
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 

 

 

 

COPIII FĂRĂ PĂRINŢI 

O PREOCUPARE  

PENTRU SOCIETATE ŞI PENTRU BISERICĂ 

 

LUCRARE DE DISERTAŢIE 

 

 

 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: 

Lect. Univ. Dr. Pr. Emil Moraru 

 

MASTERAND: 

BEJAN MELANIA 

 

 

BUCUREŞTI 

IUNIE 2019 



4 

 

CUPRINS 

 

 

SIGLE ŞI ABREVIERI ................................................................................................ 5 

INTRODUCERE .......................................................................................................... 7 

CAPITOLUL I – PROBLEMATICA SITUAŢIEI COPIILOR FĂRĂ PĂRINŢI ....... 10 

1. Prezentare generală despre fenomenul copiilor fără părinţi ............................... 10 

2. Cauze ale separării copilului de familie ............................................................ 17 

3. Efecte sociale ale abandonului familial ............................................................. 28 

CAPITOLUL II – ASISTENŢA SOCIALĂ A COPIILOR ABANDONAŢI .............. 35 

1. Protecţia copiilor abandonaţi la nivel mondial .................................................. 35 

2. Sistemul naţional de protcţie socială a copiilor defavorizaţi .............................. 41 

3. Studiu de caz .................................................................................................... 50 

CAPITOLUL III – DOCTRINA SOCIALĂ A BISERICII ROMANO-CATOLICE 

DESPRE COPII ORFANI .......................................................................................... 54 

1. Învăţătura Magisteriului Bisericii despre copii orfani ........................................ 54 

2. Activitatea papei Francisc în combaterea fenomenului abandonării copiilor ..... 62 

3. Instituţii catolice care sprijină copii lipsiţi de părinţi ......................................... 69 

CONCLUZIE ............................................................................................................. 75 

ANEXE ...................................................................................................................... 78 

BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................ 84 



5 

 

SIGLE ŞI ABREVIERI 
 

 

 

Abrevieri biblice 

Ps  Psalmi 

1Cor  Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 

Iac  Iacob 

Mt  Evanghelia după sfântul apostol Matei 

 

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). 

GS CONCILIUL VATICAN II, Gaudium et spes: Constituţia pastorală privind Biserica 

în lumea contemporană (7.12.1965). 

 

Alte abrevieri 

ADHD Tulburarea hiperactivă cu deficit de atenţie (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) 

ANPDCA Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 

ASF Alocaţia pentru susţinerea familiei 

ASCHF-R Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic România. 

BEIP Proiectul de intervenţie timpurie pentru Bucureşti (Bucharest Early 

Intervention Project) 

CES Cerinţe Educaţionale Speciale 
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CMTIS Sistemul Infromatizat de Urmărire şi Monitorizare a Copiilor 

CNS Serviciul de Ştiri Catolice (Catholic News Service) 

DGASPC Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. 

ECE/CSI  Europa Centrală şi de Est şi Comunitatea Statelor Independente  

HG Hotărârea de Guvernământ 

HIV  Virusul Imunodeficienţei Umane (Human Immunodeficiency Virus) 

IQ Coeficientul de inteligenţă (Intelligence quotient) 

OHCHR Biroul înaltului comisar ONU pentru Drepturile Omului 

OMS  Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 

ONG Organizaţie non-guvernamentlă 

ONU  Organizaţia Naţiunilor Unite. 

PRESSONE Publicaţie online cu subiecte de interes naţional bine documentată. 

SCC Structura Comunitară Consultativă  

SIDA  Sindromul Imunodeficienţei Dobândite. 

SPAS   Serviciul Public de Asistenţă Socială 

UE  Uniunea Europeană. 

UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură. 

UNICEF Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite. 

VMG Venit minim gatantat 
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INTRODUCERE 

 

 

 

Societatea contemporană adoptă un model descurajator al valorilor efemere ale 

lumii acesteia. Paradoxul zilelor noastre este că boala, malnutriţia şi sărăcia continuă să 

ucidă milioane de oameni, în ciuda faptului că întreaga planetă are capacitatea de a 

asigura hrană, medicamente şi alte resurse care pot susține un trai decent pentru mulţi 

copii care mor inutil din cauza indiferenţei celor mari. Se afirmă devalorizarea 

principiilor morale, etice şi creştine care transmit spiritul respectării demnităţii fiecărei 

persoane în special al celor lipsiţi de apărare. La nivel guvernamental se caută 

stabilirea unei ordini pământeşti mai perfecte, fără ca aceasta să fie însoţită şi de un 

progres spiritual pe măsură. 

Schimbările care s-au produs la nivel social mai ales în ultimii ani în societatea 

noastră animă principiul individualităţii, libertinajul, instabilitatea familiei, slăbind 

legătura cu fenomenul religios. Efectele negative care se pronunţă asupra celor mici 

scoate în evidenţă două categorii de stiluri de viaţă. Prima categorie se referă la copiii 

care, pariticipând la traumele din familiile lor, devin părinţi pentru proprii părinţi sau 

pentru fraţii mai mici prin experienţa maturizării timpurie şi a susţinerii familiei. Din a 

doua categorie fac parte copiii care nu au rezistat la riscurile familiilor dezorganizate şi 

au fost separaţi de părinţi. Ei sunt plasaţi în instituţii care pun la îndoială progresul 

dezvoltării lor comparativ cu soluţia rămânerii în propria familie şi susţinerea acesteia 

prin acordarea serviciilor sociale. 
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Am ales ca titlu Copiii fără părinţi, o preocupare pentru societate şi pentru 

Biserică deoarece am dorit să fac cunoscută drama prin care trec copii defavorizaţi. 

Prin sensibilizarea, conştientizarea şi responsabilizarea individuală asupra acestui 

fenomen voi promova implicarea în acţiunile sociale şi caritative, cât şi în găsirea unor 

remedii adecvate pentru protejarea drepturilor copiilor aflaţi în situaţii de risc. 

Prin lucrarea de faţă doresc să scot în evidenţă faptul că realele cauze ale 

separării copilului de familie nu ţin de natura financiară, ci de comportamentele umane 

care nu urmăresc respectarea valorilor sociale, etice, morale şi spirituale. Aduc în 

atenţia opiniei publice fapte şi statistici reale care accentuează necesitatea urgentă de 

intervenţie asupra unor noi politici sociale care să apere cu mai multă eficienţă copii 

din întreaga lume prin găsirea unor soluţii care să evite sau să depăşească situaţiile de 

criză prin care trec familile lor. 

În realizarea acestui material m-au ajutat cunoştinţele acumulate în facultate, 

studiul documentelor magisteriale, conferinţele organizate în cadrul facultăţii noastre, 

diferite omilii; practica profesională la centrul rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi 

Asociaţia Don Orione din Voluntari; experienţa avută în cadrul Acţiunii Catolice în 

perioada 2009-2013, precum şi implicarea în parohie; experienţa din centrul pentru 

copii Marcelin Champagne unde lucrez şi sunt voluntară pe timp de noapte din 2017. 

Fiecare întâlnire personală cu aceşti copii defavorizaţi, precum şi educaţia creştină pe 

care am primit-o m-au impulsonat să cercetez mai îndeaproape viaţa şi provocările prin 

care trec zilnic copii fără părinţi în speranţa că pot fi un ecou pentru alte studii de 

implementare a unui proiect pe viitor. 

Lucrarea de față cuprinde trei capitole care la rândul lor sunt structurate în trei 

subcapitole. 

Primul capitol tratează despre problematica situaţiei copiilor fără părinţi la 

modul general. Voi surprinde cauzele reale ale separării copilului de familie datorită 
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dezechilibrului social. Mă voi opri apoi la abandonul familial descoperind împreună 

care sunt efectele sociale care implică întreaga comunitate umană. 

Capitolul al doilea tratează despre asistenţa socială a copiilor abandonaţi. Voi 

aduce în discuţie aspecte pozitive şi negative ale sistemului de protecţie specială de la 

nivel naţional şi internaţional, programe care au avut un aspect pozitiv, dar şi cele care 

au avut un eşec la finalul implementării. Vom analiza de asemenea un caz concret al 

unui minor aflat într-un centru de plasament din Bucureşti. 

Capitolul al treilea scoate în evidenţă preocuparea Bisericii Romano-Catolice în 

a proteja demnitatea copiilor orfani. Voi scoate în evidenţă învăţătura socială a 

Magisteriului Bisericii referitoare la protejarea orfanilor, după care voi prezenta câteva 

dintre acţiunile papei Francisc şi mesajul său referitor la combaterea fenomenului 

abandonării. În final voi aminti operele de caritate ale instituţiilor catolice care sprijină 

copii lipsiţi de părinţi. 
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CAPITOLUL I 

 

PROBLEMATICA SITUAŢIEI COPIILOR FĂRĂ PĂRINŢI 

 

 

 

Copii fără părinţi reprezintă cea mai vulnerabilă categorie de persoane care intră 

în atenţia instituţiilor statului. Termenul de orfan diferă adesea ca sens de la o ţară la 

alta. În general acest cuvânt se referă la copii care au unul sau ambii părinţi decedaţi. 

Cu toate acestea multe cercetări care se fac asupra protecţiei copilului numesc orfani 

toţi copii are locuiesc în instituţii publice, deşi majoritatea dintre ei au părinţi care însă 

nu se interesează de ei. Urmărim în continuare o prezentare generală a situaţiei copiilor 

fără părinţi, încercând să descoperim cauzele şi efectele acestui fenomen care separă 

copilul de familia biologică şi care în acelaşi timp preocupă întreaga societate. 

 

 

1. Prezentare generală despre fenomenul copiilor fără părinţi 

Copiii vulnerabili, lipsiţi de sprijinul adulţilor sunt adesea victime ale crizei şi 

conflictelor celor mari. În lume populaţia de copii constituie 2,2 miliarde din cei 7 

miliarde de oameni din populaţia mondială1. Regiunile în care majoritatea orfanilor 

trăiesc sunt Asia, Africa, America Latină şi Orientul Mijlociu2. Pe de altă parte 

                                                             
1 Cf. UNICEF, The State of the Worlds Children 2014, Every child counts, Ocak 2014, p. 25. 
2 Doar în India sunt 31 milioane de copii orfani conform „Orphan Challenge”, ˂http://www.openthe414 window. 

com/challenges-orphan.asp˃, (accesat la data 15.05.2018). 
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amintim de copiii nelegitimi, copiii ai căror părinţi sunt divorţaţi, copiii abandonaţi în 

stradă. 

O statistică UNICEF estimează că în lume sunt 153 milioane de copii orfani. 

Organizaţia Internaţională a Migraţiilor arată că la nivel mondial există 168 milioane 

de copii muncitori, cifra reprezentând aproape 11% din copii lumii. Cât priveşte 

educaţia, UNESCO prezintă un număr de 263 de milioane de copii neşcolarizaţi. Banca 

Mondială ne transmite că 69 milioane de copii suferă de malnutriţie. Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii arăta în 2017 că 75% dintre copiii malnutriți trăiau în regiuni mai 

puțin dezvoltate. Aproape jumătate din toate decesele la copii sub vârsta de 5 ani pot fi 

atribuite subnutriției, ducând la pierderea inutilă de aproximativ 3 milioane de persoane 

pe an. Alte cauze principale sunt: complicaţii la naştere, pneumonia, asfixierea la 

naştere, malaria. Jumătate dintre copii lumii trăiesc în sărăcie extremă.  13 milioane de 

copii sunt refugiaţi, unii pierzându-se de părinţii lor care migreză în căutarea locurilor 

de muncă sau fug din cauza războaielor. 250  milioane de copii trăiesc în ţări afectate 

de conflicte armate (UNICEF). Toate aceste tragedii care lovesc copii la o vârstă 

fragedă determină separarea de părinţi involuntară3. 

Copii care trăiesc în regiuni de conflict precum Siria, Irak şi alte zone în care 

sunt războaie sunt expuşi abuzului, exploatării şi abandonului. De aceea au nevoie de o 

îngrijre şi protecţie imediată. Unii sunt găsiţi printre deşeuri, sau au fost ascunşi prin 

tunele, unii şi-au pierdut familiile în timp ce fugeau din calea conflictelor armate. 

Potrivit rapoartelor unii au fost forţaţi să-şi abandoneze copii, alţii fiind obligaţi să 

participe la acte de violenţă extremă4. Copii singuri au nevoie de sprijin ca să îşi 

                                                             
3 Cf. SOS CHILDREN’S VILLAGES,  Children’s statistics, 2017, ˂https://www.sos-usa.org/our-impact/focus-areas/ 

advocacy-movement-building/childrens-statistics˃, (accesat la data 20.03.2019).  
4 Cf. AMMAN, Abused, exploited and abandoned - Children caught up in violence in Mosul and conflicts in the 

region need immediate care and protection, 22.06.2017, ˂https://www.unicef.org/media/media_98455.html˃, 

(accesat la data 20.03.2019). 
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găsească familiile, să se reunească şi să obţină protecţia şi îngrijirea necesară 

dezvoltării lor. 

În România, în perioada comunistă 1947-1990 putem vorbi de un fenomen al 

copiilor instituţionalizaţi. În jur de 500.000 de copii au suferit în lagărele acelei 

perioade.  Imediat după război a crescut numărul de copii în orfelinate. Situaţia s-a 

intensificat o dată cu seceta din 1946 când părinţii nu mai deţineau hrana necesară 

pentru a-i întreţine5. Apoi în 1966 Nicolae Ceauşescu emitea celebrul decret antiavort 

prin care interzicea comercializarea mijloacelor contraceptive. Şi acest fapt a dus la 

creşterea masivă a numărului de copii abandonaţi6. În anul 1970 reprezentanţii statului 

au reglementat instituţionalizarea copiilor. S-a decis atunci înfiinţarea leagănelor 

pentru cei cu vârste de la 0 la 3 ani şi a caselor de copii pentru preşcolari şi şcolari. 

Leagănele au inrat în grija Ministerului Sănătăţii. În sarcina Ministerului Muncii şi a 

Ministerului Educaţiei au ajuns casele de copii mereu suprapopulate. Copii din 

orfelinate aparţineau diferitelor categorii: cei abandonaţi la naştere care erau crescuţi 

până la 3 ani la creşă, orfanii de un părinte sau de amândoi, copii proveniţi din familii 

care au suferit diferite tragedii. Acei copii au suferit în orfelinatele comuniste abuzuri 

fizice din partea colegilor, dar şi a personalului care nu mereu era pregătit să înfrunte 

drama acelor istorii de viaţă. Deoarece casele de copii erau supraîncărcate, cu un 

personal redus7, mulţi dintre copiii care erau născuţi sănătoşi dobândeau acolo diferite 

grade de retard mintal. Aceştia nu erau ţinuţi în braţe, nu erau învăţaţi să vorbească sau 

să mănânce, nu erau spălaţi în mod regulat. Cu toate acestea copii simţeau lipsa celor 

                                                             
5 Cf. L. BETEA, prof. univ., TVR1, Adevăruri despre trecut – „Dragă mamă”, dramele din casele de copii 
comuniste, 26.05.2018, ˂https://www.youtube.com/watch?v=HWtksC8QDw4˃ (accesat la data 15.03.2019). 
6 Dacă analizăm creşterea masivă şi treptată a numărului de copii până în perioada actuală, putem afirma că 

interzicerea mijloacelor contraceptive nu a fost neapărat un motiv al creşterii numărului de copii din centrele de 

plasament, ci mai degrabă sărăcia, lipsa educaţiei şi noile legi care urmau în anii de după regimul comunist.  
7 O infirmieră ajungea să îngrijească înre 20 şi 40 de copii în timp ce normele internaţionale este de o nfiermieră 

la 10 copii, fără a socoti personalul auxiliar. 
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materiale, simţeau lipsa afecţiunii deoarece în mod pactic infirmierele nu aveau timpul 

necesar (ca să nu mai vorbim de lipsa unei îngrijiri elementare penru dezvoltarea lor) 

de a acorda în mod individual afecţiune. Cât priveşte adoptarea copiilor, erau selectaţi 

copiii fără probleme de sănătate, în timp ce copiii cu deficienţe îşi continuau drama în 

lagărele comuniste; nu existau proiecte de incluziune socială. La începutul anilor ‘90 în 

România funcţionau peste 770 de orfelinate8. 

Este necesară o grăbire a procesului de scoatere a copiilor din medii de dezvoltare nocive, o 

dezvoltare a sistemului de plasament în familie și instruirea personalului din domeniul 

asistenței sociale. Un mediu foarte nociv este, de exemplu, acela în care există violență9. 

În dezvoltarea psihică normală a unui copil este necesară cel puţin de o relaţie 

de ataşament stabil. Lipsa acestuia în condiţiile în care au crescut copiii 

instituţionalizaţi din perioada comunistă a favorizat dezvoltarea unui retard dobândit. 

Aşadar după anii ‘89 în România s-a recurs la metode diferite de insituţionalizare ca 

asistenţa maternală sau casele familiale. Însă nu s-a reuşit desfiinţarea tuturor vechilor 

stabilimente din cauza sărăciei şi a creşterii numărului de adulţi şi copii care cer 

asistenţă socială. O statistică din 2004 arată că 4.000 de copii erau abandonaţi în 

spitalele de maternitate şi 5.000 de copii în alte secţii de pediatrie10. 

Fenomenul copiilor străzii a fost cercetat de Comisia pentru Drepturile Omului 

încă din 1980 şi se referă atât la copiii abandonaţi, cât şi la copiii care lucrează pe 

stradă cerşind iar seara se întorc la familiile lor. De obicei ei sunt identificaţi ca băieţi 

orfani sau abandonaţi, cu vârste cuprinse între 13 şi 14 ani, implicaţi în abuz de 

substanţe, cu o viaţă sexuală activă, implicaţi în acţiuni penale. Aceste stereotipuri 

                                                             
8 Cf. L. BETEA, op. cit. 
9 PRESSONE, Roxana Garaiman, Copii care au trăi primii doi ani din viaţă nu mai pot avea o viaţă normală, 

08.08.2017,  https://pressone.ro/copiii-care-au-trait-primii-doi-ani-in-orfelinat-nu-mai-pot-avea-o-viata-normala/ 

(accesat la data 25.03.2019). 
10 Cf. V. LOZINSKI, Ending child abandonment in Romania, 5.12.2006, 

˂https://www.unicef.org/infobycountry/romania_37375.html˃, (accesat la data 20.03.2019). 

https://www.unicef.org/infobycountry/romania_37375.html
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reflectă atitudinile publice față de copiii străzii mai degrabă decât realitatea vieții 

individuale a copiilor. Asemenea reprezentări sunt prejudecăţi nefondate, deoarece nu 

se reuşeşte să se surprindă realele probleme cu care se confruntă în mod cotidian. 

Copiii văzuţi ca „victime” sunt trataţi mai degrabă ca obiecte posesoare de bunăstare 

decât ca deţinători de drepturi. Pe de altă parte unii consideră aceşti copii ca fiind 

„delicvenți” supuşi adesea violenţei, care ajung mai degrabă sau mai târziu în sistemul 

penal. De regulă sărăcia economică, familia dezorganizată sau abandonul copiilor sunt 

principalele cauze ale fenomenului copiilor străzii. În orice caz familiile acestor copii 

au fost victime ale discriminării, sărăciei, excluziunii şi inegalităţii sociale. În practică 

o încercare de reabilitare a situaţiei acestor copii pare adesea inutilă; responsabilizarea 

părinţilor11 şi a lor înşişi devine tot mai dificilă odată cu trecerea timpului12. 

În realitate copii aflaţi în îngrijire specială sunt separaţi de părinţii lor din mai 

multe motive în acelaşi timp. În spatele acestor factori de risc sunt şi lipsa funcţionării 

serviciilor de asistenţă socială a sistemului de protecţie a copilului. Aşadar putem 

afirma că sunt cazuri în care familiile se îndreaptă către îngrijirea alternativă publică ca 

răspuns la nereuşita sistemului de protecţie a copilului13. 

Pentru mulți copii, căminul lor familial reprezintă un pericol, un risc în 

dezvoltrea lor normală. De aceea autorităţile statului intervin pentru protejarea 

drepturilor primordiale plasându-i în centrele de plasament, chiar dacă această decizie 

nu este întotdeauna cea mai bună, mai ales atunci când un membru al familiei extinse l-

ar putea lua în grijă. Aşadar copiii au dreptul să se simtă în siguranţă acasă. Pentru 

mulţi dinre ei, violenţa se învaţă în familie. Ei se confruntă cu abuz emoţional sau fizic 

                                                             
11 De regulă aceşti părinţi au diferite boli psihice, sau sunt dependenţi de droguri. 
12 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, 14,16. 
13 Cf. L. CHIWAULA, R. DOBSON, S. ELSLEY Drumming Together for Change: A Child‘s Right to Quality Care in 

Sub-Saharan Africa, Editura University of Strathclzde, UK, 2014, p. 101. 
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şi neglijenţă din partea adulţilor. Rămânând traumatizaţi în urma diferitelor forme de 

pedepse corporale14, adesea comportamentul deficit al părinţilor reprezintă o prezenţă 

creatoare de vulnerabilitate permanentă15. Starea continuă în această atmosferă 

conflictuală crează pentru copil un sentiment de vinovăţie pentru faptul că nu reuşeşte 

să prevină atitudinea abuzivă a părinţilor16. 

O altă problemă este boala şi malnutriţia constantă care afectează cu 

predispoziţie diverse regiuni ale lumii, determină decesul părinţilor. De exemplu boli 

precum SIDA sau HIV sunt cauzele principale în Africa Subsahariană care aduc peste 

20 milioane de orfani17. La nivel mondial se pune întrebarea dacă boala şi malnutriţia 

care ucid zilnic milioane de oameni, în special copii, nu poate fi oprită în timp ce 

resursele globale de medicamente şi alimente există mult peste necesităţile întregii 

populaţii. Interesul economic al marilor firme, precum şi corupţia prezentă astăzi la 

nivel statal acceptă o distribuţie inegală a resurselor. Indiferenţa celor mari care profită 

de pe urma celor mici, este cauza principală a cifrei mortalităţii multor copii 

nevinovaţi. Pe de altă parte unele politici statale tind să acopere unele interese 

personale ale diferitelor autorităţi care ameninţă mulţi copii cu violenţă, abuz şi 

exploatare, împiedicându-i să crească într-o atmosferă de bunăstare adaptată copilăriei 

lor pentru o dezvoltare integrală. În statele afectate de conflicte armate copiii trăiesc 

zilnic pericolul războiului, frica de supravieţuire, fiind ameninţaţi în spaţii publice 

precum şcoli, spitale, biserici. În aceste zone cei mici se confruntă cu pericole majore, 

                                                             
14 Date obţiute în urma unei analize statistice din 62 de ţări făcute de fondul pentru copii al ONU, 2014, p.p. 97-

99, ˂http:// www.unicef.org/publications/index_74865.html#˃, (accesat la data 25.03.2019). 
15 Cf. E. FARMER, S. CALLAN (2012), Beyond Violence: Breaking cycles of domestic abuse, London-Centre for 
Social Justice, ˂http://www.centreforsocialjustice.org.uk/publications/beyond-violence-breaking-cycles-

ofdomestic-abuse˃, (accesat la data 20.03.2019). 
16 Cf. BETSY MCALISTER GROVES, Mental Health Services for Children who Witness Domestic Violence, The 

Future of Children, Vol9(3), 1999, pp. 122-132. 
17 Cf. SOS CHILDREN’S VILLAGES, Child at risk. The world’s most vulnerable children: who they are, where they 

live, and what puts them at risk, 2015, p. 3.. 

http://www.unicef.org/publications/index_74865.html
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fiind protejaţi de adulţi vulnerabili la riscurile societăţii care le ameninţă viaţa 

persoanlă, familia şi locuinţele personale. Eşecul guvernelor de a combate abuzul prin 

obiectivele Agendei de Dezvoltare 2015 a dus la imposibilitatea dezvoltării condiţiilor 

în care cresc copiii. Dezvoltarea unei noi strategii care îmbunătăţeşte condiţiile întregii 

familii ar putea fi o soluţie la protejarea integrităţii copilului. Astfel cooperarea dintre 

ministere, crearea parteneriatelor cu asociaţiile umanitare şi angajamentul autorităţilor 

civile poate pune capăt abuzului, exploatării şi traficului care ameninţă copiii din 

întreaga lume. Incluziunea socială a generaţiei tinere determină viitorul societăţii18. 

Problema copiilor soldaţi care sunt obligaţi să lupte în ţările subdezvoltate ridică 

un semn de întrebare în faţa respectării drepturilor lor de către conducerea ţării. În 

2015 existau 250.000 de băieţi şi fete care utilizau arme în 23 de ţări unde existau 

conflicte armate. În Congo de exemplu 30% din armata care luptă în apărarea patriei 

este formată din minori de ambele sexe. De regulă aceşti copii sunt răpiţi sau recrutaţi 

cu forţa pentru a fi utilizaţi ca mesageri, spioni, luptători sau devin victime ale abuzului 

sexual. Sunt aleşi copiii deoarece ei sunt vulnerabili din cauza sărăciei şi a vârstei şi 

pot fi manipulaţi; reprezintă o mână de lucru ieftină în comparaţie cu soldaţii adulţi. 

Aceşti copii sunt afectaţi psihologic de traumele războiului. Au nevoie de sprijin 

emoţional, de recuperare psihologică, medicală şi educaţională; de petrecere a timpului 

liber într-un climat paşnic care să-i ajute să se integreze în viaţa civilă, să depăşească 

sentimentul de victimizare. Potrivit datelor UNICEF din 1998 un număr de 100.000 de 

cazuri s-au reuşit să fie reintegrate în familiile de origine în 15 ţări19. 

                                                             
18 Cf. UNICEF, Children in danger: act to end violence against children, United Kingdom, p. 4, 2014. 
19 Cf. P. BATTISTA, Unicef, more than 250.000 child soldiers slaves of war around the world, 03.02.2015, 

˂https://www.west-info.eu/unicef-more-than-250-000-child-soldiers-slaves-of-war-around-the-world/˃ (accesat 

la data 25.03.2019). 
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Noile forme de părăsire a copilului valabile pentru societatea modernă care au 

pătruns şi în România, reprezintă o formă extremă de violenţă20 care poate fi generată 

de o serie de cauze princiale precum: părinţi plecaţi în străinătate, dizolvarea familiei 

(divorţ, separare, părăsirea domiciliului), relaţii instabile ale părinţilor, infidelitate, 

sarcini în afara căsătoriei sau dezinteresul părinţilor. Prezentăm în continuare cauzele 

separării copilului de familie văzute prin ochii familiei şi a specialiştilor. 

 

 

 

2. Cauze ale separării copilului de familie 

Potrivit datelor de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie (ANPDCA), principalele trei cauze ale separării copilului de 

familie şi ale intrării în sistemul de protecţie instituţionalizat, identificate în mod 

constant sunt: sărăcia (42%), abuzul şi neglijarea (25%) şi dizabilitatea (10%)21. În 

timp ce în statele mai dezvoltate ECE/CSI separarea de părinţi este cauzată de neglijare 

şi diferite forme de abuz, în ţara noastră predomină „motivele sociale”. Analizăm în 

continuare aceste cauze. 

Evenimentele nefericite în viaţă precum decesul unuia sau ambilor părinţi aduce 

un procentaj de 6% dintre copii din sistemul de protecţie22. De asemenea o cifră de 6% 

este deţinută şi de copii care sunt instituţionalizaţi din cauza problemelor care apar 

datorită familiilor dezorganizate cu ambii părinţi în penitenciare pentru consum de 

                                                             
20 Definiţia violenţei este cea dată în articolul 19 al Convenţiei cu privire la drepturile copilului: „orice forme de 

violenţă, vătămare sau abuz, fizic sau mintal, de părăsire și abandon, neglijenţă, de rele tratamente sau de 

exploatare, inclusiv abuz sexual” (ONU, 1989). 
21 Vezi Anexa nr. 1. 
22 Vezi Anexa nr. 2. 
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droguri, prostituţie, furt etc., părinţi care sunt decăzuţi din drepturile părinteşti23. Copiii 

cu părinţi în instituţii sociale sau medicale (în special spitale de psihiatrie) reprezintă 

0,5% din totalul copiilor din sistemul de protecţie24.  

Neglijarea, abuzul, exploatarea copilului sau alte forme de violenţă sunt alte 

cauze ce determină instituţionalizarea minorului. Dacă în mediul rural se raportează 

mai des neglijarea, abuzul sexual şi exploatarea pentru comitere de infracţiuni în rândul 

copiilor, în mediul urban au o incidenţă mai mare cazurile de exploatare sexuală, 

exploatare prin muncă şi cele de abuz emoţional. Astfel din totalul dosarelor copiilor 

aflaţi în sistemul de protecţie specială 51% prezintă dovezi ale abuzului, neglijării sau 

exploatării25. Abuzul emoţional este cea mai frecventă formă de abuz înregistrată în 

dosarele copiilor (12%), urmat de abuzul fizic (9%) şi cel sexual (1%). De asemenea 

evaluarea psihologică iniţială arată că unul din trei copii din sistemul de protecţie care 

au suferit un abuz emoţional şi/sau fizic prezintă întârzieri în dezvoltare la nivelul 

unuia sau mai multor dimensiuni: emoţională, cognitivă, comportamentală, 

psihofiziologică, personalitate şi relaţii interpersonale26. Cât privesc formele de 

exploatare, în sistemul de protecţie dosarele copiilor vorbesc de un procent de 1,5% de 

copii care au muncit pe stradă şi/sau au cerşit înainte de intrarea în sistem27. Experienţa 

se luptă cu un număr mai mare de copii care sunt victime ale traficului de persoane. O 

altă formă de exploatare a copiilor se referă la părinţii care pleacă în străinătate şi îşi 

                                                             
23 CMTIS, Detenţia părinţilor: Date factuale şi înregistrarea în dosar ca principala cauză a separării (%). 

Studiu asupra dosarelor de caz ale copiilor din sistemul de protecţie specială (noimbrie-decembrie 2014). Datele 

sunt ponderate (N=48.760). Nu sunt incluşi copiii cu părinţi necunoscuţi şi orfanii de ambii părinţi. 
24 CMTIS, Mama instituţionalizată/părinţi instituţionalizaţi. Date factuale şi înregistrarea în dosar ca principala 

cauză a separării. Studiu asupra dosarelor de caz ale copiilor din sistemul de protecţie specială (noimbrie-
decembrie 2014). Datele sunt ponderate (N=48.760). Nu sunt incluşi copiii cu părinţi necunoscuţi şi orfanii de 

ambii părinţi. 
25 Cf. *** UNICEF, Copiii din sistemul de protecţie a copilului, Ed. Alpha MDN, Bucureşti, 2016 p. 95. 
26 Cf. Idem, p. 100. 
27 Procentul este de patru ori mai mare în rândul copiilor cu vârste între 7-17 ani (6%). Cea mai mare incidență a 

cazurilor de muncă pe stradă și/sau cerșetorie se întâlnește la copiii din categoria 11-14 ani (9%). 
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iau copiii doar cu scopul de a-i folosi sau exploata, nu pentru a păstra familia unită. Se 

denunţă şi comportamentul părinţilor care îşi folosesc copiii pentru a accesa diferite 

forme de ajutor social, mai ales cei care trăiesc din sărăcie; aceasta reprezintă forma 

majoră de exploatare a copilului care, în opinia acestora, este asociată cu dependenţa 

de ajutoare sociale28. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti are la bază cel mai 

adesea: abuzul, neglijarea, violenţa, arestarea mamei sau a tatălui. Sursele 

demonstrează faptul că doar 29% dintre copiii din sistem a căror părinţi sunt în această 

situaţie nu au un cod numeric personal29. 

Instanţa de tutelă, la cererea autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul 

protecţiei copilului, poate pronunţa decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti dacă părintele 

pune în pericol viaţa, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate 

acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzivă, prin neglijenţa gravă 

în îndeplinirea obligaţiilor părinteşti ori prin atingerea gravă a interesului superior al 

copilului30. 

Factorii de risc asociaţi comportamentelor parentale care se reflectă la nivel 

individual asupra copilului reprezintă o cauză majoră a separării copilului de familie. 

Cât priveşte părinţii, factorii de risc se referă la consumul excesiv de alcool şi droguri 

al părinţilor, violenţa domestică, părinte cu dizabilităţi sau probleme de sănătate 

mintală. Pe de altă parte ne putem referi la dizabiltatea copilului, probleme de sănătate 

sau de comportament al copilului, naştere prematură şi comportament infracţional. 

Împreună familiile se confruntă şi cu vulnerabilităţile asociate excluziunii sociale cum 

ar fi sărăcia sau lipsa unui domiciliu stabil31. 

                                                             
28 „Păi ei trăiesc din ajutorul social, din ajutorul minim garantat sau din alocaţia pentru copii şi ăsta e un motiv 
pentru care fac permanent copii pentru că pentru copiii 0‐2 ani alocaţia este mult mai mare în comparaţie cu 

ceilalţi şi atunci ei fac copii pe bandă rulantă ca să aibă un minim de bani în casă.” (Focus grup profesionişti, 

Bucureşti) 
29 Cf. *** UNICEF, Copiii din sistemul de protecţie a copilului, op. cit., p. 109. 
30 Legea 287 din 2009 privind Noul Cod Civil, art. 508. 
31 Cf. *** UNICEF, Copiii din sistemul de protecţie a copilului, op. cit., p. 110. 
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Fenomenul părinţilor plecaţi în străinătate (la muncă) devine o cauză de 

separare32 atunci când ei uită de responsabilităţile lor, comunicarea încetinează, 

angajamentele dispar. De asemenea, chiar dacă copiii sunt cu ei, în străinătate, pot fi 

victime ale exploatării dacă aceştia sunt folosiţi în scopul muncii (cerşit, prostituţie). 

Cât priveşte familiile dezorganizate 17% din copiii aflaţi în sistemul de protecţie 

fac parte din aceste ambiente: comportament atipic al părinţilor, cu relaţii instabile, 

concubinaje, familii monoparentale, divorţuri şi separări. Dizolvarea familiei poate 

surveni şi în urma decesului, detenţiei sau plecării în străinătate  unuia sau ambilor 

părinţi sau părăsirii familiei, a nerecunoaşterii paternităţii sau lipsei de interes a 

părintelui, infidelităţii sau a unei sarcini în afara căsătoriei. Sarcinile timpurii 

determină adesea mamele adolescente de a părăsi copiii în unităţile medicale. Din 

totalul copiilor în sistemul de protecţie, 22% aparţin unei mame minore. O incidenţă 

mai ridicată a memelor adolescente se înregistrează la nivelul mamelor de etnie romă. 

Majoritatea acestora sunt necăsătorite, au parteneri care nu vor să recunoască copilul, 

au cel mult opt clase – doar 24% mai merg la şcoală, depinzând financiar de familie33. 

Se remarcă o carenţă acută la nivelul educaţiei sexuale. 

Comportamentul promiscuu sau infracţional al părinţilor presupune riscul 

adulţilor de a avea antecedente penale sau probleme cu poliţia, de a întreţine relaţii 

sexuale pe bani (practicarea prostituţiei), fapt ce duce la eventuale tratamente rele 

aplicate copilului. La baza acestor comportamente se află sărăcia ca principală cauză a 

separării. Pe de altă parte există o corelaţie între comportamentul infracţional al 

adulţilor şi consumul de alcool sau droguri34. 

                                                             
32 Adesea, aceasta este înregistrată în categoria „alte cauze”, și rar la „dispariția părinților”. 
33 Cf. *** UNICEF, Copiii din sistemul de protecţie a copilului, op. cit., pp. 112-114. 
34 Incidența consumului excesiv de alcool sau droguri este de 32-35% în rândul adulților din familii în care tatăl 

are un comportament infracțional și/sau promiscuu (împreună cu mama sau nu) și de 55% în familiile în care un 

membru adult, altul decât părinții, are un astfel de comportament (prin comparație cu media de 20%). 
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Violenţa domestică35, adesea rezultată pe fondul consumului de alcool, 

determină autorităţile să ia copiii care asistă la bătăile dintre părinţi şi să-i plaseze în 

case instituţionalizate. Pe de altă parte părinţii cu dizabilităţi sau cu probleme de 

sănătate mintală reprezintă un motiv din partea autorităţilor de a lua copiii în plasament 

deoarece aceştia sunt expuşi abuzului şi neglijenţei. Mai mult, există riscul foarte mare 

ca însăşi mama să părăsească în maternitate copilul imediat după naştere. Familiile în 

care doar mama are probleme de sănătate mintală sunt cel mai adesea familiile 

monoparentale din zona urbană care nu beneficiază de sprijinul familiei. Mai puţin de 

jumătate au o locuinţă stabilă; multe dintre acestea stau pe unde apucă, uneori locuiesc 

temporar în instituţii, pe stradă sau la diferiţi concubini. 

Copiii cu nevoi speciale. În decembrie 2014, ANPDCA a raportat la nivel 

naţional peste 70.000 de copii cu dizabilităţi dintre care 80% locuiesc cu familiile. 

Procentul plasării în sistemul de protecţie este unul dominant nu doar penru România, 

ci pentru întreaga Europă Centrală şi de Est şi pentru întreaga Comunitate a Statelor 

Independente ECE/CIS36. Cercetările arată că 35% dinre copiii din sistemul de 

protecţie sunt bebeluşii de 0-12 luni, jumătate dintre ei născuţi prematur şi majoritatea 

părăsiţi în maternitate imediat după naştere. Aceşti copii provin în general din familii 

monoparentale, fără spijin din partea rudelor, cu mame minore, sau având probleme 

psihice. Ponderea copiilor cu dizabilităţi la intrarea în sistem este de 11%37. În anumite 

cazuri, neglijarea copiilor cu dizabilităţi este generată de faptul că părinţii nu sunt 

capabili să le înţeleagă şi să le satisfacă nevoile, în principal din cauza educaţiei 

                                                             
35 Conform Legii 217 din 2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, art.3  violența domestică 

repreyintă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau 
spirituală care se produce în mediul familial sau domestic, ori între soţi sau fost soţi, precum şi între actuali sau 

foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima. 
36 Cf. UNICEF (2010) At home or in a home? Formal care and adoption of children in Eastern Europe and 

Central Asia. Geneva, UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe and the Commonwealth of 

Independent States (CEE/CIS), p. 15. 
37 Cf. *** UNICEF, Copiii din sistemul de protecţie a copilului, op. cit., p. 132. 
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precare şi a prejudecăţilor societăţii. În absenţa sprijinului şi îndrumărilor din partea 

profesioniştilor, părinţii cu un nivel redus de educaţie, care mai au şi alţi copii, 

întâmpină dificultăţi serioase în a face faţă unui copil cu dizabilităţi. Copii cu întârzieri 

în dezvoltare la intrarea în sistem prezintă tulburări în mai multe dimensiuni: 

emoţională, cognitivă, comportamentală, psihofiziologică, de personalitate şi 

relaţionare interpersonală. Aceştia sunt expuşi la numeroase forme de violenţă în 

familie. Aceşti copii ajung în sistem de regulă după vârsta de 3 ani. Pe de altă parte 

lipsa unor servicii pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) reprezintă o altă 

cauză structurală care stă la baza separării copilului de familie. De regulă aceşti copii 

au vârste cuprinse între 7 şi 17 ani la intrarea în sistem şi prezintă tulburări 

comportamentale – vagabondaj38; adesea se întâmplă ca aceşti copii să fi urmat rutele 

de stradă înainte de a ajunge în sistem. 

Aşadar principala cauză care stă la baza acestor separări este sărăcia39; părinţii 

nu au suficiente resurse (lipsa întreţinerii pentru frecvntarea studiilor, lipsa serviciilor 

medicale, a tratamentului pentru recuperare...) pentru a corespunde nevoilor speciale în 

dezvoltarea copilului40.  

Discursul dominant al profesioniştilor din sistemul de protecţie a copilului tinde să îi blameze 

pe părinţi şi să îi facă responsabili pentru faptul că nu protejează copiii de anumite 

vulnerabilităţi, adică se concentrează pe cauzele ce ţin de factorii de risc individuali. În schimb, 

obstacolele istorice şi structurale pe care părinţii şi copiii le au de înfruntat pentru a obţine 

                                                             
38 „Copiii care sunt de cele mai multe ori abandonaţi în sistem sunt copiii care sunt în situaţii medicale deosebit 

de grave, adică sunt cei imobilizaţi, cei cu contorsiuni, [...] Dar să ştiti, cu cei cu tulburări de comportament este 

şi mai greu, pentru că cei care sunt la pat sunt mai uşor acceptaţi decât cei cu tulburări de comportament care 

răstoarnă casa cu susul în jos, care au un comportament absolut imprevizibil, aşa că mulţi părinţi refuză să îi 

recunoască ca fiind copiii lor.” (Focus grup profesionişti, Bucureşti). 
39 Vezi Anexa 4. 
40 CMTIS, Princpala cauză a separării copilului de familie înregistrată în dosarul de caz: Comparaţie între 

bebeluşii (0-12 luni) născuţi prematur şi/sau subponderali şi ei normoponderali şi/sau nscuţi a termen, la 

momentul intrării în sistemul de protecţie (%). Studiu asupra dosarelor de caz ale copiilor din sistemul de 

protecţie socialeă (noimebrie-decembre 2014). Datele sunt ponderate (N=18.065  bebeluşi 0-12 luni, din care 2, 

685 născuţi prmatur şi/sau subpondrali). 
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resursele adecvate sunt mai degrabă obliterate. Accentul este, de obicei, pus pe lipsa educaţiei 

părinţilor şi lipsa lor de interes faţă de educaţia copiilor, lipsa abilităţilor parentale, dezinteresul 

faţă de copil, iar sărăcia este asociată cu faptul că părinţii nu vor să muncească sau să caute un 

loc de muncă41. 

Pentru cercetările cauzei sărăciei, în România sunt următorii factori structurali 

care sunt integrate în procesele sociale, economice, politice şi culturale de la nivel 

macro, şi anume: valori şi norme adverse, inclusiv obiceiuri şi tradiţii care au influenţat 

comportamente, ducând la situaţia actuală; indiferenţa socială, mai ales când se referă 

la contextul dinainte de 1989, obiective neclare şi puncte slabe în procesul de tranziţie; 

sărăcia, cu accent pe sărăcia la nivel rural, regional şi din comunitate, şi cum 

influenţează aceasta copiii; şi slaba guvernanţă, inclusiv contextul legal, administrativ 

şi cel al politicilor, descentralizarea, corupţia şi problemele bugetare. Astfel, alături de 

factorii de risc individuali, contextul social în care trăieşte familia influenţează 

probabilitatea ca un copil să fie abuzat sau neglijat42. 

Sărăcia43 poate explica separarea copilului de familie, consumul de alcool al 

părinţilor şi comportamentul infracţionl. Aceasta se leagă de depenenţa de ajutor social 

şi statutul socio-economic scăzut; perspectiva politicilor pentru copil şi familie are o 

bază mult prea slabă pentru a acoperi aceste nevoi. De asemenea majoritatea acestor 

părinţi au un nivel scăzut de educaţie, puţine abilităţi profesionale şi astfel deţin poziţii 

marginale sau foarte vulnerabile pe piaţa forţei de muncă. Dacă pentru unii sursele de 

venit provin din munca la negru, pentru alţii este munca ocazională şi beneficiile 

                                                             
41 *** UNICEF, Copiii din sistemul de protecţie a copilului, op. cit., p. 138. 
42 Cf. Ibidem. 
43 Conform Legii 292 din 2011 privind cpmbaterea sărăciei şi excluziunii sociale, art. 6 (hh), sărăcia reprezintă 

starea unei/unui persoane/familii/grup/comunităţi manifestată prin lipsa resurselor strict necesare cumpărării 

bunurilor şi serviciilor considerate a asigura nivelul minim de trai într-o anumită perioadă de timp, raportat la 

condiţiile socioeconomice ale societăţii. Pragul de sărăcie reprezintă cuantificarea resurselor, iar standardele 

utilizate  pentru stabilirea acestuia sunt influenţate de nivelul general al costului vieţii, precum şi de specificul 

politicilor sociale adoptate. 
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sociale. De asemenea situaţia devine mai dificilă în cazul persoanelor cu domiciliu 

instabil. Majoritatea copiilor din sistemul de protecţie specială provin din familii care 

au locuit în case cu una sau două camere, cu condiţii proaste de locuit, asociate unor 

riscuri de sănătate medii până la majore, şi supraaglomerate. Copiii care au ajuns de la 

rude sau alte persoane au trăit în condiţii ceva mai bune, în timp ce în cea mai grea 

situaţie au fost cei din familii fără un domiciliu stabil, evacuate sau fără adăpost. 

Comparat cu acestea, condiţiile de trai oferite de serviciile destinate copilului separat 

de părinţi pot părea chiar luxoase. Discrepanţa semnificativă dintre condiţiile de acasă 

şi cele din sistemul de protecţie specială ar putea reprezenta un risc de care trebuie să 

se ţină cont în planul individualizat de protecţie. Problema „condiţiilor bune de trai” şi 

modul diferit în care acestea sunt percepute de copii, familii şi profesionişti a apărut de 

multe ori în studii calitative44. Pe de altă parte mulţi dntre copii care înainte de intrarea 

în sistem nu aveau un domiciliu stabil, sau erau fără dăpost sau din case evacuate – 

făceau parte din familii dezorganizate cu o mamă singură care de multe ori este victima 

violenţei domestice şi care nu dispune de mijloacele necesare pentru a le asigura 

copiilor o locuinţă stabilă45. Cât priveşte fondul pentru locuinţe sociale, acesta este o 

problemă generală pentru România. Spaţiile comune sunt adesea vechi, deteriorate sau 

murdare46, iar serviciile precum electricitatea, canalizarea şi alimentarea cu apă fie 

                                                             
44 Cf. *** UNICEF, Copiii din sistemul de protecţie a copilului, op. cit., p. 148. 
45 Vezi anexa 3. 
46 Supraaglomerarea masivă pune presiune serioasă asupra blocurilor de apartamente, care nu sunt proiectate din 

punct de vedere tehnic pentru un număr atât de mare de locatari. Cum infrastructura este în mare parte veche şi 

deteriorată, subsolul acestor blocuri este, de obicei, inundat de apă şi noroi. Prin urmare, pereţii şi acoperişul se 
erodează şi sunt afectate de umezeală, ceea ce constituie un risc de sănătate pentru locatari. Unele dintre zonele 

cu locuinţe sociale sau cu caracter social riscă să devină – sau au devenit deja – „insule” de sărăcie (mai ales 

mahalalele), cu condiţii de locuit inadecvate şi şomaj generalizat. Autorităţile locale se comportă, de obicei, ca 

nişte simpli administratori financiari ai clădirilor, iar programele de locuire existente nu includ stimulente prin 

care să se încurajeze sau să se ceară chiriaşilor să participe activ la piaţa muncii sau la educaţie, ori să acceseze 

alte servicii sociale. 
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lipsesc, fie au fost întrerupte din cauza restanţelor la plată47. Din această cauză se 

aplică evacuarea chiriaşilor, iar familiile se transferă în zone de ghetou, mahala sau alt 

tip de zonă marginală.  

O altă influenţă a plasării copiilor în case instituţionalizate este dată de 

caracteristicile cartierului, a comunităţii – urban, rural sau copii din sistemul de 

protecţie specială care vin din comunităţile sursă48. Cercetările arată că un procent de 

14% intre copiii din sistemul de protecţie provin din comunităţile sursă. Dintre aceştia 

60% provin din mediul rural, iar ca oraşe predomină Braşov, Constanţa, Covasna, 

Sibiu, Vâlcea şi Vaslui49. Se precizează o nevoie considerabilă de intervenţie în 

comunităţile sursă; lucrul cu părinţii sau comunitatea ar putea sprijini copii pentru a-şi 

schimba viaţa şi pentru a rupe ciclul intergeneraţional transmis de părinţi.  

O altă cauză majoră a separării copilului de familie corespunde cu lipsa 

serviciilor de prevenire50 sau care sunt într-un stadiu de subdezvoltare la nivel de 

comunitate. Aici ne putem referi la: serviciile de asistenţă socială, serviciile de 

educaţie, serviciile medicale, serviciile medicale şi sociale pentru copiii cu dizabilităţi, 

serviciile destinate prevenirii separării copilului de familie, serviciile din comunităţile 

sursă. Prevenirea trebuie să reprezinte o prioritate şi să fie finanţată suficient. Amintim 

                                                             
47 Cf. TEŞLIUC, E., GRIGORAŞ, V. ŞI M. S. STĂNCULESCU (coord.), Studiu de fundamentare pentru strategia 

naţională privind reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii sociale 2015‐2020, volum realizat de către Banca 

Mondială, Bucureşti, 2015, p. 44 . 
48 La nivelul oraşelor şi municipiilor există o concentrare a mamelor cu copii în sistemul de protecţie specială în 

anumite zone urbane, adică există comunităţi sursă. La fel este şi în cazul comunelor / satelor. 
49 CMTIS, Incidenţa cazurilo de neglijare, abuz sau exploatare a copiilo înainte de a intra în sistem, după 

comunităţile sursă (rural sau urban) (%). Studiu asupra dosarelor de caz ale copiilor din sistemul e protecie 

specială (noiembrie-decembrie 2014). 
50 Conform Grupului de experţi europeni, “serviciile de la nivelul de comunitate” sunt definite ca întreaga gamă 

de servicii careîi permite unui copil să crească într-un mediu familial, nu într-o sinstituţie. “Acestea includ 
servicii generale, precum cele legate de locuire, sănătate, educaţie, ocupare, cultură şi agrement, care ar trebui să 

fie accesibile pentur toată lumea, indiferent de tipul de vulnerabilitate sau afecţiune de care suferă sau de nvelul 

de srijin de care are nevoie . De altfel se referă la şi la servicii specializate, precum asistenţa personală pentru 

persoane cu dizabilităţi, centrele respiro şi altele.” Termenul include îngrijirea în cadrul familiei sau în cadrul 

similar celui familial, inclusiv îngrijire în familii substitutive și măsuri preventive pentru intervenție timpurie și 

suport familial. Sursa: EEG (2016) Terminologie privind dezinstituționalizarea. 
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că din totalul populaţiei de copii din sistemul de protecţie specială,  56% provin din 

mediul urban, iar 43% din mediul rural şi aproape 1% din străinătate (sau din alte părţi 

ale ţării, dar fără să fie precizat)51. Dintre aceştia unul din fiecare zece copii nu are o 

anchetă socială la dosar, fapt ce îngreunează intervenţia şi acordarea serviciilor de 

asistenţă socială52. Pe de de o parte, putem afirma că oferta de servicii din comunitate 

care ar putea acoperi nevoile copilului / familiei, fie este foarte scăzută, fie efortul de a 

identifica serviciile alternative la instituţionalizare este total insuficient53. Pe de altă 

parte prestarea serviciilor de prevenire precum consilierea şi informarea au suport în 

baza colaborării între diferiţi actori locali: cadre medicale, cadre didactice, poliţie, 

preot şi alţi reprezentanţi ai Structurii Comunitare Consultative (SCC)54. De asemenea 

remarcăm discrepanţa serioasă între nevoile copilului / familiei şi serviciile de 

prevenire furnizate în comunitate. Specialişii în protecţia copilului arată că de prea 

multe ori activitatea de asistenţi socială la nivel de comunitate se limitează strict la 

acordarea beneficiilor sociale55, fără a se desfăşura activităţi de prevenţie pentru 

familiile vulnerabile. Aceasta constituie una dintre cauzele structurale ale separării 

copilului de familie.  

                                                             
51 Țările menționate în dosarele de caz includ: Italia, Spania, Ungaria, Turcia, Serbia, Grecia, Polonia și 
Germania. 
52 Raportul de anchetă socială nu este suficient să existe, ci trebuie să cuprindă date de calitate, adică trebuie să 

ofere informaţii cheie pentru o bună înţelegere a situaţiei copilului şi a familiei acestuia, necesare 

pentruvelaborarea unui plan individualizat de protecţie. În acest scop este util să se identifice nevoile copilului şi 

ale familiei, precum şi capacitatea de intervenţie a comunităţii ‐ oferta de servicii şi serviciile furnizate, înainte de 

separarea copilului de familie şi intrarea lui în sistem. În absenţa acestor informaţii, raportul de anchetă socială 

furnizează doar câteva repere disparate privind copilul şi familia, despre care am văzut deja în capitolele 

anterioare că sunt slab documentate cu privire la multe teme (sănătatea copiilor, mame, taţi, venituri, locuinţă 

etc.), care nu permit nici unui specialist în protecţia copilului să schiţeze un plan eficace de protecţie. 
53 Se întâmplă adesea că primăriile nu au suficient personal de specialitate, nu respectă legea pentru că nu este 

studiată, lippseşte informarea familiei din neglijenţa specialiştilor – nu oferă informaţii pentur că nu le cunosc. 
54 Legea 272/2004 și HG 49/2011 prevăd obligația autorităților locale de a forma grupuri informale de susținere a 

activităților de protecție socială, în procesul de identificare a nevoilor comunității și de soluționare la nivel local a 

problemelor sociale care privesc copiii. Printre membrii acestor SCC se numără factori de decizie locali, precum 

primarul/ viceprimarul, secretarul primăriei, asistenţi sociali, doctori, poliţişti, reprezentanţi ai şcolii sau preoţi. 
55 Întocmirea dosarelor, ţinerea evidenţei plăţilor lunare şi realizarea vizitelor la domiciliu, în general pentru 

verificarea dosarelor. 
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Din experienţa reprezentanţilor SPAS, venitul minim garantat (VMG) şi alocaţia pentru 

susţinerea familiei (ASF) sunt considerate cele mai eficiente beneficii sociale băneşti pentru a 

preveni separarea copilului de familia sa. În ceea ce priveşte serviciile, consilierea părinţilor 

este declarată a fi cel mai eficient serviciu în a preveni separarea. Alte servicii menţionate, dar 

mult mai rar, includ (accesul la) locuri de muncă, monitorizarea familiei şi programele de tipul 

„şcoală după şcoală” pentru copii56. 

Referitor la serviciile educaţionale menţionăm faptul că doar 49% din copiii care 

au intrat în sistem la vârsta de 4-6 ani au fost înscrişi în învăţământul reşcolar, în 

comparaţie cu 86% din populaţia generală de copii de 4-6 ani57. Acest lucru se 

datorează faptului că părinţii nu reuşesc să achite costurile studiilor astfel încât nu îi 

înscriu în sistemul de învăţământ. Astfel putem spune că o măsură de prevenire care ar 

fi în beneficiul copilului mic ar consta în găsirea unui loc de muncă pentru părinţi. 

Aşadar rata alfabetizării este ridicată. Aceasta se datorează în mai multe cause: 

neparticiparea şcolară a copiilor care ajung în sistemul de protecţie specială, resursele 

părinţilor, atitudinea părinţilor sau lipsa de responsabilizare din partea serviciilor de 

educaţie de la nivel de comunitate, tendinţa de discriminare. 

Cât priveşte serviciile educaţionale în special pentru copiii cu dizabilităţi, slaba 

dezvoltare a educaţiei incluzive face ca multe unitţi şcolare să nu integreze aceşti 

copii58. Cu toate acestea cadrele didactice îndeplinesc un rol important în serviciile de 

prevenire pentru copii aflaţi în situaţii de risc59. Identificarea timpurie şi acordarea 

sprijinului adecvat pentru copii care lucrează în străinătate este de asemenea mult mai 

                                                             
56 *** UNICEF, Copiii din sistemul de protecţie a copilului, op. cit., p. 177. 
57 Date Eurostat pentru anul 2012. 
58 Diferite cercetări, rapoarte şi interviuri cu familiile copiilor cu dizabilităţi ilustrează problemele cheie cu care 

se confruntă familiile în momentul în care copiii lor cu dizabilităţi intră în sistemul de învăţământ și trag un 
semnal de alarmă cu privire la metodele necorespunzătoare folosite actualmente de multe şcoli (de masă şi 

speciale) pentru a cuprinde diferite categorii de copii cu CES și/sau dizabilități, spre exemplu: Horga și Jigău 

(coord., 2010), Gherguț (2011), Toth (2013), Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (2013) 

și Chiriacescu (2014). 
59 În special cei cu ambii părinţi plecaţi peste hotare şi/sau care se confruntă cu traume psihologice din cauza 

separării îndelungate de părinţii lor. 
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eficace dacă se realizează în cooperare cu SPAS şi şcoală. Relaţia dintre aceste unităţi 

are drept obiective: îmbunătăţirea şi consolidarea mecanismelor de monitorizare şi 

raportare la nivel local (SPAS) a copiilor care au nevoie de sprijin, creşterea capacităţii 

şcolilor în sensul compensării absenţei părinţilor prin consiliere, realizarea mai multor 

activităţi de educaţie pentru sănătate, precum şi activităţi de prevenire a 

comportamentelor de risc60, inclusiv cele sexuale61, în rândul adolesccenţilor62. 

 

 

 

3. Efecte sociale ale abandonului familial 

Indiferent de cauzele care au determinat părinţii să abandoneze copiii, 

consecinţele abandonului sunt similare în special la nivel individual. Copilul este privat 

de cele mai elementare drepturi prevăzute prin lege63, iar consecinţa acestui fapt 

împreună cu privarea de dragostea unei familii îşi pune amprenta pe parcursul întregii 

vieţi. Apoi copii instituţionalizaţi, la vârste foarte mici pot avea întârzieri în 

dezvoltarea socială, fizică, emoţională şi prezintă un risc crescut de îmbolnăvire. 

Alegerea de a fi îngrijit în instituţii poate avea drept efect întârzierea dezvoltării iar 

ataşamentul firesc nu are loc. Pe de altă parte copiii abandonaţi prezintă aptitudini 

motorii minime şi de socializare redusă, întârzieri în funcţionarea intelectuală şi logică, 

                                                             
60 Acestea sunt puse în relație cu reducerea consumului de droguri şi a consumului nociv de tutun şi alcool, dar și 

cu tulburările de comportament în rândul adolescenţilor. 
61 Comportamentul sexual la risc al adolescenţilor este direct legat de fenomenul sarcinilor adolescentine şi al 

mamelor adolescente. 
62 O parte dintre aceste măsuri sunt deja cuprinse în HG 691/2015 privind Procedura de monitorizare a modului 

de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot 
beneficia, precum și pentru Metodologia de lucru privind colaborarea dintre DGASPC și SPAS și a modelului 

standard al documentelor elaborate de către acestea. Această reglementare a intrat în vigoare doar în septembrie 

2015. 
63 ONU, Declaraţia Universală a Drpturilor Omului, din 10 decembrie 1948, art. 15 (1): “orice persoană are 

dreptul la cetăţenie”. Lege 289 din 2009 privind Codul Civil, art. 59 „orice persoană are dreptul la nume, la 

domiciliu, la reşedinţă precum şi la o stare civilă, dobândite în condiţiile legii”. 
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dificultăţi de învăţare sau în luarea unei decizii. În plan social au o tendinţă de 

impulsivitate, delicvenţă, comportament agresiv sau anti-social. Alte sindrome spcifice 

abandonului sunt: modificări bruşte de comportament, depresie, rezervaţi şi reci, 

sentimente de culpabilitate.   

Comportamentul promiscuu sau infrcţional al părinţilor, în special al mamei, are 

foarte multe efecte adverse asupra dezvoltării copilului. Cercetările demonstrează 

faptul că în ceea ce priveşte coportamentul deviant al mamei, cerinţele educaţionale 

speciale ale copilului cresc64. În schimb familiile în care doar tatăl are antecedente 

penale, nu prezintă un risc peste medie de cerinţe educaţionale ale copiilor. De 

asemenea copii cu mame care au un comportament deviant dezvoltă tulburări de 

comportament mai pronunţat65. Pe de altă parte evaluările psihologice iniţiale realizate 

în sistem asociază comportamentul deviant al mamei cu întârzierile în dezvoltare ale 

copilului, în timp ce antecedentele penale ale tatălui nu presupune un risc peste medie 

în ceea ce priveşte apariţia întârzierilor în dezvoltare la copii. 

Absenţa sprijinului din partea familiei extinse privează copilul de oportunitatea 

de a crea o relaţie pozitivă cu un adult, de exemplu cu bunica sau bunicii, care ar putea 

produce un grad de rezistenţă phihologică suficient de puternică să contracareze 

influenţa factorilor de risc din familia de origine şi, astfel, să reducă probabilitatea ca 

respectivul copil victimă să se transforme în abuzator66. 

                                                             
64 Incidenţa nevoilor educaţionale speciale este de două ori mai mare decât media în rândul copiilor cu mame cu 

un comportament promiscuu şi/sau infracţional (18% faţă de 9%). 
65 Procentul copiilor cu vârste între 7 şi 17 ani cu probleme de comportament este de trei ori mai mare decât 
media dacă doar mama are un comportament promiscuu şi/sau infracţional, şi de aproape cinci ori mai mare decât 

media dacă ambii părinţi au acest tip de comportament (30%, respectiv 48% faţă de media de 10%).163 Familiile 

în care doar tatăl are antecedente şi/sau probleme cu poliţia nu prezintă un risc peste medie în ceea ce priveşte 

tulburările comportamentale ale copiilor. 
66 Cf. E. MUNRO, J. S TAYLOR, C. BRADBURY‐JONES, Understanding the causal pathways to child maltreatment: 

implications for health and social care policy and practice. Child Abuse Review, 2013, 23 (1). pp. 61‐74. 
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Probleme de comportament. În funcţie de istoria traumatizantă67 a fiecărui copil, 

ei dezvoltă comportamente sociale diverse: unii renunţă să mai vorbească, alţii renunţă 

să mănânce, unii sunt agresivi, alţii devin victime. 

Abandonul şcolar. Copiii separaţi de părinţi au o predispoziţie de a abandona 

studiul deoarece nu sunt susţinuţi din punct de vedere financiar şi moral sau nu primesc 

un ajutor în rezolvarea temelor. Astfel, în timp, fenomenul se resimte atât la nivel 

personal deoarece ei nu găsesc un loc de muncă legal sau plătit în limita unui trai 

decent, ci fie se angajează la munca de jos, la negru, fie rămân susţinuţi de alte 

persoane sau primesc ajutoare sociale. 

Prostituţia. Minori care înainte de a împlini 18 ani sunt obligaţi de familie sau 

alte persoane cunoscute să presteze munca stradală, sau prostituţia pentru obţinerea 

banilor. Prin exploatarea sexuală ei sunt ameninţaţi cu violenţa sau reţinerea actelor. 

Sărăcia şi experienţa pecedentă de a trăi în frică determină copii de a se supune 

abuzatorilor să menţină activă reţeaua de persoane traficate şi clienţii lor. În urma 

contactelor sexuale, copilele se aleg cu diverse boli sau nasc copii prematuri depinzând 

apoi de ajutoarele sociale. 

Drogurile. Consumul de alcool sau de droguri, întâlnit în special la copii care 

locuiesc pe stradă reprezintă o formă de a se refugia din viaţa dură pe care o trăiesc în 

afara unei familii adevărate. Pe lângă faptul că se recurge la diferite forme ilegale (furt 

şi tâlhărie) de a obţine aurolac68, heroina sau cocaina, copii străzii sunt ameninţaţi cu 

violenţa, părărsirea locului de dormit pe timp de noapte, sau cu lipsa îmbrăcămintei 

pentru procurarea de substanţe interzise pentru cei adulţi. 

                                                             
67 Copii cu părinţi plecaţi în străinătate la muncă sau sunt în penitenciare, sau sunt orfani sau abnadonaţi în 

instituţii. 
68 Aurolacul este denumirea comercială a unui lac auriu pentru vopsit elemente metalice, conţinând solvenţi cu 

efecte halucinogene. Mai poartă denumirea de bronz auriu. 
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Cerşit. Copii fără părinţi sau cu părinţi abuzatori practică cerşetoria, stârnind 

mila trecătorilor. În general ei fac parte din reţele organizate sau familii care îi obligă 

să presteze această „muncă”. De asemenea mamele care poartă în braţe copii de până la 

doi ani în condiţii de temperatură diverse, atrag atenţia pietonilor. 

Tulburări sociale. Prin comportamentul lor vor să atragă atenţia părinţilor. Lipsa 

suportului emoţional reflectă o reală problemă a repercursiunilor deciziei separării 

familiei. În timp ce unii copii doar încearcă să atragă atenţia prin vagabondaj, abandon 

şcolar sau furt, alţii prezintă tentative grave de suicid sau refuză să mai vorbească. Se 

îmbolnăvesc de depresie agresivă din cauza dorului de mamă şi de tată, consumă 

substanţe psihoactive sau etnobotanice pentru a se refugia din greutăţile ce apasă pe 

umeri lor. Unii se simt abandonaţi de părinţii lor, tind să se adultizeze prematur având 

grija fraţilor mai mici rămaşi acasă. Alţii prezintă simptome precum anorexie mentală 

sau bulimie nervoasă, refuzând să mai mănânce respectiv elimină ceea ce consumă. 

Integrarea socială devine dificilă deoarece refuză să interacţioneze cu profesorii, 

colegii sau cu adulţii care doresc să-i ajute prin consiliere psihologică, sau meditaţii la 

studii. 

Comportament deviant precedat de urmărirea penală se referă în principal la furt 

şi tâlhărie sau la disturbarea ordinei publice printr-un limbaj vulgar, ameninţări sau 

înjurii69. 

Consumul excesiv de alcool sau droguri al părinţilor70 se reflectă asupra 

copilului prin nutriţie deficitară, violenţa domestică care duce la neglijare şi abuz, 

                                                             
69 În România există un singur penitenciar de minori la Tichileşti, Brăila. Aproximativ 350 de condamnaţi îşi 

ispăşesc pedeapsa în această închisoare, conamnate în special pentru tâlhprie şi furt, sau trafic de drooguri. Toţi 

intră fiind minori, dar ies când devin adulţi. De aceea există 100 de minori, 200 de tienri cu vârste de până la 21 

de ani şi 50 sunt peste acest prag. 
70 Incidența consumului parental excesiv de alcool/ droguri este de 39% dintre copiii care provin din familii cu 3 

sau mai mulți copii, față de 18% dintre copiii din familii cu un singur copil și 28% în cele cu doi. 
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precum şi separarea copilului de familie. Aceşti copii prezintă tulburări 

comportamentale şi psihologice, întârzieri în dezvoltare.  

Astfel din cauza condiţiilor grele de locuit şi a presiunilor din familie există 

riscul mai ales între adolescenţi de a fugi de a casă, vagabondajul. 

Cât priveşte carenţele sistemului medical scoatem în evidenţă imposibilitatea de 

a controla fenomenul de separare a copilului de familie, alături de alte efecte negative 

precum mortalitatea infantilă. Maternitatea timpurie, mai ales atunci când sarcina este 

nedorită poate duce la părăsirea copilului, abandonul şcolii şi chiar excluziunea socială. 

Lipsa educaţiei sexuale sau refuzul de a participa la astfel de pregătiri, lipsa nutriţiei 

optime a mamei şi a copilului, naşterea prematură, cutumele – reprezintă riscuri de 

abandon. Referitor la serviciile medicale pentru copiii cu dizabilităţi putem afirma că 

accesul la servicii de îngrijire paleative este mult prea limitat astfel încât părinţii recurg 

la sistemul de protecţie specială. 

Un studiu realizat în perioada 2000-2017 de către echipa Bucharest Early 

Intervention Project (BEIP)71 susţine că neglijarea unu copil în primii doi ani de viaţă îi 

va afecta iremediabil dezvoltarea creierului. Cercetătorul român Florin Ţibu72 explică 

faptul că „copiii neglijați, care n-au beneficiat de atenția și de afecțiunea a cel puțin 

unui adult dedicat, așa cum se întâmplă într-o familie normală, au un IQ mult mai 

scăzut și dezvoltă probleme psihice, de discernământ și de control al impulsurilor”. 

                                                             
71 BEIP - Proiectul de intervenție timpurie pentru București este o colaborare comună a cercetătorilor de la 

Universitatea Tulane, Universitatea din Maryland și Spitalul de Copii din Boston. Studiul, care a început în anul 

2000, a examninat efectele instituționalizării timpurii asupra dezvoltării creierului și a comportamentului și 

impactul asistenței foster de înaltă calitate ca o intervenție pentru copiii care au fost plasați în instituții. S-au 

urmărit copiii începând cu vârsta de 12 ani, evaluând o gamă largă de domenii de dezvoltare, inclusiv măsurarea 

creșterii fizice, a funcției cognitive, dezvoltării social-emoționale, atașamentului, dezvoltării creierului și multe 
altele. În 2017 s-au înceiat cercetările făcute de echipa cercetătorilor americani şi români. 
72 Florin Țibu, doctor în psihopatoligie al Univesităţii din Manchester, este cercetător postdoctoral al proiectului 

Bucharest Early Intervention Project (BEIP), primul studiu randomizat de studiere a efectelor intervenţiei de tip 

plasament în asistența maternală a copiilor instituționalizați. Din 2015, Florin Țibu este și lector la Facultatea de 

Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Bucureşti: le predă masteranzilor cursuri de Dezvoltarea 

copilului și Psihopatologie. 
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Pentru realizarea cercetării au fost recrutaţi 136 de copii din București cu istoric de 

instituționalizare, copii care, de regulă, fuseseră duși în instituție direct după naștere. 

Au fost împărțiți aleatoriu în două grupe. Unii și-au continuat viața în instituțiile unde 

erau atunci, ceilalți au fost plasați în familiile unor asistenți familiali instruiţi de această 

echipă. De asemenea s-a studiat şi un grup de 72 de copii recrutați din comunitate prin 

intermediul medicilor de familie. Este vorba de un lot tipic de copii din familii, care nu 

au fost instituționalizați niciodată. Acest grup de control este important pentru a vedea 

cum se raportează celelalte două grupuri la media de dezvoltare. De-a lungul a 16 ani 

mulți copii s-au răspândit prin țară, unii prin străinătate, dar pentru evaluări s-a încercat 

să se facă întâlnirile la Bucureşti. Pe de altă parte, au fost adoptați mulți copii din 

ambele grupuri randomizate73. O proporție semnificativă din copiii plasați în asistență 

maternală, cam 20%, au fost adoptați de asistenți maternali. Una dintre descoperirile 

importante ale studiului este că stabilitatea plasamentului este unul dintre cei mai 

importanți predictori pentru o recuperare și o dezvoltare cât mai bună. „Sentimentul de 

apartenență, convingerea că nu vei mai pleca niciodată de acolo și că părinții te iubesc 

necondiționat sunt cele mai bune lucruri care li se pot întâmpla acestor copii care au 

trecut deja printr-o traumă”74. 

Acest studiu are la bază alte cercetări mai vechi din Marea Britanie legate de 

efectele negative ale instituţionalizării. Se intuia faptul că copii din instituţii au anumite 

probleme în dezvoltare, însă concomitent cu aceste opinii, existau şi persoane care 

susţineau că uneori copiilor găsesc un trai mai bun în orfelinate. Ce nu se ştia era 

tocmai care arii de dezvoltare sunt afectate mai mult, care vârstă este mai critică pentru 

                                                             
73 Randomizat – distribuirea întâmplătoare a variantelor din câmpul de experienţă în vederea elinimării 

posibilelor erori.  
74 PRESSONE, R.Garaiman, Copii care au trăi primii doi ani din viaţă nu mai pot avea o viaţă normală, 

08.08.2017,  ˂https://pressone.ro/copiii-care-au-trait-primii-doi-ani-in-orfelinat-nu-mai-pot-avea-o-viata-

normala/˃ (accesat la data 25.03.2019). 

https://dexonline.ro/definitie/randomizat
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a lua această decizie şi în ce constau efectele de nerecuperat. Investigaţiile au condus la 

găsirea unor mecanisme prin care deprimarea afectivă și deprivarea senzorială pot duce 

la probleme psihiatrice, de comportament, emoționale, de inteligență etc. 

Descoperirile făcute de echipa BEIP au contribuit la decizia autorităților române 

de a nu-i mai trimite în orfelinate pe nou-născuții abandonați, ci numai în asistență 

maternală. Totuși, în România există încă peste 70 de orfelinate clasice de capacitate 

mare, în care trăiesc aproape 20.000 de copii75. 

                                                             
75 Cf. Idem.  
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CAPITOLUL II 

 

ASISTENŢA SOCIALĂ A COPIILOR ABANDONAŢI 

 

 

 

Ocrotirea copilor abandonaţi reprezintă o reală preocupare pentru întreaga 

societate. Situaţia socio-economică mondială a dus la creşterea numărului de familii 

aflate în diferite categorii de risc: riscul de a abandona copii în instituţii, pe stradă, 

riscul de a fi abuzaţi de propria familie, de a deveni delicvenţi sau victime ale violenţei 

şi a abuzului; rezumat, riscul de a nu creşte într-un mediu familial bazat pe dragoste şi 

suport pentru dezvoltare. Astfel copilului trebuie să i se asigure o protecţie specială 

împotriva factorilor agresivi ai mediului, asistenul social având un rol important în 

această direcţie. Prezentăm în continuare protecţia copilului abandonat la nivel mondial 

şi naţional, după care analizăm un studiu de caz concret a unui copil aflat într-un centru 

de plasament din Bucureşti.  

 

 

1. Protecţia copiilor abandonaţi la nivel mondial 

Neglijarea reprezintă o deprivare senzorială şi afectivă, adică lipsa unui 

îngrijitor principal care să îi ofere zilnic copilului zi de zi ceea ce mama îi oferă unui 

nou-născut. Primele luni de viață sunt cruciale pentru dezvoltarea de mai târziu, pentru 

toată viața, în aproape toate sistemele și ariile de dezvoltare. De exemplu, dacă un copil 

mic nu este atins zi de zi sau nu i se prezintă în față diferite obiecte sau chipuri, ochii 

lui nu se pot focusa, nu pot face exercițiul de zi cu zi pe care îl fac nou-născuții, iar 

https://dexonline.ro/intrare/focusare/89589
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aceasta conduce la afectarea traiectelor nervoase. Încep să se atrofieze unele legături de 

neuroni care, în mod normal, s-ar ramifica și s-ar lega de alți neuroni din preajmă. 

Mediul ideal de creştere este ceea ce se întâmplă într-o familie tipică, cu părinți grijulii, 

calzi și sensibili la nevoile copilului. La polul opus, instituționalizarea reprezintă o 

formă extremă de neglijare, deși ea este prezentă într-o măsură mai mare sau mai mică 

și în comunitate. Un exemplu la fel de puternic este cel al copiilor crescuți cu mame 

care consumă droguri și care, uneori, uită de ei zile întregi. Sau familiile în care există 

violență domestică, în care copilul este expus la traume. 

Cât priveşte dezvoltarea inteligenţei, copii mici se nasc cu un mare potenţial 

care trebuie fructificat din primele clipe de către copil cu ajutorul părinţilor. Există însă 

și abilități cu care ne naștem și care, bineînțeles, pot merge într-un sens sau altul. De 

exemplu, există bebeluși cu abilități mai bune de a-și regla emoțiile. Sunt aceia care, în 

timp ce plâng, reușesc să-şi mângăie obrajii sau care caută privirea mamei și obțin 

astfel confortul de care au nevoie și se calmează. Chiar și atunci când nu există aceste 

abilități, un parenting cald, ferm și sensibil le poate dezvolta aceste abilități. În schimb, 

un parenting prost și condiții de mediu proaste le pot submina aceste abilități cu care 

vin pe lume. Una dintre cele mai mari probleme întâlnite la copiii instituționalizați este 

rata ridicată de ADHD, de circa 25%. Una dintre cauze este subțierea scoarței 

cerebrale, mai ales în zonele prefrontale. La nivelul comportamentului, acest lucru se 

traduce printr-o mai slabă capacitate de a-și controla emoțiile, printr-o mai slabă 

capacitate de a-și planifica acțiunile și de a-și inhiba impulsurile. Copiii devin 

hiperactivi și au deficit de atenție, dar, pe termen lung, pot avea efecte și la nivelul 

relațiilor cu oamenii. Unii copii instituționalizați nu știu să lege relații cu semenii, 
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ținând cont de acele reguli subtile de a interacționa; mulți sunt intruzivi, fac greșeli în 

timpul exercițiilor de gândire fără să-și dea seama și să se corecteze76. 

Opus acestui tip de comportament parental există şi părinţi care cer prea mult de 

la copilul lor, din dorința de a-i oferi un start cât mai bun în viață, în lumea asta a 

competiției. Se neglijează componența afectivă, interzicându-i copilului să lege relații 

de profunzime. Astfel se forţează ritmul de dezvoltare de dragul obținerii unor 

rezultate. Poate copilul nu-și dorește aceste lucruri, poate are alte interese. El nu va mai 

avea curajul să-și exprime adevăratele sentimente și chemări. Așadar, unul dintre 

riscuri este acela de a avea o dezvoltare emoțională precară, de a-l supune la 

sentimente de însingurare, depresie, anxietate. Scade posibilitatea de a lega relații 

trainice și firești cu semenii și adulții din viața sa și există riscul să dezvolte o percepție 

falsă asupra propriei persoane 

Sistemul de protecţie socială a apărut ca o grijă a comunităţii faţă de membrii 

aflaţi în dificultate cum ar fi existenţa orfanilor şi a copiilor abandonaţi, a celor lipsiţi 

de un sprijin familial77. 

Majoritatea copiilor aflaţi în îngrijire alternativă nu sunt orfani, ci abandonaţi 

sau separaţi de familii din varii motive. Aceştia îşi doresc ca părinţii lor, alte rude care 

se ocupă de îngrijirea lor şi fraţilor/surorile să fie implicaţi. A avea grijă de copil 

înseamnă şi a susţine familia de origine a copilului78. 

Statele părţi vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale şi educative 

corespunzătoare pentru protejarea copilului împotriva oriăãror forme de violenţã, vătămare ori 

abuz fizice sau mintale, de abandon sau de neglijare, de rele tratamente sau de exploatare, 

                                                             
76 Cf. PRESSONE, R. Garaiman, Copii care au trăi primii doi ani din viaţă nu mai pot avea o viaţă normală, 

08.08.2017, ˂https://pressone.ro/copiii-care-au-trait-primii-doi-ani-in-orfelinat-nu-mai-pot-avea-o-viata-

normala/˃, (accesat la data 25.03.2019). 
77 Cf. G. NEAMŢU, Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, p. 65 
78 Cf. CONSILIUL EUROPEI, Protejarea Drepturilor Copilului, un ghid pentru profesioniştii care lucrează cu copii 

în îngrijirea alternativă, ˂https://rm.coe.int/16806b7ee8˃, (accesat la data de 15.03.2019).   

https://rm.coe.int/16806b7ee8
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inclusiv abuzul sexual, în timpul cât se află în îngrijirea părinţilor sau a unuia dintre ei, a 

reprezentantului sau reprezentanţilor săi legali sau a oricărei persoane căreia i-a fost 

încredinţat79. 

După 1990, lipsa locuinţelor sociale a fost mereu o problemă generală în special 

pentru familiile cu mulţi copii, o carenţă care determină familia să plaseze copiii în 

centrele statului din cauza lipsei spaţiului şi a utilităţilor. O rezoluţie a Parlamentului 

European din 11 iunie 2013 referitoare la locuinţele sociale din Uniunea Europeană 

reaminteşte Comisiei, statelor membre şi autorităţilor locale şi regionale că 

subvenţionarea sectorului locuinţelor sociale  permite o garantare a drepturilor 

fundamentale, un răspuns la nevoile sociale acute. Fiind vorba de investiţii sociale 

strategice, poate conduce la crearea locurilor de muncă locale, promovarea mobilităţii 

forţei de muncă, atenuarea problemelor de sănătate care provin din supraaglomerare şi 

condiţii precare de trai. Aşadar construirea locuinţelor sociale nu ar trebui considerate 

costuri care trebuie reduse, ci investiţii rentabile pe termen lung, printr-o stare de 

sănătate şi o bunăstare socială mai bună, prin acces la piaţa muncii şi prin 

autonomizarea persoanelor80. 

Cât priveşte educaţia incluzivă a copiilor cu dizabilităţi, ONU recomanda încă 

din 2013 introducerea unei legi care ar putea creşte şansele acestor copii de a urma o 

şcoală în comunitate. În România această lege a fost implementată prin Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 51/2017 din 30 iunie 2017 care aduce modificări Legii  448 din 2006 art. 

1681 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, sub egida 

Ministerului Educaţiei care a interzis în şcoli neacceptarea elevilor pe criterii de 

                                                             
79 UNICEF, Conventia pentru drepturile copilului, adoptată la 20.11.1989, art.19(1). 
80 Cf. Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la locuinţele sociale dn Uniunea 

Europeană, ˂http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0246+0+ 

DOC+XML+V0//RO˃, (accesat la data de 15.05.2019). 
81  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, art. 16 (b) b) integrarea individuală în unităţi 

de învăţământ de masă, inclusiv în unităţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale; 
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dizabilitate şi care prevede adaptarea rezonabilă a condiţiilor. Această schimbare a 

provocat pentru unele şcoli europene dificultăţi în respectarea programei şcolare 

deoarece Rezoluţia Parlamentului European prevede anumite standarde care nu sunt 

încă respectate82 precum: pregătirea profesorilor, înfiinţarea fondurilor pentru 

realizarea adaptării rezonabile, să se pună la dispoziţie materiale accesibile, să 

promoveze medii incluzive, să perfecteze  metodele de testare, să promoveze transferul 

din şcolile speciale în şcolile de masă, să promoveze monitorizarea cu ajutorul unor 

indicatori ai educaţiei incluzive, să acorde sprijin adecvat elevilor şi să utilizeze 

mijloacele de comunicare şi formatele corespunzătoare83. 

Un exemplu al politicilor sociale pentru apărarea drepturilor copilului este cel al 

guvernului britanic care are un program pentru protejarea copiilor de abuzuri. Acesta 

se referă cu precădere la eliminarea căsătoriilor minorilor şi a violenţei sexuale. De 

asemenea s-a emis un plan de acţiune care ajută victimele violenţei să îşi 

reconstruiască viaţa şi îi penalizează pe făptaşi. Prin aplicarea acestei strategii s-a 

demonstrat că reducerea nivelului de violenţă este posibilă prin aplicarea unor politici 

puternice. De altfel prin colaborarea cu UNICEF şi alte organizaţii internaţionale, 

parteneri şi guverne ale altor state guvernul birtanic a jucat un rol important în 

respectarea siguranţei fiecărui copil84. 

Un raport Unicef referitoare la situaţia din Marea Britanie subliniază faptul că 

violența nu este o raritate, o excepţie ocazională care apare în anumite regiuni 

conflictuale. Violenţa reprezintă o problemă globală care afectează în special minorii 

                                                             
82 În cazul  şolilor din România problema cu care se confruntă cadrele didactice constă în dificultăţile de a 

finaliza la timp orele de curs. În timp ce pentru elevii cu dizabilităţi această schimbare aduce un plus în ceea ce 
priveşte adaptarea socială şi nu rezeultatele mărite (comparativ cu elevii din şcolile speciale), elevii dezvoltaţi 

normal riscă să piardă performanţele şcolare. 
83 Cf. OHCHR, 2013, Thematic study on the right of persons with disabilities to education. Raport A/HRC/25/29. 

˂http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/ Session25/Documents/A‐ HRC‐25‐29_en.doc˃ 

(accesat la data 15.03.2019). 
84 Cf. UNICEF, Children in danger: act to end violence against children, United Kingdom, p. 4, 2014.  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/
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care asistă la scene dure în casele lor, în şcoli sau pe stradă, un comportament care, 

repetat constant se dobândeşte. Pedepsele de care au parte, abuzul fizic, sexual sau 

emoţonal au rezultate foarte grave. De fapt dezvoltarea creierului copiilor expuşi 

violenţei poate fi comparată cu activitatea celebrală a soldaţilor care luptă, cu şanse 

minime de recuperare după stresul post-traumatic. De asemenea violenţa alimentează 

inegalităţile sociale care cresc o dată cu riscul de sărăcie, dizabilitatea copilului, 

minoritatea etnică. Astfel există o probabilitate mică să obţină dreptate la actele 

agresive. La nivel mondial există doar 41 de ţări, printre care şi Marea Britanie, care au 

implementat un program cuprinzător prin care se interzice legal violenţa împotriva 

minorilor. Strategiile cuprinse în acest program fac referire la susţinerea părinţilor şi a 

familiei, promovarea şi furnizarea de servicii pentru copiii afectaţi şi implementarea 

legilor care protejează copiii împotriva unor acte de violenţă specifice. Ca efect s-a 

înregistrat scăderea bruscă a criminalităţii violente din ultimii 10 ani. Modelul britanic 

a fost implementat şi pentru alte ţări asiatice, în America Latină şi Africa85. 

Urmărind exemplul Marii Britanii după obiectivele din 2015 s-a încercat şi în 

România să se aplice strategii similare precum: sprijinirea părinţilor, susţinătorilor şi a 

familiei; consilierea copiilor şi îndrumarea adolescenţilor pentru valorificarea 

aptitudinilor; schimbarea atitudinilor şi a normelor sociale care încurajează violenţa şi 

discriminarea;  promovarea şi furnizarea de servicii de asistenţă pentru copii; 

elaborarea unor legi care protejează copiii de exploatarea prin muncă; construirea 

parteneriatelor cu instituţii şi asociaţii care luptă pentru drepturile copilului; realizarea 

unei cercetări credibile pentru aplicarea strategiilor în vederea unui progres real86. 

Comunitatea internațională va realiza progresul dacă îşi asumă responsabilităţile 

pentru promisunile făcute înaintea alegerilor, dacă respectă angajamentele de la 

                                                             
85 Cf. UNICEF, Children in danger: act to end violence against children, United Kingdom, p. 42, 2014.. 
86 Cf. Idem. 
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începutul alegerilor, a urmăririi paşilor care se fac treptat pentru îndeplinirea 

obiectivelor de dezvoltare. 

 

 

 

2. Sistemul naţional de protcţie socială a copiilor defavorizaţi 

În România sistemul de protecţie a copilului a luat fiinţă în anul 1997 iar 

responsabilitatea pentru funcţionarea acestuia a fost delegată de la nivel central, la 

nivel judeţean. Aşadar au fost înfiinţate 41 de Direcţii Judeţene pentru Protecţia 

Copilului şi câte una în fiecare din cele 6 sectoare ale Bucureştiului, responsabile 

financiar şi operaţional atât pentru copiii aflaţi în dificultate cât şi pentru instituţiile de 

ocrotire din raza fiecărui judeţ. Scopul descentralizării organizării de după 1989 a fost 

prevenirea instituţionalizării prin acordarea de sprijin familiilor şi închiderea 

plasamentelor de mari dimensiuni concomitent cu găsirea unor soluţii alternative de 

protecţie a copilului. 

O serie de elemente au accelerat reforma sistemului de protecţie a copilului în 

România: înfiinţarea Departamentului pentru Protecţia Copilului (care ulterior a suferit 

mai multe modificări de titulatură, în prezent funcționând sub denumirea de Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie) – instituţie centrală cu rol 

de coordonare şi elaborare a politicilor în domeniu – şi preluarea (începând cu anul 

2000) de către Direcţiile pentru Protecţia Copilului (actualele Direcții Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului) a instituţiilor care adăposteau copii, aflate în 

subordinea altor instituţii centrale (sănătate, educaţie). 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare stabileşte atât tipurile de 

servicii destinate prevenirii separării copilului de părinţi, cât şi pe cele de protecţie 
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specială a copilului care a fost temporar sau definitiv separat de părinţi. S-au organizat 

şi au devenit funcţionale următoarele tipuri de servicii: servicii de zi, servicii de tip 

familial şi servicii de tip rezidenţial. 

Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menţinerea, refacerea şi 

dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care 

ar putea determina separarea copilului de familia sa. Acestea cuprind: centre de zi; 

centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi; centre de asistenţă şi sprijin pentru 

readaptarea copiilor cu probleme psihice şi sociale; serviciile de monitorizare, asistenţă 

şi sprijin al femeii gravide predispuse să îşi abandoneze copilul. 

Serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care se asigură, la domiciliul 

unei persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau 

definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii 

plasamentului. 

Rolul serviciilor de tip rezidenţial este de a asigura protecţia, creşterea şi 

îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii 

în condiţiile legii a măsurii plasamentului. Aceste servicii includ centrele de plasament 

(inclusiv casele de tip familial), centrele de primire a copilului în regim de urgenţă, 

precum şi centrele maternale. 

 Instituții naţionale cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului 

sunt: la nivel central –Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 

Adopţie aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice; la nivel judeţean – Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Copilului (DGASPC), în subordinea Consiliilor Judeţene, respectiv a 

Consiliilor Locale ale Municipiului Bucureşti; la nivel local – Serviciile Publice de 
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Asistenţă Socială, organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor, sau persoane cu 

atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale87. 

Statistici din 2015 arată că din totalul copiilor88 din România, 57.279 de copii 

sunt în sistemul de pretecţie specială dintre care avem: 20.291 copii în servicii de tip 

rezidenţial, iar 36.900 copii în servicii de tip familial89. 

Autoritatea Naţinală pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie prezeintă 

o statistică a situaţiei copiilor părăsiţi în untăţile sanitare în perioada ianuarie – iunie 

2018 ca fiind de 411 copii dintre care 384 copii au fost externaţi (fie au fost plasaţi în 

familie, fie plasaţi la asistenţi maternali, plasaţi în centre de pasament, sau în alte 

centre de primire în regim de urgenţă90. 

Amintim aici şi copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Statisticile din 

ţara noastră prezintă un număr de 94.991 copii ai căror părinţi sunt plecaţi în 

străinătate, dintre care sunt: 13.344 familii în care ambii părinţi sunt plecaţi în 

străinătate şi 48.599 familii în care un părinte este plecat în străinătate şi 10.773 familii 

cu părinte unic susţinător plecat în străinătate91. Copii acestor părinţi fie sunt rămaşi 

acasă în grija bunicilor sau a altor rude, fie sunt plasaţi la asistenţii maternali, fie sunt 

plasaţi în centre de plasament.  

                                                             
87 Cf. ANPDCA, Prezentare generală, ˂http://www.copii.ro/activitate/sistemul-de-protectie-a-

copilului/prezentare-generala/˃ (accesat la data 25.03.2019). 
88 Conform Legii 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art. 4 (a), copil înseamnă 

persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu. Astfel un sudiu 

făcut de Institutul Naţional de Statistică arată în în România în anul 2015 exista un număr de 3.734.667 copii 

români. 
89 Cf. MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE, ANPDCA, Statistici, Sursa: Statistici A.N.P.D.C.A. – 31 
decembrie 2015.˂http://www.copii.ro/transparenta/statistici-page/˃, (accesat la data 15.03.2019). 
90 Cf. MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE. ANPDCA, Copii părăsiţi în unităţile sanitare 2018, Sursa: 

Direcțiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ˂http://www.copii.ro/statistici-2018/˃, (accesat la 

data de 14.03.2019). 
91Cf. MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE. ANPDCA,  Situaţie copii cu părinţi plecaţi al muncă, 2018, 

Sursa: DGASPC ˂http://www.copii.ro/statistici-2018/˃, (accesat la data de 14.03.2019).   

http://www.copii.ro/statistici-2018/
http://www.copii.ro/statistici-2018/
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Protecţia Drepturilor copilului prezenta în 2018 o situaţie a celor 58.529 copii 

beneficiari ai serviciilor de prevenire din România. Aşadar dintre aceştia 23.545 de 

copii sunt în centre de zi iar 34.984 de copii primesc alte servicii de prevenire (centre 

de consiliere şi sprijin pentru părinţi, servicii de prevenire a abandonului prin planning 

familial, monitorizare a femeii gravide etc). Cât priveşte beneficiarii din sistemul de 

protecţie, există un număr de 36.754 copii care primesc servicii de tip familial prin 

asistenţă maternală sau îngrijire din partea familiei extinse şi un număr de 17.718 copii 

care primesc servicii de tip rezidenţial publice sau private. Pentru aceste cifre 

personalul DGASPC era construit din 32.716 persoane92. 

Sistemul naţional de protecţie socială a copiilor defavorizaţi prezintă încă multe 

laturi care pot fi îmbunătăţite. Speciaiştii în asistenţă socială au identificat următoarele 

carenţe în acordarea serviciilor de prevenire şi slaba lor eficacitate: salariile foarte mici 

cu care sunt plătiţi asistenţii sociali, personal insuficient la nivel de SPAS, mai ales în 

mediul rural şi urbanul mic93, precum şi în unităţile sanitare. Raportat la numărul mare 

de copii aflaţi în situaţii de risc de separare de familie, specialiştii în protecţia copilului 

consideră că lipsa de personal este accentuată chiar şi în oraşele mari94. Amintim de 

asemenea lipsa unor responsabilităţi clar definite la nivel de SPAS (nu doar cu privire 

la protecţia copilului) şi supraîncărcarea cu activităţi de birou şi alte activităţi decât 

cele de asistenţă socială, formarea profesională insuficientă a personalului din 

domeniul asistenţei sociale la nivel de SPAS,  lipsa de protocoale şi reglementări 

privind relaţiile interinstituţionale de la nivel local şi judeţean, inclusiv DGASPC, lipsa 

de metodologii (manuale, ghiduri) concrete de implementare şi de mecanisme de 

                                                             
92 Vezi Anexa nr. 5. 
93 Recensământul SPAS realizat de Banca Mondială (Serviciile de asistență socială la nivel de comunitate, mai 

2014) indică un deficit al resurselor umane la nivelul SPAS din localităţile rurale şi cele urbane mici, estimat a fi 

cuprins între 2.300 şi 3.600 de persoane (Teșliuc, Grigoraș și Stănculescu, coord., 2015). 
94 TEŞLIUC, E., GRIGORAŞ, V. ŞI M. S. STĂNCULESCU (coord.), Studiu de fundamentare pentru strategia naţională 

privind reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii sociale 2015‐2020, op. cit., p. 110. 
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monitorizare a implementării activităţilor de prevenire pentru toate instituţiile cheie de 

la nivel local, lipsa unei metodologii de identificare precoce a cazurilor la risc de 

separare a copilului de familie, mai ales la nivelul oraşelor medii şi mari, „lipsa de 

interes” a unor reprezentanţi SPAS. Principala recomandare din perspectiva 

specialiştilor DGASPC are în vedere intensificarea eforturilor de formare continuă şi 

sprijin oferit reprezentanţilor SPAS pentru a dezvolta capacitatea locală de a furniza 

servicii de prevenire a separării copilului de familie95. 

Dacă vorbim despre copii instituţionalizaţi din cauza detenţiei unuia dintre 

părinţi, scoatem în evidenţă lipsa unor programe sociale pentru copiii şi familiile lor. 

Astfel detenţia tatălui ca principal susţinător financiar sau a mamei ca principala 

persoană responsabilă de copii, atrage su sine greutăţi severe şi duce, în final, la decizia 

separării copilului de familie. Aceşti copii, majoritatea romi, prezintă o dezvoltare 

normală, fără dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale. De regulă provin din familii 

numeroase, având relaţii bune cu mama / părinţii. Înainte de a ajunge în sistem au 

petrecut o perioadă de timp singuri, acasă, nesupravegheaţi sau au locuit la rude de 

unde au fost plasaţi în sistem împreună cu fraţii lor96. 

O parte dintre copiii din sistemul de protecţie sunt copii ai unor părinţi care la rândul lor, în 

copilărie, au beneficiat de creştere şi îngrijire în sistem. Sistemul de azi îngrijeşte copiii 

copiilor crescuţi de sistemul de ieri. Mulţi dintre aceşti părinţi au crescut în sistemul de 

protecţie nereformat de la sfârşitul anilor `80‐începutul anilor `90, care plasa copiii încă din 

copilăria timpurie în instituţii mari, depersonalizate, rigide. Sistemul vechi caracterizat de 

îngrijirea neadecvată în mari instituţii a creat actuala generaţie de părinţi. Sistemul de azi 

creează noua generaţie de copii care vor deveni părinţii în următorii 20 ani. Cercul vicios al 

instituţionalizării nu poate fi rupt atât timp cât sistemul nu asigură pentru copii formarea 

                                                             
95 Cf. TEŞLIUC, E., GRIGORAŞ, V. ŞI M. S. STĂNCULESCU (coord.) Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate, Raport 

elaborat de Banca Mondială, Bucureşti, 2015, p. 41. 
96 Cf. *** UNICEF, Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale îincluşi în învăţământul de masă, Ed. 

Vanemonde, Bucureşti, 2009, p. 117. 



46 

 

abilităţilor şi competenţelor parentale, nu transmite un model familial şi un model adecvat de 

îngrijire şi creştere a copiilor97. 

Este vitală intervenţia şi asigurarea serviciilor furnizate părinţilor sau familiei şi 

copilului, în comunitate, înainte de separarea pe motiv de neglijare sau abuz. 

Identificarea precoce şi intervenţia timpurie, înainte ca situaţiile de risc să se acutizeze 

şi să fie constante, sunt importante pentru a preveni separarea copilului de familie. O 

măsură de protecţie pentru copiii care au fost luaţi în străinătate de părinţi pentru a fi 

exploataţi, specialiştii în domeniul protecţiei copilului consideră că ar trebui dezvoltat 

un sistem de notificare între DGASPC şi notariate. De asemenea este necesară o 

colaborare interinstituţinală solidă la nivel transnaţional. În situaţiile în care asemenea 

acte se produc, legislaţia românească privind decăderea din drepturile părinteşti trebuie 

aplicată imediat, iar copiii trebuie ajutaţi să fie transferaţi în cea mai potrivită formă de 

protecţie, în ţara de origine sau cea de destinaţie, conform aceluiaşi principiu98. 

În 2008 statul român susţinea prin Legea nu. 34/1998 un număr de 117 centre cu 

caracter social dintre care circa 50 de asociaţii şi fundaţii cu programe pentru copii care 

aveau în grijă mai puţini de 3000 de micuţi. Acest procentaj reprezintă un număr 

relativ mic comparativ cu cifra copiilor aflaţi în evidenţa instituţiilor sociale. Astfel 

centrele sociale private sunt nevoite să recurgă pe cont propriu la sprijinul financiar din 

străinătate99.  

În privinţa dificultăţilor financiare cu care se confruntă familiile şi nivelul 

scăzut al beneficiilor sociale, recentele reglementări100 privind majorarea alocaţiei 

                                                             
97 *** UNICEF, Copiii din sistemul de protecţie a copilului, op. cit., p. 93. 
98Cf. Idem, pp. 98, 107. 
99 Cf. MINISTERUL MUNCII, Asociaţii şi fundaţii penru care s-a aprobat acordarea de subvenţii de la bugetul de 

stat, în baza Legii nr. 34/1998, Secţiunea I, 2018. 
100 Începând cu decembrie 2014, alocațiile pentru copiii în plasament sau cei pentru care s-a instituit tutela au fost 

majorate de la 97 lei la 600 lei. Pentru copiii cu dizabilități, alocația lunară a fost majorată de la 145,5 lei, la 900 

lei. În același timp, s-a agreat plata unei indemnizații, egală cu valoarea salariului de bază minim brut, garantat în 
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pentru plasament familial şi a indemnizaţiei la ieşirea din sistem pot reprezenta un risc 

major pentru reintegrarea corespunzătoare în familie, şi nu o măsură de prevenire. 

Având în vedere tendinţa unor părinţi de a‐şi folosi copiii ca sursă de venit, se trage un 

semnal de alarmă urmărind intenţia unor părinţi care urmăresc obţinerea alocaţiei de 

plasament mai generoasă sau indemnizaţia la ieşirea copilului din sistem şi astfel îşi 

vor lua acasă copiii pentru un anumit timp, după care îi introduc din nou în centru. 

Astfel, răul făcut copilului va deveni şi mai mare, iar acesta va fi şi mai mult expus 

riscurilor. De cealaltă parte, aceasta va pune şi mai multă presiune pe sistemul de 

protecţie a copilului, care este deja suprasolicitat, cu noi intrări şi ieşiri temporare false. 

Poate că rolul pe care îl au actualele beneficii de asistenţă socială în încurajarea 

muncii este unul slab, însă trebuie reamintit că tipul dominant de familii din care 

provin copiii care ajung în sistemul de protecţie este cel ale mamelor singure, 

vulnerabile, adesea neşcolarizate, cu un istoric de sărăcie, de lipsă de educaţie, abuz, 

deci trebuie să facă eforturi considerabile pentru a echilibra munca în condiţii nesigure 

şi dificile din sectorul informal cu îngrijirea familiei, copiilor şi, de multe ori, cu o serie 

de parteneri. Astfel pentru majoritatea dintre acestea, şansele de a‐şi completa educaţia 

(de exemplu, în cadrul programului naţional A doua şansă) sunt foarte reduse şi, prin 

urmare, au acces redus la diferite alte programe, ca de exemplu măsurile active pe piaţa 

muncii, locuinţe sociale (în multe localităţi) sau chiar programe de prevenire create de 

ONG‐uri. „Este clar că în condiţii de sărăcie extremă mulţi părinţi încearcă să acceseze 

orice oportunitate de venit disponibilă, fie că este legală sau ilegală, beneficiu social 

sau nu, prin dferite forme de exploatare a copilului (cerşit, furt, chiar şi prostituţie)” 101. 

Pe de altă parte profesionştii în asistenţă socială tind să sublinieze faptul că beneficiile 

de asistenţă socială distorsionează valoarea muncii şi nu încurajează pe oameni să şi 
                                                                                                                                                                                               
plată, stabilit potrivit legii (900 lei), o singură dată, la ieșirea copilului din sistemul de protecție (fie prin adopție, 

fie prin reintegrare familială) (OUG nr. 65/2014). 
101 Cf. *** UNICEF, Copiii din sistemul de protecţie a copilului, op. cit., p. 142-143. 
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caute un loc de muncă pe piaţa formală a muncii. Adesea banii nu sunt cheltuiţi în 

interesul copilor, deoarece părinţii consumă droguri sau alcool, mulţi fumează sau 

cheltuiesc bani într-un mod necorespunzător, neglijând în acelaşi timp nevoile 

copilului. Cu toate acestea, datele disponibile arată că principala problemă nu constă în 

caracterul condamnabil al părinţilor, ci lipsa de acces la un sprijin corespunzător.  

Un studiu recent al Comisiei Europene arată clar că rolul jucat de Schemele 

privind venitul minim garantat (VMG)102 în a reduce sărăcia şi excluziunea socială a 

fost unul slab şi a înregistrat un progres dezamăgitor în ultimii ani. Punctele slabe 

comune includ:  niveluri inadecvate ale prestaţiilor; slaba acoperire a tuturor celor care 

ar avea nevoie; niveluri scăzute de utilizare (pondere ridicată a celor eligibili care nu 

aplică pentru obţinerea prestaţiilor); şi un impact limitat asupra reducerii sărăciei. 

Principala problemă este reprezentată de faptul că nu se pune suficient de mult accent 

pe elaborarea unei abordări integrate şi personalizate, menită a sprijini beneficiarii şi 

a‐i ajuta să se reintegreze în societate şi, în măsura posibilului, pe piaţa forţei de 

muncă103. 

Legat de locuinţele sociale unde locuiesc cu familia biologică sunt cazuri în care 

unii părinţi nu reuşesc să-şi plătească datoriile pentru chirie sau utilităţi astfel că unele 

primării îi evacuează pentru a-i face „responsabili şi răspunzători”. Astfel, în timp ce 

departamentul de locuire aplică legea104 evacuând persoanele cu restanţe, serviciul 

                                                             
102 Venitul minim garantat este unul dintre ajutoarele sociale acordate +n baya Legii 416 din 2001 cu modificările 

şi completările urlterioare. Acesta se acordă familiior sau persoanelor singure făr venituri sau cu venituri mici, 

aflate în sistuaţii de criză sau în stare de avansată de pauperitate. 
103 Cf. FRAZER, H. ŞI E. MARLIER (2016) Minimum Income Schemes in Europe. A study of national policies 2015, 

European Commission: Brussels. ˂http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId= en&catId=89&newsId=2506& 

furtherNews=yes˃, (accesat la data 15.03.2019). 
104 Evacuarea chiriaşilor reprezintă ultimul pas în cazul restanţelor ce nu au fost plătite. Conform Legii 116 din 

1996, art. 42, închirierea locuinţelor sociale se face pe durata a 5 ani, cu posibilitatea de prelungire. Însă au fost 

raportate situaţii în care autorităţile locale au decis închirierea locuinţelor sociale pe perioade mai scurte (chiar şi 

pe trei luni), pentru a le fi mai uşor să evacueze chiriaşii care nu îşi plătesc chiria sau utilităţile, pentru a‐i 

împiedica pe chiriaşi să acumuleze datorii la cheltuielile asociate locuinţei sociale. Sunt unele primării care îi 

evacuează, pentru a‐i face „responsabili şi răspunzători”. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId
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public de asistenţă socială SPAS fie nu este informat, fie nu intervine. Nu este clar 

unde ajung persoanele evacuate, însă acestea trăiesc un eveniment traumatizant fără 

nici un fel de protecţie. Aşadar drepturile lor sunt încălcate de către instituţiile statului. 

O parte din aceşti copii ajung în sistemul de protecţie specială. Însă sistemul de 

protecţie al copilului ar putea să umple golul lăsat de programele şi politicile naţionale 

privind locuinţele sociale, dar şi de răspunsul necorespunzător al serviciilor din 

comunitate (inclusiv activitatea SPAS, dar nu numai). 

Politicile naţionale pentru combaterea sărăciei şi sistemul beneficiilor de 

asistenţă socială trebuie revizuite urgent, pentru a acoperi mai bine copiii foarte săraci 

şi familiile lor, şi pentru a răspunde mai eficient la provocările cu care se confruntă 

aceştia. În acelaşi timp, serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul comunităţii 

trebuie îmbunătăţite şi dezvoltate, pentru a putea identifica aceste cazuri şi pentru a 

oferi sprijin efectiv copiilor şi familiilor cu risc de separare. Doar în felul acesta va 

putea România să transforme recomandările ONU în realitate. „Sărăcia financiară şi 

materială, sau condiţiile asociate direct şi unic acesteia, nu trebuie niciodată să fie 

singura justificare pentru a lua un copil din îngrijirea părinţilor, pentru a primi un copil 

în sistemul de  protecţie alternativ, sau pentru a împiedica integrarea acestuia, ci 

trebuie văzută ca semnal pentru nevoia de a oferi suport corespunzător familiei”105. 

Se impune dezvoltarea serviciilor de educaţie parentală, precum şi asistarea 

famliilor în dezvoltarea deprinderilor parentale într-un mediu care să evite 

stigmatizarea şi servicii de consiliere şi de suport pentru copil şi familie. Este necesară 

elaborarea de proceduri de lucru proactive pentru identificarea cauzelor respingerii 

astfel încât să nu se ajungă la separare înainte de a epuiza toate soluţiile posibile de 

remediere.  

 

                                                             
105 Citat din ONU (2010) Liniile directoare pentru îngrijirea alternativă a copiilor (paragraf 15). 
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3. Studiu de caz 

Studiul de caz ce urmează a fi prezentat redă situaţia unui copil dintr-un centru 

de plasament din Bucuresşti. Conform principiului confidenţialităţii, rezervăm celelalte 

date personale dând nume fictive. 

Raportul de anchetă psiho-socială privind situația copilului Sorin Filip a fost 

întocmit la începutul anului 2017. Născut în anul 2009, fiul lui Liviu Sorin și a Recea 

Andreea, Filip se află într-un centru de plasament conform Hotărârii nr.817 din 2013, 

emis de Centrul pentru Protecția Copilului care aparține de Comisia pentru Protecţia 

Copilului de la primăria locală.  

Sorin Filip, este elev la o şcoală publică în clasa  a III-a deşi are vârsta de 10 

ani. Comportamentul său față de colegi și doamna învățătoare prezintă un deficit 

pronunţat. Rezultatele la învăţătură sunt foarte scăzute în ciuda efortului suplimentar 

care presupune o atenţie specială din partea cadrelor didactice. Nu a reușit să se 

acomodeze în ambientul colectiv, deranjează programul normal al orelor, deține o 

atitudine agresivă față de ceilalți colegi, aruncă cu lucruri prin clasă, nu este receptiv la 

cerințele învățătoarei, mănâncă în timpul orei, distruge manualele din care lucrează. În 

centru are probleme de adaptare la respctarea regulilor și cerințelor educatorilor. Tinde 

să ceară atenție celorlalți prin diferite mijloace atipice: nu ascultă, protestează, țipă, 

amenință, se lovește, se mușcă, se leagănă, își rupe hainele și lucrurile din jur. Plânge 

fără motive clar justificate, are un limbaj vulgar și un comportament depresiv cu 

tendințe suicidare (o dată a încercat să se arunce în fața unei mașini). Mai întâi 

comportamentul violent era orientat doar spre sine, cu timpul însă manifestă din ce în 

ce mai des o atitudine agresivă față de copiii de la școală sau copiii din centrul de 

plasament. La recomandarea psihologului cu care copilul face terapie a fost dus la un 



51 

 

medic psihiatru care la rândul său a recomandat internarea copilului. Dincolo de 

comportamentul agresiv manifestat faţă de adult sau faţă de colegi, Filip este o 

persoană sensibilă la nevoile celorlalţi copii. Ajută pe cei care au nevoie de el fără să i 

se ceară ajutorul, sprijină când observă pe cineva trist. Vorbeşte cu mare afecţiune de 

surioara mai mică pe care a vizitat-o doar de două ori. 

Date despre familia lui Filip. 

Mama se numeşte Recea Andreea, are vârsta de 30 de ani și este domiciliată în 

București. Din declarațiile sale, reiese faptul că mama este absolventă a opt clase. 

Mama lucrează la un restaurant, fără forme legate, având un salariu de 700 lei. Un alt 

venit pe care îl are este pensia pe caz de boală. Mama suferă de schizofrenie paranoidă, 

fiind internată de mai multe ori la spital. Mama este de naționalitate română, de religie 

creștin-ortodoxă. Dânsa declară că nu are antecedente penale. În martie 2017, doamna 

Recea Madălina a făcut  cerere de reintegrare a fiului său, Sorin Filip, în familie, pe 

motiv că, atât ea cât și fiul sau îşi doresc să fie împreună. Dânsa susţine că are 

condiţiile materiale şi morale necesare creşterii şi educării fiului ei. 

Tatăl se numeşte Sorin Daniel, în vârstă de 34 de ani, are domicipiul în 

Bucuresți, însă o altă adresă decât mama copilului. Este absolvent de 4 clase. În 

prezent este plecat la muncă în Spania, având o relație de concubinaj cu o altă doamnă. 

Nu se cunosc date despre veniturile realizate  de dânsul. Este de etnie română și 

aparține religiei creştin-ortodoxe. Nu se cunosc date ca având antecedente penale. 

Profilul familiei. Doamna Recea Andreea în prezent este separată de concubinul 

sau Sorin Daniel. Din relația lor au rezultat un doi copii dintre care băiatul se află în 

centrul de plasament, iar fata mai mică a fost dată în plasament familial imediat după 

naştere. 
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Asistentul social al centrului a luat legătura telefonic cu tatăl copilului, 

prezentând situația în care se afla acesta şi relaţia pe care o are el cu mama. A fost 

invitat în centru pentru a clarifica situaţia copilului dar nu a venit. 

Locuinta. Imobilul unde locuieşte mama împreună cu bunica copilului se află în 

incinta unui restaurant din Bucureşti. Patronul restaurantului, domnul Armin, le-a oferit 

o cameră cu chirie. Locuinţa este situată la mansardă, deţinând minimul de utilităţi. 

Este formată dintr-o dormitor şi o baie. Camera este dotată cu pat de o persoana, un 

birou, un fotoliu şi un scaun. Aerul este închis, prezintă umitidate, iar luminozitatea 

este minimă. Baia este neîngrijită. Condiţiile de locuit nu sunt suficiente pentru un trai 

decent, deoarece încăperea este întunecoasă, iar bunica copilului doarme împreună cu 

mama într-un pat de o persoană. Neavând bucătărie situaţia se amplifică. Nu există 

frigider, maşină de spălat. 

Istoricul cazului. În începutul anului 2012 părinţii copilului au părăsit ţara 

pentru a lucra în străinătate, lăsând copilul în grija bunicii materne, Recea Elena. Astfel 

în iulie 2012 copilul a fost plasat în regim de urgentă la un centru de plasament pentru 

copii, la solicitarea bunicii materne. După două luni, părinţii copilului au solicitat 

reintegrarea copilului în familie, cazul fiind acceptat de Consiliul pentru Protecţia 

Copilului din cadrul primăriei. În perioada în care copilul s-a aflat la acel centru a fost 

vizitat de către părinţi în mod constant dar din cauza mediului familial necorespunzător 

soluţionarea cazului pentru reintegrarea în familie a copilului a fost amânată de către 

Comisia pentru Protecţia Copilului. 

Doamna Recea Andreea a menţionat faptul că tatăl copiilor a plecat la muncă în 

Spania, iar ea a fost nevoită să meargă într-un centru maternal cu fiica sa care s-a 

născut ulterior. Relaţia de concubinaj dintre părinţi s-a rupt iar cei doi s-au despărţit. 

Datorită condiţiilor limitate de îngrijire a băiatului rămas acasă cu mama şi bunica, 

aceasta din urmă a cerut integrarea lui într-un nou centru de plasament de tip familial, 
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lucru care a fost realizat. Domnul Sorin Daniel nu şi-a mai vizitat fiul în centru din 

2015 când a venit cu mama copilului la serbarea de Sfântul Nicolae organizată de 

reprezentanţii centrului.  În prezent fiica cea mică este plasată la un asistent maternal. 

În schimb Filip a dezvolta legături de ataşament faţă de mama şi bunica maternă, 

acestea vizitându-l constant în noul centru. Datorită problemelor cu care se confruntă 

copilul atât acasă cât şi la şcoală, psihologul a recomandat un control psihiatric. În 

urma controlului psihiatric şi a disgnosticului dat, doamna doctor Raluca Simion a 

recomandat internara copilului în spital pentru mai multe investigaţii, însă mama 

copilului nu este de acord cu acest lucru motivând că fiul ei nu are probleme de natură 

psihiatrică.   

Reţeau de prieteni, rude este redusă. Mama păstrează legătura cu sora acesteia şi 

fiul ei care adesea vin în centru pentru a-l vizita la Filip. În schimb date despre tatăl 

minorului nu se cunosc din decembrie 2015 când s-a prezentat ultima dată la centru. A 

fost contactat telefonic şi prin alte reţele de socializare dar acesta a refuzat să vină să-şi 

vadă copilul şi să discute situaţia lui. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, reprezentanţii centrului au propus 

pentru minorul Sorin Filip aflat în plasament, schimbarea reprezentantului legal, 

datorită problemelor de sănătate psihică ale mamei şi internarea minorului în spitalul 

de psihiatrie conform recomandărilor medicului specialist pentru investigaţii medicale 

mai amănunţite. În urma acestor investigaţii, băiatul a urmat un tratament 

medicamentos, care, cu timpul nu-şi mai face efectul. Dacă la început tratamentul îl 

ajuta să se calmeze, acum are un efect advers provocând somnolenţă, lucru menţionat 

de către doamna învăţătoare. În prezent se încearcă reintegrarea lui Sorin Filip în 

familia naturală având în vedere că situaţia mamei s-a ameliorat atât din punct de 

vedere al sănătăţii, cât şi din punct de vedere material. 
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CAPITOLUL III 

 

DOCTRINA SOCIALĂ A BISERICII ROMANO-

CATOLICE DESPRE COPII ORFANI 

 

 

 

Încă de la începuturile sale Biserica Romano-Catolică a propus o învăţătură 

specială pentru categoriile de persoane vulnerabile ale acestei societăţi care încadrează 

şi copiii orfani. Prin transmiterea valorilor creştine, comunitatea Bisericii este 

îndemnată de a-şi oferi aportul personal participând la activităţile comune de a se 

îngriji de nevoile celor mici şi lipsiţi de apărare. Urmărim în continuare mesajul 

Magisteriului Bisericii, a papei Francisc în timpurile contemporane, dar şi acţiunea 

concretă a Bisericii cu privire la protejarea drepturilor copiilor fără părinţi. 

 

 

1. Învăţătura Magisteriului Bisericii despre copii orfani 

După apariţia creştinimului, vreme de aproape două milenii, ocrotirea 

persoanelor, a grupurilor şi comunităţilor aflate în situaţii problematice a fost 

preocuparea exclusivă a Bisericii, instituţiile statului neimplicându-se în domeniul 

social decât în menţinerea statutului social-politic. De la începutul creştinismului şi 

până în scolul al XIX-lea asistenţa socială era practicată de ordinele religioase, acestea 

fiind principalele puncte de sprijin pentru săraci, orfani şi celelalte categorii de 

persoane defavorizate. După anul 306 când începe să se oficializeze creştinismul ca 
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religie de stat, se înfiinţează diferite instituţii asistenţiale precum leagăne pentru copii 

abandonaţi, orfelinate, azile106. Acestea se bucurau de suportul material şi de 

îndrumarea spirituală a Bisericii prin episcopi, educatori religioşi şi preoţi. Mai târziu, 

după perioada feudală, începând cu secolul al XV-lea, când se face prezentă apariţia 

raporturilor de muncă specifice regimului capitalist între patron şi salariaţi, se observă 

mobilitatea populaţiei în special în rândul oamenilor simpli deposedaţi de terenuri 

agricole. Aceştia depindeau de caritatea Bisericii. Dincolo de provocările statului, 

Biserica va continua să practice şi să promoveze un comportament asistenţial faţă de 

săraci, rămânând până în secolul al XlX-lea cel mai important actor cu responsabilităţi 

sociale. Doctrina creştină tradiţională a continuat să influenţeze spiritul prestaţiilor 

sociale şi după secularizare, demonstrând adânca ei înrădăcinare în conştiinţa colectivă. 

În momentul în care Biserica şi statul împreună au înţeles sărăcia ca pe o problemă 

socială şi ca pe o ameninţare la adresa ordinii sociale încep să se dezvolte instituţiile 

specializate în găzduire şi organizarea unei structuri pentru cei mai săraci şi mai vicioşi 

indivizi. În secolul al XX-lea, sărăcia era tratată ca o problemă socială care îşi are 

originea în sistemul economic, şi nu în decăderea morală a indivizilor, în obiceiurile 

fondate pe principii greşite. Astfel, în numeroase ţări europene au apărut legi prin care 

sistemul economic capitalist era „umanizat”, determinând o serie de prestaţii în 

favoarea persoanelor care nu puteau munci. În România primele legi destinate creării 

unui sistem de asigurări sociale apar în 1911 când se concretizează o legislaţie dedicată 

celor în vârstă: asigurări de boală, bătrâneţe, accidente, invaliditate şi înmormântare107.  

După repercursiunile celor două războaie mondiale şi odată cu analiza societăţii 

industrializate, ia naştere asistenţa socială ca domeniu distinct de activitate108. 

                                                             
106 Cf. F. MĂNOIU, V. EPUREANU, Asistenţa socială în România, Editura ALL, Bucureşti, 1996, pp. 1-4. 
107 Cf. E. ZAMFIR, C. ZAMFIR (coord.), Politici sociale. Romania în context european, Editura Alternative, 

Bucureşti, 1995, p. 81. 
108 Cf. G. NEAMŢU, Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, pp. 65-70. 
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În schimb, Biserica continuă să trasmită mesajul evanghelic pentru protejarea 

celor mai defavorizaţi. Documentele magisteriale care apar în domeniul social conţin 

învăţături practice denunţând interesul capitalist. În Vechiul Testament legislaţia era 

îndreptată spre ocrotirea şi apărrea copiilor a căror viaţă era firavă şi ameninţată. 

Învăţătura lui Isus amplifică aceste exigenţe pozitive dobândind un nou elan care se 

manifestă în toată amploarea şi profunzimea lor prin iubirea autentică, chiar şi faţă de 

duşmani109. 

Vechiul Testament prezintă caracteristica lui Dumnezeu ca un Tată al săracilor, 

al orfanului şi al văduvei, care ocroteşte cu iubire (cf. Ps 68,6) pe toţi, cu atenţie 

deosebită îndreptată spre copii fără părinţi. În Noul Testament orfanii sunt amintiţi în 

obiceiul colectei (cf. 1Cor 16,1); creştinii aduc la altar împreună cu pâinea şi vinul 

pentru Euharistie, darurile lor pentru a fi împărţite celor lipsiţi: săracului, văduvei şi 

orfanului. De asemenea se încurajează faptele de caritate faţă de copii fără părinţi, 

persoanele bolnave sau închise110. 

Biserica, prin tradiţia catehetică vorbeşte despre păcate strigătoare la cer când 

oamenii devin indiferenţi faţă de strigătul orfanului111. Mai mult, familia creştină 

trebuie să înveţe să acorde această îngrijire faţă de membrii nevoiaşi. Biserica 

recomandă întregii comunităţi să acorde sprijin familiilor care în anumite momente nu 

sunt în măsură să dea acest ajutor, să-şi asume sarcinile pentru cei care nu le mai pot 

duce. „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). 

Sfântul papă Ioan Paul al II-lea încă de la începutul pontificatului său exprimă 

iubirea faţă de aproapele, ca principala misiune pe care o are pe pământ. Aceasta a 
                                                             
109 Cf. Evangelium Vitae 41. 
110 Cf. CBC 238, 1351. 
111 Cf. CBC 1867. 
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transmis-o întregii Biserici: „Biserica nu poate să-l abandoneze pe om, omul este 

primul drum pe care Biserica trebuie să meargă atunci când îşi împlineşte misiunea: 

este prima cale, calea fundamentală a Bisericii”112. Un al lucru care îl subliniază este: 

Copilul este un dar al lui Dumnezeu, darul cel mai mare al căsătoriei. Nu există un drept de a 

avea copii („copilul datorat, cu orice preţ”). Există în schimb dreptul copilului de a fi rod al 

actului conjugal al părinţilor săi şi dreptul de a fi respectat ca persoană din momentul 

conceperii sale113. 

Căsătoria este orientată spre procreare şi educare copiilor. Astfel copii devin un 

dar pentru părinţi, pentru întreaga familie şi pentru întreaga societate. În cazul în care 

din motive de sănătate copii nu sosesc, soţii ar putea să-şi manifeste dragostea pentru 

copii fără părinţi, adoptând unul dintre ei, susţinând material e la distanţă sau prin 

diferite activităţi care ajută asociaţiile care sprijină copii în dificultate114. Un lucru 

important este de a susţine familiile care riscă să-şi abandoneze copii sau care au 

dificultăţi de a-i întreţine.  

„Iubirea conjugală este prin natura sa deschisă faţă de primirea vieţii”115. 

Demnitatea fiinţei umane defineşte bunătatea şi fecunditatea care provin de la 

Dumnezeu prin datoria procreării. Paternitatea şi maternitatea umană au în ele însele o 

„asemnănare” cu Dumnezeu pe care este întemeiată familia, drept comunitate de 

persoane unite în dragoste116. Procrearea exprimă şi caracterul social al familiei care 

însufleţeşte caracterul dinamic al iubirii şi al solidarităţii între generaţii. Astfel şi 

copilul împlineşte o valoare socială, aceea de a veni în sprijinul fraţiilor şi surorilor 

sale, pentru părinţii săi şi pentru întreaga familie extinsă. 

                                                             
112 Redemptor hominis 14. 
113 CBC 2378. 
114 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE, Compendiu de Doctrină Socială a Bisericii, Editura 

Sapientia, Iași, 2007, nr. 218. 
115 CBC 1652. 
116 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea către familii Gratissimam sane 6, 2.02.1994. 
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Atunci când familia dăruieşte o nouă persoană societăţii, aceasta este chemată să 

participe la comuniunea cu ceilalţi şi la dăruirea faţă de alţii117. Astfel familia biologică 

este un context în care copilul poate să se dezvolte din punct de vedere al capacităţilor, 

aptitudinilor, al caracterului, să devină conştient de demnitatea sa şi să se pregătească 

să-şi îndeplinească rolul unic în această lume118. Obligaţiile membrilor familiei sunt 

acelea de a transmite noţiuni despre adevăr şi bine, de a crea un ambient în care se 

învaţă a iubi şi a fi iubit atât pentru copii născuţi, cât şi pentru cei adoptaţi119. 

Doctrina socială a Bisericii arată constant exigenţa de a respecta demnitatea 

copiilor. Mai întâi aceasta îi revine familiei, în cadrul căreia trebuie să fie acordată o 

atenţie specială copilului, dezvoltând stima pentru demnitatea sa personală, unită cu 

respectul şi dăruirea pentru drepturile sale. Acestea devin mai importante cu cât 

minorul este mic, bolnav, suferind sau cu dizabilităţi120. Pe de altă parte atenţia se 

îndreaptă către protejarea legală de către sistemele juridice în respectarea demnităţii 

copiilor. Pentru realizarea unui progres în lume este necesară o privire asupra 

generaţiilor noi, care preiau de la părinţii lor moştenirea complexă de valori, de 

obligaţii şi de aspiraţii ale naţiunii de care aparţin121. Împotriva acestui concept, astăzi 

se încurajează violarea drepturilor celor mici prin dezvoltarea tehnicilor generice. 

Primul drept al copilului este acela „de a se naşte într-o familie adevărată”122. Amintind 

de ingerinţele biologice care lezează dreptul primordial al copiilor, Magisteriul 

Bisericii Romano-Catolice este atent la efectele experimentelor negative asupra vieţii 

umane care diminuează dimensiunea căsătoriei, atrage atenţia asupra actelor imorale 

                                                             
117 Cf. Christifideles laici, 40. 
118 Cf. Centesimus annus, 39. 
119 Cf. CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE, op. cit. 212. 
120 Cf. Familiaris consortio, 26. 
121Cf.  IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite (2 octombrie 1979), 21. 
122 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs în faţa Comitetului Jurnaliştilor Europeni pentru Drepturile Copilului (13 

ianuarie 1979). 
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destinate procreării (inseminarea artificială, fecundarea in vitro, recurgearea la tehnici 

care implică o persoană străină de cuplul conjugal) prin care se instaurează o stăpânire 

a tehnicii asupra originii şi asupra destinului persoanei umane. O soluţie pentru părinţii 

care nu au copii este ca atunci când se face simţită ineficacitatea formelor medicale 

legitime, să-şi arate generozitatea lor faţă de alţi copii care sunt lipsiţi de părinţi, prin 

adopţie sau încredinţare, sau făcând servicii semnificative în favoarea aproapelui. 

„Astfel se realizează o fecunditate spirituală preţioasă”123.  

Magisteriul social al Bisericii denunţă tristele fenomene ale muncii prost plătite 

care nu încurajează reunirea familiei. Condiţiile de muncă pentru bărbaţi, femei şi chiar 

copii sunt atât de inumane, mai ales în ţările în curs de dezvoltare, încât ofensează 

demnitatea şi le dăunează sănătăţii. Pentru aceasta se recomandă respectarea 

drepturilor angajatului: dreptul la o remunerare corectă; dreptul la odihnă; dreptul la 

„spaţii de muncă şi la procese de producţie care să nu dăuneze sănătăţii fizice şi să nu 

lezeze integritatea morală a muncitorilor”124; dreptul la protejarea propriei personalităţi 

la locul de muncă, „fără a fi violate în vreun fel conştiinţa personală sau propria 

demnitate”125; dreptul la subvenţii adecvate indispensabile pentru întreţinerea şomerilor 

şi a familiilor lor; dreptul la pensie, precum şi la asigurarea de vârstă, de boală şi în urma 

accidentelor de muncă; dreptul la siguranţa socială legată de maternitate126; dreptul la 

reunire şi la asociere127.  

Situaţia unei mari părţi a copiilor din lume este departe de a fi satisfăcătoare, deoarece lipsesc 

condiţiile ce favorizează dezvoltarea lor integrală, în ciuda existenţei unui instrument juridic 

                                                             
123 ***Catehismul Bisericii Catolice. Compendiu, 454, Ed. Presa Bună, Iaşi, 2006. 
124 Laborem exercens, 19. 
125 Centesimus annus, 15. 
126 Cf. Laborem exercens, 18,19. 
127 Cf. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 135; Pacem in terris 262-263; Gaudium et spes, 68. 
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specific internaţional pentru protecţia drepturilor copilului128, care este obligatoriu pentru toţi 

membrii comunităţii internaţionale129. 

Pe lângă condiţile economice legate de lipsa serviciilor sanitare, a alimentaţiei 

corespunzătoare, a posibilităţii de a primi un minim de formare şcolară sau a unei 

locuinţe, rămân nerezolvare unele probleme deosebit de grave care fac referire la copii 

vulnerabili: traficul de copii, munca minorilor, fenomenul „copiilor străzii”, implicarea 

copiilor în conflicte armate, căsătoria copiilor, utilizarea lor pentru comerţul cu 

materiale pornografice. Este importantă acţiunea diferitelor autorităţi la nivel naţional 

şi internaţional care să intevină pentru combaterea violărilor demnităţii băieţilor şi 

fetelor cauzată de exploatarea sexuală de către persoane cu înclinaţii spre pedofilie şi 

de violenţe îndurate de cei mici care au nevoie cel ma mult de apărare130. 

Intrarea timpurie în câmpul muncii râmâne pentru intervenţia politică, 

economică şi juridică o problemă morală. Lucrul prestat de minori constituie un tip de 

violenţă care nu ar trebui tolerat deoarece atentează la violarea gravă a demnităţii 

persoanei. Există cazuri în care aportul muncii copiilor pentru întreţinera familiilor sau 

chiar pentru economia naţională poate fi indispensabilă. Doctrina socială condamnă 

însă exploatarea muncii prestate de minori în condiţii de sclavie. 

N-ar trebui să li se permită copiilor să intre în ateliere sau fabrici, înainte de a se fi dezvoltat 

trupeşte şi sufleteşte, atât cât trebuie. Într-o fiinţă tânără, dezvoltarea forţelor este stânjenită, 

dacă trebuie să facă eforturi premature; şi dacă s-a rupt floarea tinereţii, s-a sfârşit şi cu 

dezvoltarea normală131. 

Magisteriul Bisericii atrage atenţia şi asupra încălcării drepturilor omului când 

se pune în discuţie problema războaielor şi a violenţelor prin genociduri şi deportări în 

                                                             
128 Cf. Convenţia privind drepturile copilului, intrată în vigoare în 1990; a ratificat-o şi Sfântul Scaun.  
129 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE, op. cit. 245. 
130 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii 1996, 2-6. 
131 Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 129. 
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masă, prin forme de sclavie, trafic de fiinţe umane care se extind geografic prin 

exploatarea muncitorilor, recrutarea copiilor soldaţi, comerţul ilegal de droguri, 

prostituţie132. Acest subiect este destul de rezervat pentru persoanele implicate în 

activităţi de eliminare a fenomenului, din cauza faptului că nu se cunoaşte la scară 

largă. Însă iese în evidenţă faptul că ar trebui ca cei aflaţi în condiţii mai favorabile  să 

renunţe la anumite drepturi ale lor pentru a-i ajuta mai generos din punct de vedere 

material pe ceilalţi. Pe de altă parte o accentuare excesivă a egalităţii „poate conduce la 

un individualism în care fiecare îşi revendică drepturile proprii, fără a mai fi 

responsabil faţă de binele comun”133. 

Se întâmplă adesea în ţările slab dezvoltate economic ca minorii să fie folosiţi 

ca soldaţi în coflictele armate. Aceştia sunt constrânşi să lupte sau aleg din proprie 

iniţiativă fără a fi pe deplin conştienţi de urmări din cauza vârstei fragede. Aici ne 

referim la copii privaţi de educaţie sau de o copilărie normală, copii care sunt antrenaţi 

să ucidă. Acestea constituie acte care nu trebuie acceptate, acte care ar trebui denunţate 

chiar de întreaga comunitate internaţională. Biserica recomandă acordarea ajutorului 

pentru îngrijirea, educarea şi reabilitatea celor care au fost cooptaţi în lupte134. 

Papa Ioan Paul al II-lea retrezeşte în discursurile sale spiritul respectării 

drepturilor omului, atrage atenţia fără ocolişuri asupra desconsiderării drepturilor 

fundamentale ale omului la atâtea persoane şi mai ales la copii. Tabloul sărăciei începe 

cu persoanele care mor de foame, care sunt analfabete, care sunt lipsite de îngrijiri 

medicale cele mai elementare, care nu au locuinţe unde să doarmă şi se continuă cu 

noile sărăcii – persoane care se confruntă cu disperarea nonsensului, capcana 

drogurilor, abandon la vârsta bătrâneţii, boala, marginalizare sau discriminare socială. 

În faţa acestor probleme papa se întreabă dacă este încă posibil ca în timpurile actuale 
                                                             
132 Cf. CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE, op. cit. 158. 
133 Octogesima adveniens, 23. 
134 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii 1999, 11. 
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să existe astfel de discrepanţe între aşa puţini oameni care reţin resurse pentru atât de 

mulţi oameni135.  

Biserica încurajează familia de a participa la diferite forme de viaţă socială şi 

politică în scopul de a-şi revendica drepturile. Caracterul social al familiilor singure şi 

asociate se exprimă şi prin manifestările de solidaritate şi de împărtăşire reciprocă136. 

Această solidaritate se manifestă prin atenţia, primirea, îngrijirea sau adopţia celor 

vulnerabili: persoane care trăiesc în sărăcie, persoane cu dizabilităţi, bolnavi, bătrâni, 

cei singuri, cei părăsiţi. Uneori aceasta se exprimă şi prin informarea instituţiilor 

publice despre situaţiile nefericite prin care trec unele persoane astfel încât acestea prin 

competenţe specifice să intervină conform scopurilor sociale. 

 

 

 

2. Activitatea papei Francisc în combaterea fenomenului abandonării 

copiilor 

De-a lungul pontificatului său, suveranul pontif papa Francisc a manifestat un 

interes aparte în combaterea fenomenului copiilor fără părinţi. Pornind de la întâlnirea 

personală cu aceşti micuţi pentru a le asculta poveştile de viaţă, a vorbit întregii lumi 

prin cadrul omiliilor, a mesajelor video, a audienţelor generale despre doleanţele lor 

pentru a sensibiliza opinia publică şi a căuta împreună soluţii la această problemă 

majoră. În mod particular mesajele sale sunt adresate responsabililor direcţi de instituţii 

publice dedicate copiilor abandonaţi sau chiar reprezentanţilor de stat în vederea 

căutării unor măsuri de solidificare a familiei în general. De asemenea gândul său se 

îndreaptă asupra fiecărui creştin în parte, dar şi persoanelor de alte confesiuni 

                                                             
135 Cf. Nuovo millenio ineunte, 50-51. 
136 Cf. CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE, op. cit. 246. 
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transmiţând mesajul evanghelic în practicarea carităţii şi a valorilor creştine faţă de cei 

mici. Nu în ultimul rând mesajul său se adresează copiilor înşişi care se confruntă cu 

dezechilibrele mondiale ale familiei în general. Papa încadrează aceşti copii lipsiţi de 

dragostea părintească ca „cea mai mare comoară pe care o avem de îngrijit”137. 

În timpul audienţei generale de miercuri din data de 18 martie 2015 papa 

Francisc subliniază faptul că o societate poate fi judecată în funcţie de modul în care îşi 

tratează copii. Aceşti micuţi reprezintă un mare dar pe care îl are omenirea întreagă. În 

călătoriile sale apostolice, papa Bergoglio a cunoscut rănile copiilor care trăiesc în 

condiţii nedemne şi care devin pentru adulţi un sprijin. Folosind cuvintele lui Isus138, 

papa retrezeşte în omenire conştiinţa protejării celor mici, dar mai ales însuşirea de a 

deveni în spirit asemenea lor, plini de încredere în dragostea divină.  Copii reprezintă o 

bogăţie pentru omenire şi pentru Biserică, deoarece amintesc de condiţia necesară 

pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu: pierderea sentimentului de autosuficienţă şi 

însuşirea umilinţei adevărate, a abandonării în braţele unui Tată iubitor şi iertător. 

Mesajul papei se extinde la îndemnul de a reaprinde identitatea de a fi copil. Copilul 

are o încredere spontană în Dumnezeu, în Isus şi în Maria, în acelaşi timp are o privire 

pură, o simplitate interioară care nu este încă atinsă de răutate sau de duplicitate. Papa 

reaminteşte mulţinii de păstrarea permanentă a spiritului copilăriei. Scoţând în evidenţă 

importanţa pe care o au în lume copii, papa subliniază problemele cu care se confruntă 

viaţa de familie astăzi, alegerea de fi născuţi sau nu, condiţiile nedemne în care se 

dezvoltă copii, rănile pe care le dobândesc la nivel social, moral şi psihologic, modul în 

care sunt trataţi într-o „societate înrobită de interese internaţinale”. Spiritul de a fi copil 

aminteşte că omul este dependent de îngrijirea şi bunăvoinţa celorlaţi, o realitate 

                                                             
137 Ibidem. 
138 „Te preamăresc, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și 

pricepuţi și le-ai revelat celor mici” (Mt 11,25) sau „Vedeşi să nu dispreţuiţi pe vreunul dintre aceştia mai mici, 

căci vă spun că îngerii lor în ceruri privesc mereu faţa Tatălui meu care este în ceruri” (Mt 18,10). 
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umană de care nici măcar Fiul lui Dumnezeu nu a fost cruţat. De aceea  suveranul 

pontif aminteşte că cei mici sunt o bogăţie pentru întreaga societate şi pentru Biserică 

deoarece retrezeşte nevoia de iertare şi de iubire. Chiar şi cei care ocupă o poziţie de 

responsabilitate trebuie să se identifice în practicarea valorilor copilăriei. Pe de altă 

parte creşterea unui copil poate aduce şi dificultăţi pentru părinţi, însă papa subliniază 

că în cursul vieţii acest lucru este normal: „o societate cu aceste preocupări este mai 

bună decât o societate tristă şi gri pentru că rămas fără copii” 139. 

Apropierea faţă de copii pe care o manifestă suveranul pontif se exprimă prin 

gesturi mici, care însă mişcă inimile: vizite la spitale de copii, orfelinate, primirea în 

dar a scrisorilor, desene făcute de copii, fotografii, participarea la programul artistic 

pregătit de ei. Intrând în ambientul lor şi cunoscând realitatea cu care se confruntă, 

papa nu a ezitat niciodată de a vorbi deschis că mediul defavorizat de care au parte unii 

copii se datorează fragilităţilor adulţilor, a temerilor prin care au trecut cei mari sau a 

intereselor politice. În multe din mesajele sale referitoare la îngrijirea copilor 

defavorizaţi suveranul pontif a cerut iertare din partea adulţilor pentru că s-a neglijat 

protejarea şi îngrijirea celor mici subliniind necesitatea unui angajament autentic şi un 

efort mai mare din partea tuturor, de a nu rămâne indiferenţi faţă de copiii care suferă 

şi se află în nevoie140. 

Papa Francisc aminteşte în cadrul catehezelor sale, de copii care suferă de 

foame, copii care se află în ţările de război precum Siria, Sudanul de Sud. Referindu-se 

la cuvintele rugăciunii Tatăl nostru – „pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă 

astăzi”, papa explică faptul că „rugăciunea conţine în sine o atitudine de empatie, de 

solidaritate”; reprezintă o invitaţie de a împărţi hrana primită de la Dumnezeu cu cei 

                                                             
139 PAPA FRANCISC, Audienţa generală de miercuri, 18 martie 2015. „O societte fără copii este tristă şi gri”. 
140 Cf. H. BROCKHAUS, op. cit. 
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care nu au141. Această hrană nu se referă strict la pâinea cotidiană, dar la împărţirea 

capacităţilor, punerea în comun a abilităţilor personale, dedicarea timpului în favoarea 

celorlalţi. 

Cât priveşte deciziile părinţilor de a abandona copiii papa răspunde fără a-i 

judeca că uneori părinţii nu pot accepta un copil cu probleme sau cu boli pentru că sunt 

prea fragili pentru a suporta vulnerabilităţile altcuiva „nu au suficientă forţă pentru a 

suporta fragilitatea deoarece ei înşişi sunt fragili [...] Este greu să obţii ajutor din partea 

părinţilor fragili şi uneori trebui noi să-i ajutăm”142.  Apoi există şi probabilitatea că 

unii nu au fost ajutaţi când erau tineri, nu au găsit o persoană care să-i sprijine să 

crească, să devină puternici şi să-şi depăşească propriile slăbiciuni, limitări şi păcate. 

În luna ianuarie 2018 suveranul pontif a vizitat Casa „Micul Prinţ” din Peru143 o 

casă pentru copii şi tinerii orfani, mulţi dintre ei fiind victime ale violenţei fizice şi 

sexuale, alţii fiind exploataţi în lagărele miniere ilegale. Copii şi-au exprimat bucuria 

printr-un program artistic de teatru şi muzică prin care doreau să explice cum credinţa 

poate restabili bucuria şi fraternitatea acolo unde există durere şi tristeţe. Programul a 

continuat prin împărtăşirea istoriilor de viaţă a copiilor: lipsa locuinţelor, exploatarea 

necalculată a resurselor, pierderea părinţilor144. A urmat un schimb de daruri simbolice: 

papa a oferit iconiţa Sfintei Fecioare Maria, iar copii i-au dăruit un rozariu confecţionat 

                                                             
141 PAPA FRANCISC, Audienţa generală din 27 martie 2019.Cateheză despre Tatăl nostru”: nr. 11. Pâinea noastră 

cea de toate zlele dă-ne-o nouă astăzi.  
142

 C. GLATZ, CNS, Pope reassures foster kids, says life events can make adults 'fragile', 20.02.2018,  

˂https://www.catholicnews.com/services/englishnews/2018/pope-reassures-foster-kids-says-life-events-can-

make-adults-fragile.cfm˃, (accesat la data 20.03.219). 
143 Casa de copii „Hogar Principito” („Casa Micul Print”) din Puerto Maldonado, Peru a fost fondată în 1996 

pentru a face fata ratei mari de copii neglijati si exploatati. Actualmente gazduieste circa 40 de copii şi 
adolescenti, care vin din orfelinate, familii în risc sau din exploatari miniere ilegale. Unii au fost abandonaţi sau 

victime ale unor abuzuri fizice, sexuale sau psihologice. 
144 Una din mărturiile prezentate a fost cea a lui Dirsey: „Mi-am pierdut părinții și alte rude în urmă cu 13 ani, 

când mașina pe care au luat-o de la Puerto Maldonado în orașul meu din Iberia a căzut într-un râu, luându-le 

viețile”. Flash: „Această casă a fost imediat gata să-mi dea sprijin și dragoste. la fel pentru alți orfani de fată sau 

băieți sau victime care, de atunci, au devenit noua mea familie”. 

http://www.catholicnews.com/
https://www.catholicnews.com/services/englishnews/2018/pope-reassures-foster-kids-says-life-events-can-make-adults-fragile.cfm
https://www.catholicnews.com/services/englishnews/2018/pope-reassures-foster-kids-says-life-events-can-make-adults-fragile.cfm
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din seminţe şi desenele făcute de studenţii din tribul Harawi. Utilizând cuvinte 

profunde i-a provocat să înfrunte cu seninătate dificultăţile vieţii, să lupte pentru 

originile lor, să continue studiile, să nu renunţe la contactul cu bătrânii, să asculte de 

adulţi, să ierte greşelile lor, să înfrunte singurătatea făcând bine celorlalţi. Răspunsurile 

papei la întrebările mature ale celor mici devin un sprijin pentru adulţi în reconstruirea 

raportului într-un mod mai strâns. Recunoştinţa personală s-a exprimat printr-un gând 

încurajator: „Lumea are nevoie de voi, tineri şi tinere… şi are nevoie de voi aşa cum 

sunteţi. Nu fiţi multumiţi să fiţi ultimul vagon la trenul societăţii, lăsându-vă atraşi în 

toate direcţiile şi eventual deconectaţi. Trebuie să fiţi motorul, mereu împingând 

înainte [...] Vă mulţumesc pentru că sunteţi micile stele care luminează noaptea”145. 

Cuvinte simple de încurajare şi gesturi mici de afecţiune, acestea sunt ceea ce îl 

caracterizează pe papa Francisc când se vorbeşte despre copii fără părinţi. 

În aprilie 2016 s-a editat prima carte a unui papă adresat copiilor. Publicarea 

acestei cărţi reprezintă răspunsul papei la miile de scrisori, desene care ajung la 

Vatican, pe biroul de corespondenţă. Opera conţine răspunsuri la întrebările a peste 260 

de copii din întreaga lume în special din ţări precum Siria, China, Kenya. Lucrarea 

cuprinde preocupări pentru oameni mari reflectate de cei mici: problema ecologiei, 

familia, viaţa de după moarte etc.  Această operă cuprinde o selecţie a 30 de scrisori de 

la copii146 adresate papei şi răspunsurile lor. Iniţiativa este adresată copiilor care 

primesc un mesaj din partea suveranului pontif papa Francisc. Fondurile au fost 

destinate structurii „Copii Papei” din cadrul clinicii Sfânta Maria, din Roma. Această 

structură oferă zlnic ospitalitate şi asistenţă la peste 500 de copii care sunt în nevoie şi 

                                                             
145 H. BROCKHAUS, Catholic News Agency, The world needs you, Francis tells young people at children’s home, 

19.01.2018, ˂https://www.catholicnewsagency.com/news/the-world-needs-you-francis-tells-young-people-at-

childrens-home-40220˃, (accesat la data 20.03.2019). 
146 Una dintre aceste scrisori provine de la Mauro, 9 ani: “Am vrut să vorbesc cu tine despre pace, roagă-te și fă 

tot ce se poate pentru a evita războiul. Mulți spun că se luptă, pentru că Dumnezeu este cel care vrea asta, dar e o 

prostie!". 
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familiilor cestora147. Aceasta reprezintă doar una dintre acţiunile la care suveranul 

pontif este protagonist în favoarea copiilor, însă multe dintre operele caritative care se 

fac în Biserică prin aprobarea lui sunt necunoscute publicului larg. 

La începutul anului curent, în data de 13 ianuarie în sărbătoarea Botezul 

Domnului suveranul pontif Papa Francisc a botezat în Capela Sixtină un număr de 27 

de copii dintre care 12 băieţi şi 15 fete. Aceştia sunt fii angajaţilor de la Vatican. În 

cadrul omiliei de la sfânta liturghie papa a făcut referire la rolul părinţilor în creşterea 

copiilor. Transmiterea credinţei trebuie făcut în climatul familiei, a propriului cămin. 

Aşadar primul rol pe care îl au părinţii este de a transmite credinţa prin exemplul 

propriu de credinţă, prin menţinerea păcii şi a dragostei adevărate în familie. Un 

exemplu concret pe care l-a oferit este acela de a nu înfunta conflictele în faţa copiilor 

deoarece trezeşte în el o traumă, o suferinţă, o neîncredere. Credinţa trebuie trăită mai 

întâi în familie, apoi se învaţă la cateheză148. 

La data de 4 ianuarie 2018 papa s-a întâlnit cu un grup român de minori care 

trăiau în foster sau primeau diferite forme de sprijin din partea unui ONG românesc, 

denumit FDP: protagoniști în educație. Experienţele dure prin care au trecut copii şi 

tinerii abandonaţi de părinţi l-au marcat găsind ca şi cauză nedreptatea socială care 

adesea apare pe fondul sărăciei. A tratat despre subiectul sărăciei spirituale care duce  

la întârirea inimilor, care provoacă părinţii de a-şi abandona propriul copil. Aceasta 

este consecinţa sărăciei materiale și spirituale, a unui sistem social greşit şi inuman 

care conduce la greşeli făcând să nu găsim soluţii optime urgente. Papa i-a asigurat pe 

copii de rugăciunea sa pentru ca într-o zi părinţii lor să le arate dragostea. Un caz 

                                                             
147 Cf. Dear pope Francis, ˂https://www.ignatianspirituality.com/23141/dear-pope-francis˃, (accesat la data 

20.03.2019). 
148 VATICAN NEWS, Papa battezza 27 neonati. Ai genitori: transmettete la fede e non litigate davanti ai bambini, 

˂https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-01/papa-francesco-battesimo-signore.html˃, (accesat a data 

12.05.2019). 
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particular de la această întâlnire a fost răspunsul papei Francisc la prezentarea 

dramatică a unei mame care a fost nevoită să-şi lase copilul în grija instituţiilor publice 

din cauza situaţiilor dificile cu care se confruntă. „Custodia poate ajuta în anumite 

situaţii dificile... Cel mai important lucru este ca totul să se facă cu dragoste, cu atenţie 

faţă de oameni, cu mare respect”149. A îndemnat-o de a nu părăsi Biserica, ci de a intra 

în familia comunităţii creştine.  

De asemenea anul acesta, pe data de 8 mai, un grup de 30 de copii români de la 

fundaţia Sfântul Francisc din Deva150 l-au vizitat pe suveranul pontif la Vatican însoţiţi 

de călugărul franciscan Csaba Bojte. Copii au paticipat la audienţa generală de mercuri 

din Piaţa Sfântul Petru după care i-au oferit papei în dar drept recunoştinţă o fereastră 

tradiţională transilvăneană reprezentată de figura copilului Isus, realizată din 

fotografiile cu portretele a 2.300 de copii care au trăit în casele fundaţiei, un simbol al 

activităţii în educarea copiilor orfani151.  

Nu de puţine ori, papa Francisc îşi exprimă recunoştinţa faţă de colaboratorii 

Bisericii ajutând diferite ordine religioase medici, învăţători, voluntari pentru creşterea 

şi educarea copiilor din spitale, şcoli, orfelinate. Lucrul cu copii trezeşte sentimentul de 

umilinţă, eliberarea de superficialitate, de mândrie şi învăţarea spontaneităţii în a iubi. 

Aşadar mesajul papei este de a imita puritatea celor mici şi practicarea virtuţilor 

specifice copilăriei. 

 

 

                                                             
149 PAPA FRANCISC, L’Osservatore Romano, Când copii se întreabă de ce. Dialog între pontif şi un grup de mici 

orfani români, 20.02.2018. 
150Recunoaşterea oficială a fundaţiei a întâmpinat dificultăţi la început privind birocraţia românească. Autorizaţia 

clădirii mănăstirii a venit odată cu vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România din 1999. În cei 25 de ani de 

activitate, Fundaţia Sfântul Francisc din Deva a ajutat în jur de 6.000 de copii marginalizaţi. Astăzi fundaţia 

sprijină peste 2.300 de copii în 82 de case din Transilvania cu un personal de 300 de adulţi.  
151 PAPA FRANCISC, Audienţa generală de miercuri 8 mai 2019: Cateheză despre călătoria apostolică în Bulgaria 

şi Macedonia de Nord. 
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3. Instituţii catolice care sprijină copii lipsiţi de părinţi 

Biserica Romano-Catolică sprijină în mod practic copii fără părinţi, copii care 

fac parte din familii monoparentale sau cu părinţi ieşiţi din drepturile părinteşti, prin 

diferite organisme religioase, case de tip plasament, de care se ocupă diferite ordine 

religioase, călugări, preoţi sau măicuţe, precum şi laici. În raza Arhiepiscopiei 

Romano-Catolice de Bucureşti există cinci centre pentru copii: asociaţia Casa 

Speranţei, asociaţia Inima Deschisă, Centrul de Plasament pentru copiii nevoiaşi 

Sfântul Marcellin Champagnat, Centru de zi pentru Copii Nevoiaşi, Organizaţia 

Umanitară Concordia. Prezentăm în continuare alte câteva dintre instituţiile cu profil 

religios care sprijină copii defavorizaţi. 

Casa „Sfântul Ioan”, centru cu module de tip familial, face parte din Asociaţia 

Caritas Bucureşti şi se ocupă de 14 copii, majoritatea romi, aflaţi în situaţia de abandon 

familial152. Centrul are ca scop sprijinirea copiilor pentru ca aceştia să depăşească 

dificultăţile generate de situaţia de separare de părinţi, prin oferirea unui spaţiu 

securizat unde copilul să se simtă acceptat, respectat şi valorizat. Instrumentele care 

sunt utilizate sunt: informare, consiliere socială, găzduire pe o perioadă nedeterminată, 

suport emoţional şi după caz consiliere psihologică, educare, socializare şi petrecerea 

timpului liber, reintegrarea familială şi comunitară. Se pune accentul pe restabilirea şi 

îmbunătăţirea relaţiilor cu familia de origine sau cu rudele precum şi angajării acestora 

în sprijinirea copilului pentru dezvoltarea unei relaţii de ataşament stabile. Se 

colaborează cu serviciile publice şi nu numai, pentru a face posibilă reintegrarea 

copilului în familie. În cazul în care aceasta nu este posibilă, copii sunt sprijiniţi să se 

                                                             
152 Cf. Casa „Sf. Ioan”, centru cu module de tip familial, ˂https://caritasbucuresti.org/proiecte/casa-sf-ioan-

centru-cu-module-de-tip-familial/˃ , (accesat la data 03.03.2019). 
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pregătească pentru o viaţă independentă, să fie capabili ca viitori adulţi să desfăşoare o 

activitate care să le asigure autonomia. 

Asociaţia Don Orione, din Voluntari deţine un centru rezidenţial pentru copii cu 

dizabilităţi. Beneficiarii acestei case sunt 24 de copii abandonaţi de familii în spitale 

sau în centre rezidenţiale de stat153. Problemele de sănătate pe care le-au avut la naştere 

au determinat părinţii să nu-i mai ia acasă din cauza lipsei unui tratament adecvat sau a 

sărăciei în general prezent în familie. În timp ce unii sunt complet dependenţi – 

imobilizaţi la pat sau în cărucioare, cu dizabilităţi fizice accentuate şi un retard mental 

sever, alţii au o anumită autonomie şi au posibilitatea de a dezvolta abilităţi care îi pot 

menţine independenţi154. Intervenţia terapeutică reprezintă o componentă importantă în 

dezvoltarea capacităţilor comportamentale şi emoţionale. Obiectivul principal al 

acestui program este de a crea unui sistem coerent care să pună bazele unei vieţi 

independente. Pentru aceasta se încurajează dezvoltarea unui sistem de comunicare, 

dezvoltarea abilităţilor de relaţionare socială, însuşirea abilităţilor de viaţă 

independentă. Programul terapeutic presupune un proces de învăţare prin intervenţii 

individualizate care îmbină metode de dezvoltare a comunicării, metode 

comportamentale, integrare senzorială, ludoterapie, logopedie, muzicoterapie, 

onoterapie, kinetoterpie şi hidroterapie. Strategiile aplicate în dezvoltarea celor mici 

urmăresc crearea unor căi de relaţionare optime, înţelegerea rolurilor şi a 

responsabilităţilor, dezvoltarea independenţei personale, lucruri ce conduc la o 

integrare cât mi adecvată în comunitate. 

                                                             
153 Cf. Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi, ˂http://www.asociatiadonorione.ro/˃ acesat la data 

03.03.2019. 
154 La momentul actual cinci dintre aceşti copii sunt integraţi în învăţământul de masă, patru sunt integraţi în 

programul de învăţământ alternativ, iar cu ceilalţi se încearcă dezvoltarea unei autonomii de bază necesară 

traiului.  
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Casa „Sfântul Iosif”, Odorheiul Secuiesc, judeţul Harghita găzduieşte 

aproximativ 150 de copii care sunt îngrijiţi de 14 călugăriţe greco-catolice aparţinând 

Congregaţiei Inimii Neprihănite155. Conducerea a ales ca instituţia să fie privată pentru 

a putea primi copii de oriunde şi oricând, necondiţionat, fără a fi dependentă de 

birocraţia românească. Astfel sunt copii de origine română, maghiari sau romi, copii de 

diferite confesiuni, care trăiesc ca într-o familie simţindu-se fraţi şi surori. De aceea 

multe din facturi şi alte necesităţi sunt plătite sau suplimentate din bunătatea oamenilor 

din jur. Copii aparţin familiilor monoparentale sau cu situaţii materiale dificile, cu 

părinţi aflaţi în pragul despărţirii sau ieşiţi din drepturile părinteşti; copii abandonaţi 

sau orfani. 

Mănăstirea „La Salle” din Iaşi deţine un proiect socio-educativ Centrul de 

plasament „Căminul La Salle” care găzduieşte 16 copii, băieţi de care se îngrijesc 

călugării Congregaţiei „Fraţii Şcolilor Creştine” 156. Programul răspunde la nevoia de 

primire, cazare şi însoţire specializată în perioada de formare şcolară, profesională, 

umană şi creştină, integrare în familia naturală de origine sau lărgită şi în comunitate. 

Beneficiarii sunt copii orfani sau care trec prin situaţii sociale defavorizate. Un alt 

lucru important care se urmăreşte este dezvoltarea autonomiei personale şi 

responsbilităţii. 

Asociaţia Casa de copii „Sfânta Maria” din Baraţi, judeţul Bacău oferă servicii 

în scopul ocrotirii, creşterii şi educării copiilor cu părinţi decedaţi, abandonaţi sau care 

provin din familii dezorganizate. Încredinţat în administrarea Surorilor Oblate 

Asumpţioniste – călugăriţe misionare, centrul urmăreşte reintegrarea socială şi 

                                                             
155 Cf. C. CIULEA, Vizită la „Casa Sfântul Iosif” de la Odorheiul Secuiesc, 18.06.2018, ˂https://www.egco.ro/ 

2018/06/18/vizita-la-casa-sfantul-iosif-de-la-odorheiul-secuiesc/˃ (accesat la data 03.03.2019). 
156 Cf. Proiectul socio-educativ Centrul de plasament “Căminul La Salle”, ˂https://www.lasalle.ro/MARCOS/ 

LaSalle_Iasi.html˃, (accesat la data 04.03.2019). 
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familială a 44 de copii în condiţii optime157. Urmărirea dezvoltării programelor care 

vizează deprinderile de viaţă independentă şi abilităţile profesionale se încearcă să se 

identifice rapid posibilităţile de reintegrare familială a copiilor aflaţi în instituţie într-un 

timp cât mai scurt. 

Fundaţia „Sfântul Ioan Bosco” aparţine de congregaţia saleziană şi se dedică 

copiilor şi tinerilor în special celor mai săraci şi abandonaţi. Scopul programului este 

creşterea integrală prin intermediul educaţiei şi evanghelizării. Metoda pedagogică 

cuprinde: sprijinirea copiilor în rezolvarea problemelor şcolare pentru a preveni 

abandonul şcolar prin Centrul de zi „Dominic Savio”; sprijinirea tinerilor în vederea 

integrării socio-profesionale prin intermediul Centrului privind Dezvoltarea 

Deprinderilor de Viaţă Independentă „Don Bosco”; implicarea copiilor şi tinerilor în 

activităţi de grup şi socializare în Oratoriul de Weekend sau prin programul „Şcoala de 

vară” – Vara împreună; participarea la diferite cursuri cu caracter socio-ocupaţional 

prin Centrul de Formare Continuă. În România Salezienii lui Don Bosco desfăşoară 

activităţi pentru copii în Bacău şi Constanţa158. 

Misionarele Carităţii prin activitatea pe care o desfăşoară, au în îngrijire şi copii 

abandonaţi, sau cu dizabilităţi a căror părinţi nu reuşeşsc să îi susţină. Astfel activează 

în centre de plasament, creşe pentru copii subnutriţi sau activităţi cu copiii din cartier. 

În ţara noastră misionarele carităţii sunt prezente în Bacău, cartierul Ferentari – 

Bucureşti, Chitila – jud. Ilfov şi Sfântul Gheorghe. 

Amintim aici şi activitatea comuniăţii franciscanilor din Siria, care promovează 

proiecte de reabilitare şi sprijin pentru copiii traumatizaţi de război, copii care înfruntă 

blocaje emotive sau relaţionale din cauza pierderilor în familie, indiferent de religia de 

care aparţin. Terapia prin artă ajută copiii să se exprime prin muzică, literatură, teatru, 

                                                             
157 Cf. Asociaţia Casa de copii „Sfânta Maria”, ˂https://csfmaria.ro/˃, (accesat la data 03.03.2019). 
158 Cf. Centrul Don Bosco, ˂http://bacau.donbosco.ro/despre-noi/˃,  (accest la data 04.03.2019). 
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sport, găsind un sens frumos al vieţii. „Un copil de la noi a asistat la venirea jihadiştilor 

în casă şi la ucideea multor membri ai familiei şi a încetat să vorbească. A venit şi 

treptat a reluat încrederea. Ne amintim cu toţii cu mare emoţie când, la Paşte din acest 

an, a spus pentru prima dată mamei „Viaţa e frumoasă”. La noi vin fete minore care au 

încercat să se sinucidă şi care recuperează un pic de încredere după luni de terapie prin 

artă”159. Unul dintre proiecte este intitulat „Nume şi viitor” şi se adresează copiilor 

majoritari islamici, născuţi de femei violate de jihadişti, refuzaţi de societate din cauza 

culturii160. 

Merită menţionat şi acţiunea unei asociaţii laice americane Lifetime Adoption 

Fundation care are un proiect pentru adoptarea copiilor161 de către familii catolice. 

Iniţiativa a pornit în scopul de a susţine femeile care duc o sarcină neplanificată şi 

trăiesc situaţii dificile în familie, să nu decurgă la avort ci să aibă în vedere 

posibilitatea adopţiei efective sau de la distanţă. Aşadar sunt susţinute femeile din toate 

categoriile sociale, indiferent de religia de care aparţin prin consiliere, asistenţă în 

planul de spitalizare, cheltuieli legate de sarcină, haine de maternitate, locuinţe sau 

primirea copiilor în familii adoptive. Pe de altă parte această muncă încurajează 

familiile care nu pot avea copii din diferite motive de a primi în cadrul ei un copil aflat 

în nevoie.  Proiectul are o istorie din 1986 şi facilitează în jur de 120 adopţii pe an162. 

                                                             
159 Pr. Firas Lutfi, director spiritual al oficiului catehetic din Alep. 
160 Cf. L. ATTANASIO, SIRIA, Crăciunul franciscanilor cu copiii abandonaţi din Alep, 27.12.2018, 

˂http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=201812143˃, (accesat la data 26.02.2019) 
161 În cadrul acestui proect, adopţia este deschisă în sensul că femeia poate alege singură familia adoptatoare în 

funcţie de necesităţile ei şi ale copilului ei (o selecţie a acestor familii este prezentată online 
˂https://catholicadoptiononline.com/catholic-waiting-families/). De asemenea poate decide cantitatea de contact 

pe care o doreşte. Unele femei doresc scrisori și fotografii, altele doresc vizite sau apeluri telefonice după 

adopție, iar altele nu doresc nici un contact. Sunt primiţi şi copii  mai mari, sau cu dizabilităţi sau din familii bi-

rasiale. 
162Cf. Catholic Adoptions, Creating Catholic Families Through Adoption,  

˂https://catholicadoptiononline.com/˃, (accesat la data 20.03.2019).  
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Aşadar putem scoate în evidenţă faptul că acţiunea socială a Bisericii Romano-

Catolice nu se rezumă la sprijinul acordat doar persoanelor de confesiune catolică, ci 

are un caracter ecumenic. Conform identităţii sale, Biserica îşi îndeplineşte rolul 

încercând să transmită mesajul evanghelic tuturor; să ajungă şi la cei care nu-l cunosc 

pe Isus Cristos, astfel încât să prezinte şi să trăiască conform cu învăţătura sfântă 

pentru stabilirea ordinii şi a păcii universale. 
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CONCLUZIE 
 

 

 

În concluzie vom marca două aspecte. 

În primul rând putem afirma că statisticile şi realităţile concrete prezente în 

lucrare dovedesc faptul că există încercări majore care înglobează întreaga comunitate 

umană de a realiza susţinerea copiilor fără părinţi. Cu toate acestea însă 

comportamentele unor oameni sunt tot ma corupte şi din această cauză societatea se 

descompune. În loc să se promoveze un mod de viaţă mai nobil, se înăspresc legile şi 

se crează sancţiuni mai dure. Copiii fără părinţi din comunitatea mondială au parte de 

mult ori doar de obiective aspiraţionale şi ţinte care nu întotdeauna se ating. Folosirea 

oportunităţii de a pune capăt abuzurilor cere ca toate societăţile să ia decizii decisive în 

a acţiona imediat. Responsabilizarea autorităţilor, a familiilor şi a întregii societăţi de a 

interveni pentru protejarea drepturilor copiilor, precum şi o cooperare eficientă şi 

practică, nu doar în plan birocratic, poate fi o soluţie la problemele care ameninţă 

demnitatea celor mici.  

Referitor la copii din sistemul de protecţie specială, mulţi dintre părinţii lor au 

crescut la rândul lor în familii dezorganizate, în care au suferit diverse abuzuri sau 

neglijare. Prin urmare, aceasta este singura formă de relaţie şi model de creştere şi 

îngrijire a unui copil pe care o cunosc. Aşadar nu fac decât să continue un ciclu prin 

care copilul victimă se transformă în abuzator odată cu trecerea anilor. 

Sistemul de protecţie a copilului din România necesită a fi revizuit pentru a 

oferi un suport corespunzător familiei şi copilului. Se întâmplă adesea ca sistemul să se 

confrunte cu separarea prin părăsire, sau cu situaţia în care trebuie să fie umplute 
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zonele neacoperite corespunzător de politicile naţionale sau de serviciile de la nivelul 

comunităţii, oferind servicii de protecţie neadecvate pentru copii. Astfel se recomandă 

instituţioanlizarea doar pentru lipsa alimentelor şi a îmbrăcămintei. O soluţie mai 

eficientă este ca acestor copii să li se asigure condiţiile unui trai decent alături de 

părinţii lor. O situaţie similară apare şi în spitale, unde copii sunt internaţi temporar ca 

„soluţie” la sărăcie, nu pentru tratametul vreunei probleme medicale.  Aşadar mulţi 

dintre copii aflaţi în sistemul naţional de protecţie ar fi putut evita instituţionalizarea 

sau s-ar fi putut reintegra în familiile naturale dacă părinţii ar fi fost susţinuţi de 

politicile sociale. Sărăcia nu trebuie să fie niciodată singura justificare pentru a scoate 

un copil din îngrijirea familiei. Remedierea lipsurilor materiale tebuie să aibă drept 

scop asigurarea rămânerii sau întoarcerii copilului în familie. Pe de altă parte 

prevenirea intrării în sistem este mult mai eficientă din perspectiva costurilor decât 

tratarea efectelor separării. Prevenirea separării copilului de familie, precum şi 

creşterea şanselor pentru cei instituţionalizaţi de a se reintegra în familia biologică 

poate fi realizată prin susţinerea părinţilor de a participa la diverse programe – 

educative, morale, psihologice, spirituale, sau de ajutor material – astfel încât să-şi 

poată depăşi anumite fragilităţi personale, să-şi asume responsabilităţile faptelor lor. 

Participarea comunitară la încurajarea acestor programe reprezintă un real suport 

pentru dezvoltarea integrală şi armonioasă a copiilor într-un mediu familial. 

Colaborarea dintre instituţii, dintre stat şi Biserică poate fi o soluţie optimă în 

sprijinirea acestor cazuri. 

În al doilea rând preocuparea Bisericii Romano-Catolice pentru apărarea 

demnităţii copiilor orfani sau abandonaţi reflectă o luptă cu lipsa practicării virtuţii, a 

moralei şi a valorilor creştine care a dus la consecinţa dezechilibrelor mondiale şi 

personale prezente în mod particular în realitatea acestui fenomen. Insuficienta 

cultivare a conştiinţei spirituale mai ales prin perpetuarea exemplului personal şi prin 
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practica iubirii faţă de orfani şi cei lipsiţi de apărare, trage un semnal de alarmă în viaţa 

socială. Doctrina socială a Bisericii, precum şi discursul Papei Francisc încurajează 

operele umanitare care se ocupă de copii fără părinţi. Asociaţiile caritative şi religioase 

promovează o atitudine de respect şi demnitate descoperindu-l pe Cristos în cei orfani 

şi părăsiţi. Cu toate acestea acţiunea socială a Bisericii are un caracter minimal pentru 

rezolvarea numărului mare de cazuri sociale din cauza sistemelor naţionale şi situaţiilor 

de risc cu care se confruntă părinţii. Aşadar se evidenţiază necesitatea implicării 

oricărei persoane atât la nivel individual cât şi colectiv pentru sprijinirea întregii 

comunităţi. 
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ANEXE 

 

 

 

Anexa nr. 1 

Cauzele separării copilului de familie, conform raportărilor oficiale (%) 

% din totalul copiilor separaţi de familie 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Decesul părinţilor 7,32 7,14 6,71 6,30 6,06 

Dispariţia părinţilor 1,75 1,52 1,48 1,41 1,36 

Decăderea din drepturile părinteşti 0,98 0,81 1,00 0,72 0,64 

Sărăcie 44,10 42,72 1,96 42,30 41,66 

Abuz, neglijenţă, exploatare, orice 

formă de violenţă 
22.23 23,37 25,12 26,82 28,05 

Dizabilitatea copilului 10.42 10,69 10,14 9,54 9,50 

Dizabilitatea părintelui / părinţilor 3,91 3,74 3,66 3,68 3,61 

Alte cauze 9,29 10,01 9,93 9,23 9,12 

Total 100 100 100 100 100 

Sursa: ANPDCA – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie. 
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Anexa nr. 2 

Principalele cauze ale separrii copiilor din sistemul de protecţie, potrivit dosarelor 

copiilor în comparaţie cu raportul oficial ANPDCA, 2014 (%) 

 

 

 

 

Sursa: Studiu asupra dosarelor de 

caz ale copiilor din sistemul de 

protecţie specială (niembrie-

decembrie 2014) şi Raportul oficial 

alANPDCA pentru 2014 (în baza 

răspunsurilor DGASPC-urilor din 

“fişa trimestrială”). 

Notă:La nvelul datelor aferente 

analizei dosarelor, procentrul total 

al barelor grafice este 115% 

deoarece unele dosare includ 2-4 

cauze ale separării, aşa cum reiese 

şi din diagrama circulară. Datele 

sunt ponderate (N=52.344). 
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Anexa nr. 3 

Un exemplu de bună practică din comuna Conceşti din judeţul Botoşani: 

Consiliul local din comuna Conceşti, judeţul Botoşani, a cumpărat şi renovat 

case abandonate sau nefinalizate din comună pentru a le oferi ca şi case sociale pentru 

familii nevoiaşe cu copii. În primă fază, Consiliul Local a hotărât alocarea unei sume 

de 250.000 de lei pentru achiziţia de case. „Familiilor care vor veni în comuna noastră 

le putem oferi casa de locuit cu condiţii foarte bune, cu apă cu baie, iar cele care nu au 

baie noi suntem dispuşi să le construim pentru ca aceste case sociale să aibă condiţii 

bune. Această decizie a fost luată de noi ca urmare a faptului că populaţia din comuna 

noastră a scăzut foarte mult. Anual se nasc între cinci şi zece copii ceea ce a făcut să 

existe la şcoală, clase simultane. În prima fază avem cinci case. Am discutat cu 

proprietarii, aceştia sunt dispuşi să le vândă. Casele au condiţii foarte bune şi dacă 

într‐un caz fericit ar veni mai multe familii noi am putea să oferim până la 10‐12 case. 

[...] Oamenii care vor veni în comuna noastră cu siguranţă vor avea unde să lucreze. 

Sunt locuri de muncă. Avem purtate discuţii şi cu o fermă. Avem undeva în jur de 50 

de locuri de muncă la sere, iar pentru bărbaţi în domeniul forestier.” (Primarul comunei 

Conceşti, Costel Nazare). 

Iniţiativa locală a avut un succes imediat. În câteva zile, s‐au mutat trei familii 

cu cinci adulti şi 20 de copii. O mamă singură cu şase copii care nu au avut niciodată o 

casă a lor, ci au locuit pe la rude sau cu chirie. O altă mamă singură cu şapte copii, 

venită din alt judeţ al ţării (Hunedoara) care nu a mai suportat abuzurile soţului, aşa că 

şi‐a luat copiii, cel mai mare de 17 ani, iar cel mai mic de doar doi ani, şi: „Am hotărât 

[împreună cu copiii] să mergem în lume”. În prezent, primăria Conceşti are în jur de 35 

de cereri de case sociale. 
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Sursa: ˂http://www.botosaninecenzurat.ro/20151216‐cine‐se‐muta‐la‐concesti‐primeste‐casa‐gratis‐ 
foto.html˃. 

Surse video: ˂http://stirileprotv.ro/stiri/social/primarul‐care‐ofera‐gratuit‐case‐si‐locuri‐de‐munca‐ 

celor‐care‐se‐mutala‐el‐in‐comuna‐cati‐oameni‐i‐au‐batut‐la‐usa.html; 
˂http://telembt.ro/proiectul‐primarului‐din‐comuna‐concesti‐careofera‐ 

locuinte‐gratuite‐familiilor‐cu‐multi‐copii‐are‐succes‐peste‐asteptari.html 
 

Anexa nr. 4 

În România… în 2011  

- 347.975 de copii trăiesc sub pragul de sărăcie absolută (stabilit la aproximativ 66 

Euro/ lunț/ adult echivalent);  

- treime din populaţia trăind în sărăcie absolută sunt copiii. 

- Jumătate din populația trăind în sărăcie absolută sunt copii și tineri adulți sub 30 de 

ani;  

- Incidența sărăciei severe (cu un prag de 46 de Euro/lună de consum pe adult 

echivalent) este dublă în cadrul populației tinere (15 -19 ani) comparative cu 

incidența în populația totală;  

- 1 din 3 copii se află la risc de sărăcie. 

- 1 din 2 copii se află la risc-de-sărăcie și excluziune socială;  

- 1 din 4 copii se confruntă cu un risc-de-sărăcie persistentă (cel puțin trei ani 

consecutive la risc);  

- Adolescenții sunt mai expuși riscului de sărăcie decât copiii sub 12 ani, respectiv 

sub 6 ani;  

- 1 din 3 copii se confruntă cu deprivare materială severă. 

- Mai puțin de 3 copii între 0 și 3 ani din 100 sunt înscriși într-un program formal de 

educație ante-preșcolară;  
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- 6 din 10 copii în vârstă de 3 ani sunt înscriși în grădinițe, comparative cu 4 din 100 

în cazul copiilor Rromi;  

- 5 tineri adulţi din 10 sunt înscrişi în programe de educaţie formală; 

- Aproape 1 din 4 tineri adulţi sunt şomeri; 

- 400.000 de copii de vârstă şcolară nu urmează cursurile şcolare; 

- două treimi dintre copiii din mediul rural nu sunt văzuți de un doctor atunci când 

sunt bolnavi;  

- 4 din 10 copii din mediul rural nu au beneficiat de un examen medical de retina în 

ultimele 6 luni;  

- 2 din 10 copii au beneficiat de teste de sânge în ultimele 12 luni; 

- 2 din 10 copii în familiile sărace sunt sub-nutriți;  

- 4 din 10 copii trăiesc în gospodării  fără baie sau toaletă interioară cu apă curentă. 

- 7 din 10 copii trăiesc în locuințe supra-aglomerate…  

 

Anexa nr. 5 

Situaţie Protecţia Drepturlor copilului 30.06.2018 

Tabel 1. Benediciari ai serviciilor de prevenire a separării de părinţi (date centralizate 

trimestrial) 

Tip serviciu 
număr copii (cazuri active la 

30.06.2018) 

CENTRE DE ZI, din care: 23545 

- centre de zi aflate în subordinea consiliilor locale 5890 

- centre de zi aflate în subordinea organismelor 
private acreditate 

8666 

- centre de zi aflate în subordinea DGASPC 8989 

ALTE SERVICII DE PREVENIRE (centre de 

consiliere şi sprijin pentru părinţi, servicii de 

prevenire a abandonului prin planning familial, 

monitorizare a femeii gravide etc), din care: 

34984 
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- în servicii de prevenire care funcţionează în 

subordinea consiliilor locale 
20867 

- în servicii de prevenire care funcţionează în 

subordinea organismelor private acreditate 
2643 

- în servicii de prevenire care funcţionează în 

subordinea DGASPC  
11474 

Total copii beneficiari ai serviciilor de prevenire  58529 

 

Tabel 2. Beneficiari ai sistemului de preotecţie specială (date centralizate lunar) 

Tip serviciu 
număr copii (cazuri active la 

30.06.2018) 

SERVICII DE TIP FAMILIAL, din care: 36754 

- la asistenţi maternali angajaţi ai DGASPC 18250 

- la asistenţi maternali angajaţi ai organismelor private 
acreditate 

67 

- la rude pana la gradul IV inclusiv 13623 

- la alte familii/persoane 4814 

SERVICII DE TIP rezidenţial, din care: 17718 

publice 14033 

private 3685 

 

 

Tabel 3. Personal DGASPC (date centralizate trimestrial) 

Locul unde lucrează personalul  Număr angajaţi la 30.06.2018 

- aparat propriu 4582 

- centre de plasament 12481 

- asistenţi maternali profesionişti 11497 

- alte servicii 4156 

Total  32716 

Sursa: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. ANPDCA, Statistici 2018. Prezentare 

generală a sistemului de preotecţie spceială. ˂http://www.copii.ro/statistici-2018/˃ 
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