătosă, evitând trasmiterea diferitelor boli. Perioada de adopţie la distanţă 

poate fi de durată mai lungă sau de durată mai scurtă, în funcţie de posibilităţile 

donatorului şi necesităţile primitorului. În momentul în care copilul creşte şi este 

capabil să se susţină în mod independent se poate încheia termenul de adopţie. Cu toate 

acestea este posibil ca donatorul să se retragă din adopţie mai devreme de data stabilită, 

însă i se cere să anunţe conducerea pentru a putea încredinţa copilul unui alt adoptator. 

De-a lungul anilor, o contribuţie importantă a adus şi diferite companii, firme care au 

răspuns la cererea copiilor, ajutând diferite instituţii pentru copii. Până în prezent, au 

fost efectuate aproximativ 20.000 de adopții la distanță cu copii din Albania, Brazilia, 

Burkina Faso, Cambodgia, Republica Centrafricană, Columbia, Congo, Coasta de 
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Fildeș, Egipt, El Salvador, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Haiti, India, 

Kenya, Indonezia, Madagascar, Malawi, Mozambic, Pakistan, Peru, Rwanda, Ucraina, 

Uganda, Vietnam83. 

În funcţie de obiectivul asociaţiei, cerinţele pot fi diferite. De exemplu 

organizaţia Salvaţi Copii apelează la firme pentru a îmbunătăţi viaţa copiilor 

contribuind la asigurarea îngrijirii medicale, a apei potabile, hranei şi educaţiei din 

diferite regiuni ale lumii. Adoptarea la distanţă răspunde nevoilor primare ale copiilor 

în contextul în care trăiesc. Prin proiectele de susţinere la distanţă se lucrează la 

realizarea îmbunătăţirii sănătăţii, a educaţiei, protecţiei copiilor şi crearea autonomiei 

de ajutorare a familiei sau a comunităţii autohtone. Astfel adoptarea la distanţă crează o 

schimbare care este durabilă în timp şi rupe ciclul sărăciei chiar şi pentru generaţiile 

viitoare. Proiectul include răspunsurile copiilor, scrisori, felicitări de mulţumire, 

fotografii, prin care se face cunoscut progresul condiţiei, indiferent de distanţă. 

Italia propune un proiect strategic al adopţiilor internaţionale. Oficiul pentru 

Pastoraţia Familiei, la data de 25 aprilie 2018, a organizat un eveniment care a avut 

drept obiectiv creşterea gradului de conştientizare a adopţiei şi de găsire a familiilor 

disponibile să adopte. Pornind de la ideea că mulţi dintre infractorii minori fac parte 

din familiile dezorganizate sau fără părinţi, proiectul invită comunitatea internaţională 

de a nu rămâne indiferentă la problemele reale ale comunităţii, ci de a-şi deschide 

porţile pentru un proiect de asistenţă parentală în vederea sprijinirii educaţiei integrale 

în rândul celor mici. Pe de altă parte raportul dintre copii care trăiesc în instituţii şi 

numărul de cupluri care se confruntă cu infertilitatea ridică problema dacă se poate 

contribui într-un fel pentru satisfacerea acestor două nevoi. La eveniment au participat 

şi membri ai asociaţiilor familiale laice şi creştine, precum şi membri ai 
                                                             
83 Comunitatea Sant’Egidio, Adozioni a distanza, 

https://www.santegidio.org/pageID/30176/langID/it/ADOZIONI-A-DISTANZA.html, accesat la data 

02.06.2019. 
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Departamentului de politică a familiei. Având în vedere scăderea numărului de adopţii 

internaţionale problema adopţiei devine din ce în ce mai prezentă dacă ne gândim la 

numărul ridicat de orfani din întreaga lume. Această iniţiativă se află în conformitate 

cu recomndările ONU privind repectarea drepturilor copilului de a avea o familie. 

Astfel de campanii de conştientizare ar trebui să fie mai numeroase şi cu obiective 

clare: să sprijine reţelele de familii adoptive, să încurajeze noi resurse umane şi 

materiale, să combată instituţiile statului în vederea susţinerii familiei şi a copilului84. 

La data de 16 martie 2016 doi români stabiliţi în Italia au înfiinţat o organizaţie 

cu profil caritativ „Românii din Roma” care, cu sprijinul voluntarilor conaţionali 

sprijină copiii aflaţi în dificultate. Dintre aceştia fac parte muncitori, studenţi, familii, 

intelectuali. Ideea a pornit de la organizarea unui grup care căutau fonduri să susţină un 

copil de 4 ani care urma să facă un tratament împotriva cancerului în străinătate. De-a 

lungul anilor s-au demarat acţiuni de strângere fonduri, jocuri, alimente, îmbrăcăminte 

dar şi realizarea unui program artistic sau educativ pentru copiii internaţi în spitale85. 

Mijloacele de comunicare în masă au reprezentat un real sprijin, astfel că la apelul de 

soliaritate au răspuns nu doar românii stabiliţi în Italia, dar şi românii din Germania sau 

din Statele Unite ale Americii. Unii dintre susţinători au dorit să rămână necunoscuţi. 

Exemplul lor este o invitaţie concretă de a participa la întrajutorarea semenilor, dar şi 

de integrarea în viaţa socială italiană86. 

 

 

 

                                                             
84 L. Moia, Famiglia. Patto Chiesa-instituzioni per rilanciare gli adozioni, 2018, https://www-avvenire-

it.cdn.ampproject.org/v/s/www.avvenire.it/amp/attualita/pagine/adozioni, accesat la data 15.05.2019. 
85 Unul dintre aceste spitale fiind şi spitalul Bambino Gesù din Vatican. 
86 Asociaţia Românii din Roma, Românii din Roma au finalizat proiectul „Joacă de copil”, 

https://futuroinsieme.wordpress.com/2016/03/28/romanii-din-roma-au-finalizat-proiectul-joaca-de-copil/, accesat 

la data 22.05.2019. 

https://futuroinsieme.files.wordpress.com/2016/03/rr4.jpg
https://futuroinsieme.files.wordpress.com/2016/03/rr4.jpg
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2. Învăţătura Bisericii despre protejarea copiilor fără sprijin parental 

 

Doctrina socială a Bisericii Romano-Catolice cu privire la protejarea copiilor 

pune în evidenţă importanţa imitării lor în spirit, aceasta fiind calea care indică destinul 

final al omului. 

Vechiul Testament îl proclamă pe Dumnezeu drept „Tatăl săracilor”, al orfanului 

şi al văduvei care se află sub ocrotirea lui iubitoare (Ps 68, 6.). De asemenea şi tradiţia 

catehetică aminteşte printre păcatele strigătore la cer, plângerea străinului, al văduvei şi 

al orfanului (Ex 22, 20-22)87. Aceasta face referire la un îndemn pentru protejarea copiilor 

fără sprijin părintesc din partea întregii comunităţi creştine. 

Noul Testament deţine o învăţătură bogată despre însuşirea de a fi copil, prin 

faptul că însuşi Isus Cristos nu găseşte o altă comparaţie mai apropiată pentru a descrie 

Împărăţia lui Dumnezeu, aşteptată de întreaga omenire, decât făcând referire la inocenţa 

unui copil. Astfel în Evanghelia după Matei se aminteşte despre abandonarea filială faţă 

de Providenţa Tatălui ceresc care se îngrijeşte de cele mai mici trebuinţe ale copiilor săi: 

„Deci nu duceţi grijă, spunând: «Ce vom mânca, ori ce vom bea?» (...) Ştie doar Tatăl 

vostru ceresc că aveţi nevoie de acestea. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi 

dreptatea lui şi toate acestea vi se vor adăuga” (Mt 6, 31-33). Apoi în Evanghelia după 

Ioan se tratează despre condiţia primordială pentru a intra în paradis – „a te face copil” în 

faţa lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă a practica virtutea umilinţei, să te faci mic, „să te 

naşti de sus” (In 3, 7), „să fii născut din Dumnezeu” (In 1, 13), „pentru a deveni copil al 

lui Dumnezeu” (In 1, 12). Putem afirma aşadar cu sfântul apostol Paul că misterul 

Crăciunului se împlineşte în noi în momentul în care Cristos „ia chip” în noi (Gal 4, 19). 

Crăciunul este misterul acestui „schimb minunat”88. 

                                                             
87 CBC 1867. 
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De asemenea Sfânta Evanghelie vorbeşte că în momentul în care Cristos s-a 

înălţat la cer, nu i-a lăsat orfani pe ucenicii săi (In 14, 18), le-a făgăduit că va rămâne cu 

ei până la sfârşitul veacurilor (Mt 28, 20), le-a trimis pe Duhul său (In 20, 22; Fp 2, 33). 

Comuniunea cu Isus a devenit, într-un fel, mai intensă: „Împărtăşindu-le fraţilor săi, 

adunaţi din toate neamurile, pe Duhul Sfânt, i-a constituit în mod mistic ca Trup al 

său”89. 

Amintim aici şi de obiceiul colectei (1Cor 16, 1) care, de la începutul 

creştinismului, creştinii aduceau împreună cu pâinea şi vinul pentru Euharistie, darurile 

lor pentru a fi împărţite celor lipsiţi, văduvei şi orfanului. Acest gest prezent încă astăzi 

face referire la exemplul lui Cristos, care s-a făcut sărac pentru a ne îmbogăţi pe noi 

(2Cor 8, 9). 

Învăţăura magisteriului Bisericii deţine o atenţie deosebită cât priveşte 

menţinerea valorilor în familia creştină. Însuşi suveranul pontif papa Francisc adesea în 

mesajele sale subliniază importanţa întoarcerii la rădăcini, la credinţa moştenită de la 

părinţii şi bunicii noştri. În acest sens aducem în discuţie importanţa famiiei ca izvor de 

perpetuare a spiritualităţii creştine. „Catehismul Bisericii Catolice” prezintă definiţia 

familiei astfel: 

Familia este celula originară a vieţii sociale. Ea este societatea naturală în care bărbatul şi 

femeia sunt chemaţi la dăruirea de sine în iubire şi în dăruirea vieţii. Autoritatea, stabilitatea şi 

viaţa de relaţii în sânul familiei constituie temelia libertăţii, a siguranţei, a fraternităţii în 

societate. Familia este comunitatea în care, încă din copilărie, se pot învăţa valorile morale, se 

poate începe a-l cinsti pe Dumnezeu şi a folosi corect libertatea. Viaţa de familie este o iniţiere 

în viaţa de societate90. 

                                                             
89 LG 7. 
90 CBC 2207. 
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În acest sens aducem în discuţie copii care nu au parte de o familie, copii care se 

dezvoltă în familii dezorganizate sau copii care expuşi riscului de a părăsi propria 

familie. Toţi aceştia fac parte dintr-o categorie socială defavorizată pe care Biserica o 

primeşte în marea familie eclezială. Astfel comunitatea creştină este îndemnată la fapte 

de caritate faţă de aceşti micuţi care din cauza diferitelor împreujurări întâmpină astfel de 

dificultăţi, cunoscând suferinţa înainte de vreme şi maturzizându-se de timpuriu. 

Educaţia pe care o primeşte familia creştină face referire sprijinirea tinerilor în căutările 

specifice vârstei, operele de caritate faţă de vârstnici, persoane bolnave sau cu dizabilităţi 

şi faţă de cei săraci. Sunt numeroase familiile care, în anumite momente, nu sunt în 

măsură să 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)91. 

Amintim aici importanţa pe care o are educarea conştiinţei celor mici. Aceasta îşi 

imprimă valoarea pe tot parcursul vieţii deoarece încă din primii ani ea îl trezeşte pe 

copil la cunoaşterea de sine, practicarea legii interioare recunscute de conştiinţa morală. 

Educarea prudentă a conştiinţei oferă libertatea autentică prin faptul că încurajează 

practicarea virtuţii, şi vindecă atitudinea omului cuprins de egoism, teamă sau orgoliu, 

resentimentele vinovăţiei, slăbiciunii92. 

Familia creştină este primul loc al educaţiei la rugăciune. Întemeiată pe taina Căsătoriei, ea este 

„Biserica de acasă”, unde fiii lui Dumnezeu învaţă să se roage „ca Biserică” şi să stăruie în 

rugăciune. Mai ales pentru copiii mici, rugăciunea zilnică din familie este prima mărturie a 

memoriei vii a Bisericii, trezită cu răbdare de Duhul Sfânt93. 

                                                             
91 CBC 2208. 
92 CBC 1784. 
93 CBC 2685. 
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 Realitatea copiilor nenăscuţi, a copiilor abandonaţi şi maltrataţi de înşişi părinţii 

lor, a copiilor care cresc fără afecţiune şi educaţie preocupă atât comunitatea creştină, dar 

şi cea socială. Este vizibilă problema existenţei unor populaţii întregi lipsite de casă şi de 

un loc de muncă, cărora le lipsesc mijloacele indispensabile de subzistenţă pentru a duce 

o viaţă demnă. Pragul sărăciei, a mizeriei fizice şi morale atinge un punct forte la 

marginile marilor oraşe. În mijlocul acestui dezastru sunt copii care rămân fără părinţi 

sau cei care nu deţin posibilităţi materiale care îi ajită să se dezvolte. Biserica se 

adresează tuturor copiilor abandonaţi, bărbaţilor şi femeilor loviţi de tot felul de dureri, 

prin cuvintele: „Biserica participă la suferinţa voastră care va conduce spre Domnul, care 

vă asociază la primirea sa răscumpărătoare şi vă face să trăiţi în lumina răscumpărării 

sale. Ne bazăm pe voi pentru a spune lumii întregi ce înseamnă iubirea”94. 

 O dată cu răspândirea creştinismului, exercitarea carităţii s-a afirmat ca o 

practică primordială alături de adminstrarea sacramentelor şi vestirea mesajului 

evanghelic. Practicarea iubirii faţă de văduve şi orfani, precum şi alte categorii de 

persoane defavorizate, provoacă chiar uimirea păgânilor95 oferind un exemplu viu de 

urmat în realizarea unui progres comun. 

În susţinerea copilului, doctrina socială a Bisericii face referire la sprijinirea 

familiei. Privind acest aspect în anumite cazuri, unul din elementele esenţiale este 

acordarea dreptului femeii de a munci. Specificul feminin se face necesar în toate 

expresiile vieţii sociale, inclusiv în domeniul muncii. Organizarea muncii trebuie să se 

adapteze la demnitatea şi vocaţia ei, astfel încât să nu fie nevoită să plătească propria 

promovare cu abandonrea familiei în care ca mamă are un rol de neînlocuit96. 

În lumea contemporană primul lucru care unifică omenirea se referă la 

mijloacele de comunicare în masă. Mai sunt însă şi alte elemente care îi ţine pe oameni 
                                                             
94 Christifideles laici, 53. 
95 Deus caritas est, 22. 
96 Laborem exercens, 19. 
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împreună: angajarea pentru pace, pentru dezvoltare, conservarea drepturilor omului, 

protejarea minorităţilor, prmovarea femeii şi a copilului, ocrotirea naturii, protejarea 

patrimoniului cultural, progresul cercetărilor ştiinţifice, colegarea relaţiilor 

internaţionale care favorizează dialogul şi conduc la noi proiecte de viaţă. Împlicarea în 

aceste realităţi moderne cere multă atenţie pentru un progres efectiv. „Oamenii au 

sentimentul de a fi ca nişte navigatori pe marea vieţii, chemaţi la o tot mai mare unitate 

şi solidaritate: soluţiile la problemele existenţiale trebuie studiate, discutate şi 

experimentate cu concursul tuturor”97.98 

Solidaritatea comunităţii creştine se manifestă în slujirea celor care trăiesc în 

sărăcie şi în nevoi, a orfanilor, a celor care sunt părăsiţi. Solidaritatea se deschide prin 

primirea, îngrijirea sau adopţia celor mai defavorizaţi. Un rol important îl deţine 

informarea instituţiilor cu scopuri specifice în vederea intervenţiei pentru rezolvarea 

cazurilor99.  

Cât priveşte problema socială a copiilor defavorizaţi se cere o implicare mai 

profundă în mediul în care trăiesc copii: în familie, în şcoală, în orfelinate, în centrele 

de recuperare sau chiar în centrele de reeducare pentru minori. Ajutorul poate veni din 

partea angajaţilor salariaţi prin dedicarea muncii în această sferă, însă efortul trebuie 

completat din partea voluntarilor specializaţi pe acest domeniu. Un sprijin real vine din 

partea tuturor acelora care îşi pot dedica timpul şi afecţiunea, sau pot pune în comun 

capacităţile personale pentru a ajuta pe cei mici să se dezvolte în mod autonom. 

 

 

 

                                                             
97 Populorum progressio, 13. 
98 B. Sorge, Introducere în doctrina socială a Bisericii, Editura Sapientia, Iaşi, 2010, 5. 
99 Consiliul Pontifical pentru Dreptate și Pace, Compendiu de Doctrină Socială a Bisericii, Editura Sapientia, 

Iași, 2007, nr. 246. 
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3. Comportamentul autentic creştin faţă de copiii orfani 

 

Învățătura Bisericii deține un cuprins larg în ceea ce privește comportamentul 

autentic creștin față copiii fără părinți. Textele Vechiului Testament prezintă imaginea 

blândă a lui Dumnezeu ca tată al orfanului și al celor mai mici și nedreptățiți, model 

pentru oricine care se îngrijește de cei mici lipsiți de protecția unui adult. De asemenea 

în Noul Testament sunt prezentate parabolele lui Isus, predica de munte sau învățătura 

sfântului apostol Paul care ne arată exigența carității față de orfani. Mai târziu s-a 

dezvoltat doctrina socială a Bisericii care condamnă păcatele strigătoare la cer făcute 

împotriva copiilor lipsiți de dragostea părintească și scoate în evidență faptele de 

milostenie care sprijină în mod practic parcursul spiritual al acestor copii. 

Familiile creştine vor şti să trăiască o mai mare disponibilitate către adopţiunea şi încredinţarea 

acelor copii orfani sau abandonaţi; aceşti copii, regăsind căldura afectivă a unei familii, vor 

putea experimenta paternitatea iubitoare şi plină de grijă a lui Dumnezeu, mărturisită de 

părinţii creştini, şi astfel vor creşte cu seninătate şi încredere în viaţă, iar întreaga familie va fi 

îmbogăţită cu valorile spirituale ale unei fraternităţi mai ample100. 

Familia creștnă ajutată de întreaga familie a bisericii, are menirea să facă 

cunoscută adevărata față a creștinismului în lumea de astăzi, impregnată de 

materialism, consumism; aspectul cel mai concret și vizibil se regăsește chiar în 

punerea în comun a bunurilor individuale la dispoziția celor mai nevoiași decât ei, 

precum primii creștini (...). Astfel unii se pot dedica în mod direct prin adoptarea 

copiilor abandonați. În schimb alții se pot angaja în ajutorarea celor mici prin diferite 

moduri în funcție de posibilitățile lor și de necesitățile celor mici. Astfel întâlnim 

                                                             
100 FC 41. 
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anumite acte de caritate: dedicarea timpului liber în vederea petrecerii timpului pentru 

formare (școlară, profesională, educațională, religioasă) a celor mici; punerea în comun 

din bugetul propriu sau participarea organizatorică a strângerii de fonduri sau de 

materiale utile copiilor (îmbrăcăminte, rechizite, jucării, materiale pentru sport, sau 

pentru recuperarea sănătății); punerea în comun a capacităților personale artistce sau de 

lucru; oferirea unei mese calde; vizitarea în spital sau în casele de copii; pregătirea unui 

program artistic împreună cu ei; asigurarea plății pentru căldură sau alte taxe care 

mențin condițiile de trai. A fi aproape, a simți că cineva le este aproape de ei, că nu 

sunt singuri, că există cineva care îi iubește cu adevărat, nu doar oferind mijloacele 

materiale, dar prin oferirea unui sfat a unei încurajări, prin petrecerea timpului liber, 

prin asigurarea prieteniei bazate pe încredere, prin transmiterea valorilor; aceasta 

devine un sprijin real care ajută la formarea integrală. 

Aşadar familiile creştine sunt prezente într-un câmp vast de acţiune în întreaga 

comunitate socială. Dincolo de implicarea în sfera îngrijirii copiilor abandonaţi, un 

fenomen destul de îngrijorător, acestea activează într-o arie mult mai largă, împotriva 

fenomenului marginalizării sociale şi culturale care în mod dur atinge pe cei mai 

defavorizaţi: bătrâni, toxicodependenţi, foşti puşcăriaşi, persoane cu dizabilităţi101. 

Un alt sector important pe care îl susţine Biserica mai ales în ultimii ani este cel 

al sprijinirii imigranţilor. Războiul din Siria a avut un impact mondial în deplasarea în 

masă a cetăţenilor sirieni în ţările europene, un fenomen care este întâmpinat împreună 

cu provocările pe care le implică. Dincolo de necesităţile primare de supravieţuire de 

care se îngrijesc autorităţile şi organizaţiile caritative din ţările primitoare de imigrnţi, 

comunitatea siriană aduce cu sine o cultură diversă, obiceiuri şi tradiţii diferite, o 

credinţă diversă şi alte practici proprii. Valoarea ecumenismului însă traversează toate 

aceste frontiere şi încurajează comunittea creştină de a fi deschişi la necesităţile 
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aproapelui aflat în nevoie. Aşadar învăţătura Bisericii sprijină familiile creştine din 

comunitatea internaţională de a fi alături de toţi aceştia care suferă de pe urma 

războiului: copii care se pierd de familiile lor în drumul emigrării, cei care sunt 

constrânşi să fugă de pe urma conflictelor armate, militarii, navigatorii, călătorii, 

familiile celor închişi, celor refugiaţi şi ale celor exilaţi; familiile care în marile oraşe 

trăiesc practic marginalizate; cele care nu au casă; familiile incomplete sau 

monoparentale; familiile cu copii cu handicap sau drogaţi, familiile celor alcoolici; 

familiile smulse din mediul lor cultural şi social ori în primejdie de a pierde acest 

mediu prielnic; familiile victime ale discriminării politice sau pentru alte motive; 

familiile celor ce nu reuşesc să aibă uşor contact cu parohia; cele care sunt victimele 

violenţei sau tratamentelor nedrepte pe motiv de credinţă; familiile cu soţi minori; 

bătrânii care nu rareori sunt constrânşi să trăiască în singurătate şi fără mijloace 

adecvate pentru subzistenţă102. 

Un rol important îl au şi instituţiile de viaţă consacrată, călugării şi călugăriţele, 

membri asociaţiilor caritative care sprijină în mod integral copii nu doar rezolvând 

nevoile de bază ale acestora (alimentaţie, îmbrăcăminte şi cazarea), dar dincolo de 

formarea pe care le oferă pentru a se dezvolta în mod autonom, sprijină familia din care 

fac parte, în speranţa reintegrării în familia biologică. Instituţiile de viaţă consacrată 

oferă adesea sprijin copiilor părăsiţi de părinţi, copiilor nedoriţi de părinţi, orfani, 

săraci sau cu dizabilităţi. Pe de altă parte, o altă parte a activităţii acestora este vizita în 

familiile acestor micuţi, unde pot cultiva raporturi de caritate cu familiile incomplete, 

aflate în dificultate sau dezmembrate. De asemenea se depune o muncă educativă şi în 

catehizarea adolescenţilor sau a tinerilor la pregătirea pentru căsătorie. Astfel se ajută 

tinerele cupluri să ajungă la procrearea responsabilă astfel încât să evite perpetuarea 

dramelor din cauza abuzurilor. O altă activitate pe care o întreprind instituţiile 
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caritative este deschiderea caselor lor pentru „ospitalitate sinceră şi cordială, pentru ca 

familiile să afle în ele sensul lui Dumnezeu, gustul de rugăciune şi reculegere, pilda 

concretă a unei vieţi trăite în caritate şi bucurie frăţească în calitate de membri ai celei 

mai mari familii a lui Dumnezeu103. De aceea înreaga Biserică este recunoscătoare 

acestor instituţii pentru munca depusă în spriinirea celor mai nevoiaşi membri ai 

Bisericii. 
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CONCLUZIE 
 

 

 

Deşi centrele pentru copii nu vor reprezenta niciodată o familie în sensul real al 

cuvântului, pentru personalul acestor insitituţii fiecare zi devine o provocare de a 

încerca să recreeze un mediul familial care să ofere suport pentru continuitatea 

dezvoltării copilului şi siguranţa zilei de mâine. 

La nivel instituţional şi legilativ sunt prezente atitudini şi valori ce nu susţin 

prevenirea separării copilului de familie. 

Așadar concluzia acestei lucrări face referire la faptul că în lumea contemporană 

rezolvarea fenomenului copiilor abandonați, a integrării lor în societate nu poate avea 

un efect maxim dacă se încearcă a lucra în mod strict independent, doar în sfera unei 

certe specializări. Accesul exclusiv la serviciile sociale nu poate acoperi sau suplimenta 

și aspectul spiritual care adesea lipsește în educarea celor mici. Pe de altă parte mesajul 

evanghelic va fi mereu completat de însușirea virtuților în sfera socială. Astfel putem 

afirma că ambele realități - socială și spirituală - au menirea de a se completa reciproc 

pentru succesul proiectelor de dezvoltare integrală dedicate familiilor aflate în risc sau 

proiectelor dedicate copiilor abandonați, versus defavorizați. 
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ANEXE 

 

 

Anexa nr. 1 - Centre de plasament pentru protecţia copilului aflat în dificultate, pe 

categorii de unităţi. 

Centrele de plasament cuprind instituàiile rezidenàiale ale serviciilor publice 

specializate şi ale organizaàiilor private autorizate, la sfarşitul anului. Sunt evidenţiate 

şi numărul serviciilor alternative la instituţii de tip rezidenţial clasic dezvoltate de 

serviciile publice specializate pentru protecţia copilului. 

Instituţii rezidenţiale 1.441 

Ale servicii publice specializate 1.119 

Ale organizaţiilor private autorizate 322 

Număr servicii alternative la instituţii de tip rezidenţial clasic dezvoltate de 

serviciile publice specializate pentru protecţia copilului 
1.234 

Centre maternale 54 

Centre/ servicii de îngrijire de zi 432 

Servicii de asistenta şi sprijin a tinerilor de peste 18 ani care urmează o formă de 

educaţie şcolară 
13 

Centre/ servicii de consiliere şi sprijin pentru părinţi 65 

Servicii de prevenire a abandonului copilului în perioada preconceptivă 0 

Servicii de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispusă la 

abandonul copilului 
6 

Centre de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în familie 8 

Centre/ servicii de îngrijire de zi şi recuperare pentru copilul cu handicap/nevoi 

speciale 
193 

Centre de asistenţă şi sprijin pentru readaptare psihologică a copilului cu 

probleme psihosociale 
1 

Servicii de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale a copilului 

delicvent 
6 

Servicii de asistenţă a copilului pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea 

liberă a opiniei sale 
0 
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Servicii pentru sprijinirea copilului în exercitarea drepturilor sale 0 

Centre de consiliere şi sprijin pentru copilul maltratat, abuzat, neglijat 6 

Servicii de orientare, supraveghere şi sprijinire a copiilor străzii 7 

Servicii/centre pentru copiii străzii 24 

Centre de prevenire şi consiliere antidrog pentru tineri 0 

Centre pentru mama şi copil supuşi violenţei domestice 0 

Servicii mobile de terapie şi sprijin pentru copii cu handicap din asistenţă 

maternală 
12 

Centre de urgenţă şi sprijin pentru mame cu copii cu nevoi speciale 0 

Centre de prevenire a infracţionalităţtii în rândul elevilor din şcoli 0 

Alte servicii nespecificate 407 

Sursa: Statistici INSSE, ANPDCA, ASS106A – Centre de plasament pentru protecţia copilului aflat în 

dificultate, pe categori de unităţi  (la sfarşitul anului 2017) 

 

Anexa nr. 2 – Numărul copiilor din centrele de plasament pe grupe de vârstă 

Grupe de vârstă Instituţii publice Instituţii private Total 

Sub 1 an 186 8 194 

1-2 ani 234 15 249 

3-6 ani 1.033 270 1.303 

7-9 ani 1.630 622 2.252 

10-13 ani 3.628 1.149 4.777 

14-17 ani 5.848 1.258 7.106 

Peste 18 ani 1.933 383 2.316 

total 14.492 3.705 18.197 

Sursa: Statistici INSSE, ANPDCA, ASS104B – Numărul copiilor din centrele de plasament, pe grupe 

de vârstă (la sfarsitul anului 2017) 
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Anexa nr. 3 

Numărul cel mai mare de delincvenţi minori sunt cei cu vârste cuprinse între 16 şi 18 

ani (464), urmaţi de cei cu vârsta între 14 şi 16 ani (237). Numărul mai mare al 

inculpaţilor cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani pune în evidenţă puterea pe care 

tentaţiile specifice vârstei le au asupra minorilor cu personalitate mai conturată şi la 

care procesul de maturizare este mai avansat, ei având reprezentarea clară a 

beneficiilor obţinute din săvârşirea infracţiunii. 

1. În ceea ce priveşte tipurile de infracţiuni săvârşite, cea mai mare pondere o au 

infracţiunile contra patrimoniului: 87,7% din totalul infracţiunilor analizate; 

2. Cât priveşte modul de operare, cele mai multe infracţiuni au fost săvârşite în 

participaţie penală – 64% din infracţiunile analizate; 

3. Cele mai multe infracţiuni au fost săvârşite în mediul urban – 77,6% din infracţiunile 

analizate;  

4. În 20% din cazuri, minorii au săvârşit infracţiuni în concurs; 

5. Cel mai frecvent motiv al săvârşirii infracţiunii a fost reprezentat de interesele 

materiale – 81%; 

6. În majoritatea cazurilor, minorii nu au recurs la acte de pregătire în vederea 

săvârşirii infracţiunii, ceea ce demonstrează caracterul spontan – 70%; 

7. Cele mai multe infracţiuni s-au săvârşit în locuri publice – 48%;  

8. Cei mai mulţi delincvenţi au avut vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani – 66%; 

9. În privinţa distribuţiei inculpaţilor minori pe sexe, 94% dintre aceştia au fost băieţi; 

10. Cei mai mulţi delincvenţi minori urmau cursurile gimnaziului – 35%; 

11. Cei mai mulţi minori au provenit din familii de muncitori – 41%; 

12. În cea mai mare parte a cazurilor, minorii au avut un anturaj necorespunzător – 

80%; 

13. Majoritatea minorilor se aflau la săvârşirea primei infracţiuni – 79,8%; 

14. Regimul sancţionator a fost preponderent orientat către aplicarea pedepsei cu 

închisoarea – 87%. 

Date privind delicvenţa juvenilă la nivel naţional – un studiu realizat în perioada octombrie 2003-

octombrie 2004 de către Ministerul Justiţiei în cadrul programului PHARE 2003. 

 

Anexa nr. 4 – Beneficiari din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate 
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În numarul beneficiarilor din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate sunt 

cuprinşi: copii beneficiari ai activităţilor de prevenire, copii aflaţi în îngrijire de tip 

familial definitivă (prin integrare în familia naturală, prin adopţii definitive şi 

irevocabile, naţionale şi internaţionale), copii aflaţi în îngrijire de tip familial 

temporară şi copii protejaţi în centrele de plasament. 

Beneficiari ai activităţilor de prevenire 54.309 

În îngrijire de tip familial defentivă 4.588 

Prin integrare în familia naturală 3.308 

Prin adopţii definitive şi irevocabile 1.280 

Naţionale 1.251 

Internaţionale 29 

În îngrijire de tip familial temporară 37.488 

La rude până a gradul IV 13.876 

La alte familii/persoane 4.808 

Încredinţaţi în vederea adopţiei 383 

La asistent maternal 18.421 

Al serviciilor publice specializate 18.352 

Al organizaţiilor private autorizate 69 

În centre de plasament 18.197 

În centre de plasament ale serviciilor publice specializate 14.492 

În centre de plasament ale organizaţiilor private autrizate 3.705 

Sursa: Statistici INSSE, ANPDCA, ASS104B – Beneficiari din sistemul de protecàie a copilului aflat 

în dificultate (la sfarsitul anului 2017) 
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Anexa nr. 5 – Minorii cu deficienţe din unităţile de asistenţă specială pe tipuri de 

unităţi 

Minorii ocrotiti în unităţile de asistenţă specială pentru minori cu deficienţe sau în 

instituţii de tip rezidenţial cuprind o categorie de minori internaţi în aceste instituţii şi 

unităţi, unde li se acordă îngrijire, asistenţă medicala şi educaţie. 

Unităţi de asistenţă specială 

pentru minori cu deficienţe 

Ani 

Anul 1991 Anul 2016 

UM: număr persoane 

Număr persoane Număr persoane 

Total 8.022 30 

Centre de recuperare şi 

reabilitare 
3.617 30 

Centre de integrare prin 

terapie ocupaţională 
1.073 0 

Cămine şcoală pentru 

deficienţi 
3.332 0 

Sursa: Statistici INSSE, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, ASS101A – Minori cu 

deficieţe din unităţile de asistenţă specială pe tipuri de unităţi  (la sfarsitul anului 2016) 
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