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Introducere 

 

 În cadrul lucrării de față vom aborda tema calității vieții copiilor insituționalizați. 

Printre considerentele care stau la baza alegerii acesteia, numărându-se dorința proprie de a 

aprofunda un subiect de care suntem interesați în mod special și despre care considerăm că nu 

a fost încă epuizat. De asemenea, ne-am dorit să putem oferi un model pentru stabilirea 

nivelului calității vieții copiilor instituționalizați prin care să putem contribui la îmbunătățirea 

nivelului de trai al acestora. 

 Printre aspectele pe care am dorit să ne analizăm se numără atitudinea manifestată de 

copii față de condițiile de viață din centrul în care sunt instituționalizați, dar și părerea 

educatorilor angajați în centru, legat de aceleași aspecte. Vom recurge la utilizarea de surse 

documentare de natură sociologică și din asistență socială. 

 Tema aleasă are și rolul de a scoate în evidență cum ar trebui să perceapă o societate, 

precum este cea românească, calitatea vieții copiilor instituționalizați. Încercând, de 

asemenea, să eliminăm barierele impuse de unele idei preconcepute, care s-au dezvoltat de-a 

lungul anilor, interesele copiilor ajungând să aibă un loc infim față de cel care li se cuvine. 

Astfel ca, pe viitor, interesele acestora să primeze în deciziile ce vor urma cu privire la acest 

subiect. 

 Nenumărate cercetări au arătat faptul că privarea copiilor de dragostea părinților cu 

deprivarea psihică ce urmează în centrele de plasament, influențează major sănătatea socială, 

psihică și fizică a acestora.  

 Dezvoltarea și formarea copiilor într-o formă cât mai apropiată de așa zisa normalitate 

acceptată social, precum și gradul de incluziune socială a acestora sunt reflecția calității, în 

termeni de eficiență, a politicilor educaționale și sociale. 

 Astfel că, prin lucrarea de față, am vrut să analizăm acele aspecte observabile, care țin 

de calitatea vieții în general și să le particularizăm astfel încât să putem crea cadrul optim de 

cercetare a aspectelor care influențează major calitatea vieții copiilor aflați în astfel de 

insituții. 

 Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole. În primul capitol, intitulat Istoria 

abandonului și forme de protecție am trasat pentru început câteva clasificări conceptuale, iar 

mai apoi am tratat aspecte referitoate la istoria abandonului în România, cauze ale 

abandonului, care sunt tipurile de abandon, dar și formele de protecție a copiilor abandonați, 
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toate acestea formând o bază solidă pentru ceea ce vom tratat în capitolele următoare, dar și 

pentru că abandonul reprezintă sursa instituționalizării copiilor. 

 Al doilea capitol se numește Calitatea vieții și insituționalizarea, acesta propunându-

și să evidențieze importanța pe care familia o are în viața copilului și funcțiile pe care aceasta 

le are, să distingă nevoile copilului, să sublinieze la ce se referă calitatea vieții în general și la 

ce se referă calitatea vieții atunci când vorbim de copii și să accentueze efectele pe care 

instituționalizarea le poate avea asupra copiilor. 

 În cadrul celui de-al treilea capitol, intitulat Partea practică, am început prin 

menționarea aspectelor metodologice studiului întreprins, specificând scopul, obiectivele, 

dimensiunile și indicatorii acestuia, precum și metodele de cercetare folosite. Apoi, am 

interpretat informațiile obținute în urma cercetării, am precizat care au fost limitele pe care 

le-am întâlnit în decursul acesteia, iar în cele din urmă au fost menționate concluziile obținute 

în urma finalizării studiului. 

 Conștienți de faptul că multe dintre aspectele de principiu ale temei au fost analizate 

și că altele așteaptă să fie relevate, avem certitudinea că ceea ce s-a abordat în cuprinsul 

lucrării noastre de disertație poate să ofere o imagine de ansamblu asupra problemelor care 

decurg în studierea calității vieții copiilor instituționalizați.  



5 

 

Capitolul 1. Istoria abandonului și forme de protecție 

1.1. Istoria abandonului în România 

Începând din secolul XVIII, copiii părăsiți și orfanii au reprezentat principalul obiect 

al asistenței de stat. Alexandru Ipsilanti
1
 înființează în 1775 un fel de impozit, dijmă, pentru 

copiii săraci și fondează astfel un azil și spital pentru copii numit „Orfano-trofion” care mai 

târziu, în 1858 este transformat în Spitalul pentru Copii, nemaiavând astfel spațiu suficient  

pentru copiii găsiți. Ca urmare a acestei conjuncturi, în 1867 se fondează Orfelinatul Sf. 

Pantelimon cu o secție pentru surdo-muți care ajută la sprijinirea copiilor găsiți pe teritoriul 

București până în 1881, când serviciul de asistență trece sub conducerea municipalității. 

Fondurile pentru acesta sunt provenite din donații și din Cutia Milei care, conform 

Regulamentului Organic din 1831-1832 ce vine cu dispoziții exacte pentru protecția copiilor 

aflați în situații de risc, precum sunt cei părăsiți sau bolnavi, un galben din veniturile totale 

ale acestei Cutii este pentru întreținerea acestora. Mai târziu, sunt înființate „Sedriile 

Orfanale”, instituții județene, regionale sau municipale care supraveghează toți copiii orfani 

sau minori a căror familie nu are posibilitatea de a-i crește, administrându-le bunurile și 

monitorizând educația și instrucția lor și recomandă un tutore căruia îi controlează activitatea 

chiar dacă este rudă apropiată copilului. De asemenea, aceste insituții puteau lua sub protecție 

copii ai căror părinți aveau resurse materiale, dar care pentru moment, din diferite motive 

(boală, detenție etc.) nu aveau cum să-i crească.
2
 

În perioada 1884-1903, în mediul urban, procentul copiilor abandonați era în jur de 

0,3-0,4%, iar în anul 1895 ponderea copiilor abandonați a atins un nivel foarte ridicat, de 

4,3%, doar în mediul urban pentru că îl mediul rural copiii nelegitimi erau jumătate din 

procentul celor dintâi și nu existau cazuri de copii abandonași. „Faptul dovedește că, deși 

copiii erau ilegitimi, ar fi fost o rușine și mai mare pentru familie să abandoneze copilul, așa 

încât acesta continua să fie crescut în majoritatea cazurilor, în familia mamei”.
3
  

La 14 iulie 1930, a fost promulgată Legea Sanitară și de Ocrotire, care prevedea 

printre altele că vor fi repartizați în centre ale statului, județului sau comunei copiii a căror 

                                                
1
 Alexandru Vodă Ipsilanti (1726-1807) a fost un domnitor român, domn atât în Țara Românească între anii 

1774-1782 și 1796-1797, cât și în Moldova între anii 1786-1788.  
2 Alexiu, M., „Contribuții la studierea profilului social al părinților care își încredințează copii ocrotirii de tip 

instituțional.”, Revista de Cercetări Sociale (1-2), 1999, 126-149, aici 129. 
3 Majuru, A., Copilăria la români. Schițe și tablouri cu prunci, școlari și adolescenți, Editura Compania, 

București, 2006, 13. 
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dezvoltare morală, fizică și intelectuală nu se poate realiza în interiorul familiei, respectând 

totodată prevederile Codului Civil.
4
 

În perioada anilor 50`, România avea una dintre cele mai mari rate ale avortului și 

divorțurilor din Europa de Est și natalitatea era în scădere. Așadar, se pun în aplicare măsuri 

pronataliste, cum sunt interzicerea avortului, ajutor în bani pentru familiile care aveau mai 

mulți copii, penalizarea familiilor tinere ce nu aveau copii prin plătirea unor taxe, și numirea 

femeilor cu mulți copii drept „mame eroine”. Apare și așa numita „Poliție menstruală” 

formată din ginecologi ce supuneau femeile la interogatorii și examene ginecologice 

asigurându-se că femeile însărcinate își duceau sarcina la termen și obligând femeile 

neînsărcinate să aibă copii. „Aceste politici erau destinate slăbirii coeziunii familiei. 

Părinților li se spunea că statul poate crește copii mai bine decât o puteau face ei.”
5
 Această 

recomandare făcută mamelor, de a lăsa copilul în grija statului, și „complicitatea” dintre 

mamă și instituții, făcută cu credința că este în favoare copilului, a contribuit progrsiv la 

creșterea, perpetuarea și tolerarea fenomenului de abandon al copiilor în România, în special 

în unitățile sanitare. 

În urma acestor măsuri, între anii 1967-1968, s-a înregistrat o creștere foarte mare a 

numărului copiilor nedoriți și s-au cerut reglementări speciale. Apare așadar Legea nr.3 din 

26 martie 1970 care prevedea ocrotirea minorilor ai căror părinți nu sunt cunoscuți, sunt 

decedați ori care se află în altă situație ce duce la instituirea tutelei; care având dizabilități 

trebuie să primească îngrijire specială ce nu le poate fi oferită de familie; a căror dezvoltare, 

fie ea de natură morală, fizică ori intelectuală este periclitată de familie; ori care au săvârșit 

fapte penale dar nu răspund penal. Cea mai importantă prevedere, regăsită în articolul 5, se 

referă la încredințarea minorilor Leagănelor, în situația copiilor până în 3 ani, Caselor de 

Copii pe cei care depășeau această vârstă, grădinițelor, școlilor generale și liceelor de cultură 

generală și de specialitate pe cei deficienți recuperabil, cămine școală sau atelier pentru cei 

parțial recuperabili și cămine pentru cei nerecuperabili.  

În această lege nu apare noţiunea de copil abandonat, pentru că legea consideră 

separarea copilului de familie şi părinţi şi internarea lui într-o instituţie, ca un plus de 

oportunităţi în furnizarea de resurse adiționale copilului pentru o bună dezvoltare. Drept 

urmare, aceşti copii nu erau percepuţi ca fiind în dificultate, încălcându-li-se drepturile ci 

                                                
4 Alexiu, M. „Protecția copiilor abandonați”, în  Buzducea, D., Asistența socială a grupurilor de risc, Editura 

Polirom, București, 2010, 157-180, aici 158. 
5 Kligman G., „Politica duplicității”, apud Nelson, C.A., Fox, N.A., Zeanah, C.H. , Copiii abandonați ai 

României:privațiune, dezvoltare cerebrală și eforturi de recuperare, Editura Trei, București, 2014, 61.  
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erau consideraţi că se bucură de acoperirea nevoilor, prin ocrotire într-un colectiv şi garantată 

de stat. Colectivitatea şi statul erau percepuţi în sine garanţi. 

Creșterea numărului de nașteri într-o perioadă scurtă, fără a pregăti infrastructura 

sanitată, a dus la creșterea numărului de copii abandonați, la care s-au adăugat și alte 

probleme apărute odată cu acest fenomen. Gestionarea acestora de către personalul medical, 

în absența totală a serviciilor de asistență socială, a produs o serie de anomalii care, 

menținându-se ani în șir, au căpătat aspect de „normalitate” și „acceptabilitate”.  

Impunerea unor restricții severe în perioada anilor ’80 a dus la cauzarea unor lipsuri 

foarte mari, iar situația economică era gravă. Ca urmare, din ce în ce mai mulți copii erau 

abandonați în speranța că statul îi va transforma progresiv în membrii productivi pentru 

societate. Tinerii asistați ai caselor de copii reușeau o relativă integrare socială primind locuri 

de muncă în instituțiile de stat care le puneau la dispoziție cămine și cantine, continuându-și 

astfel regimul de viață cu care erau obișnuiți. Regim în care regăsim o lipsă a deprinderilor de 

viață independente și a capacității de a-și planifica singuri viitorul dar și o lipsă de cunoaștere 

și acceptare a normelor sociale, socializarea având de suferit în urma acestora. Apărea astfel 

tendința de a considera instituția de ocrotire singurul mod de viață și se încerca reîntoarcerea 

la această, lucru care nu putea fi posibil decât pentru o mică parte din aceștia. 

Pe lângă acestea, au existat și alte determinări care au generat acel segment de 

populație ce recurgea la abandon, precum separarea unor grupuri mari de populația ca o  

consecință a industrializării și încurajarea dintr-un motiv sau altul a rupturii dintre mamă și 

copil. Toate acestea, acționând simultan au reuși să impună la nivel social o realitate brutală 

față de copii, fie ei și nedoriți.  

Tolerarea fenomenului de abandon, timp de mai bine de 20 de ani, și, simultan, 

dezvoltarea progresivă, de către statul comunist, a unei infrastructuri de protecție 

instituțională pentru copii nedoriți, abandonați și neglijați, total neadecvată nevoilor copilului, 

confirmă consecințele izolării României de cunoștințele progreselor înregistrare în anii ’80 în 

majoritatea țărilor europene privind înțelegerea dezvoltării copilului focalizate pe valorizarea 

copilăriei timpurii. 

Astfel că, prăbușirea regimului comunist și instaurarea la putere a guvernului 

democrat nu au pus capăt abandonului copiilor. După descoperirea nenumăratelor carențe din 

sistemul de protecție a copilului, specialiștii au încercat să se ocupe în același timp de mai 

multe probleme precum ratele în continuare crescute ale abandonului, zeci de mii de copii 

instituționalizați și mai ales de schimbarea atitudinii față de copiii abandonați. Și deși în anii 

’90-’91 s-a sperat la o diminuare „naturală” a fenomenului, ca urmare a liberalizării 
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avorturilor și a accesului liber la contraceptive, acest lucru nu s-a întâmplat. În următorii ani 

după 1989 abandonul a căpătat provocări din ce în ce mai complexe care au făcut dificilă 

găsirea soluțiilor pentru scăderea numărului de copii abandonați.  

Statul comunist a dezvoltat timp de 25 de ani un sistem de valori care compromite 

legăturile de familie, încurajează dependența față de stat, slăbește capacitatea familiilor de a-

și îngriji copiii și îi determină pe părinți să se lepede de asumarea sarcinilor părintești, și 

uneori a propriei vieți. 

În anii 1990-2000 se înregistrează multe schimbări în modalitatea de îngrijire a 

copiilor instituționalizați, precum și în frecvența cazurilor de abandon și a adopției 

internaționale care este inclusă și exclusă de nenumărate ori din metodele de protecție a 

copilului.
6
 

Totuși, pe fondul crizei de valori a avut loc sărăcirea intensă a unor categorii largi de 

populație. În același timp, deși sunt înregistrate multe schimbări, noile politici sociale 

dezvoltate față de copiii în dificultate, au purtat amprenta vechilor mentalități care erau 

atașate valorilor instituționale de protecție, dezvoltate în afară și cu ignorarea imporanței 

familiei și a satisfacerii nevoilor copilului. 

Sistemul a primit ajutor din partea Occidentului, multe ONG-uri internaționale 

deschizându-și sedii în România alocând resurse importante pentru rezolvarea problemelor. 

Raportul unui ONG din acea perioadă descrie imperfecțiunile din sistem, „hrana, condițiile de 

cazare, îmbrăcămintea și îngrijirea medicală oferite copiilor erau inadecvate, iar aceștia nu 

beneficiau de stimulare și educație și erau neglijați. Condițiile de trai și tramanetul aplicat 

copiilor cu dizbilități erau chiar și mai dure, mulți dintre aceștia fiind subnutriți și bolnavi”.
7
 

După 1989 s-au desființat multe dintre leagănele de dimensiuni foarte mari. 

Amploarea abandonului fiind aceeași, copiii rămâneau în continuare mult timp în maternități 

și spitale de pediatrie pentru că nu aveau unde să plece. Închiderea leagănelor a provocat 

aceleași blocaje chiar și în condițiile dezvoltării formelor alternative de protecție (asistenți 

maternali, centre maternale) pentru că acestea nu puteau acoperi nevoile. Blocajele sunt 

continue pentru că ieșirile din sistemul de protecție sunt puține. Copiii rămân la asistenții 

maternali perioade comparabile cu cele petrecute în centrele de plasament.  

  

                                                
6 Nelson C. A., Fox N. A., Zeanah C. H., Copiii abandonați ai României:privațiune, dezvoltare cerebrală și 

eforturi de recuperare, Editura Trei, București, 2014, 70. 
7 Human Rights Watch, Human Right Watch world report 1999: Events of December 1997-November 1998, 

apud Nelson, C.A., Fox N. A., Zeanah C.H., op cit., 61. 
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1.2. Clasificări conceptuale  

Termenul „abandon” își are originile în limba franceză și provine din cuvântul arhaic 

„ban”, care s-a transformat progresiv în „ a bandon” însemnând „la discreția cuiva”, „la bunul 

plac al unei persoane”. Abandonul este acțiunea de „a renunța”, „a nu se mai ocupa de”, „a 

părăsi”. Cuvântul „abandon” are și semnificația de a oferi sau încredința ceva sau pe cineva 

altuia.
8
 

De asemenea, în dicționarul limbii române, „a abandona” simbolizează acțiunea de a 

renunța la un bun sau la un drept, iar într-un sens corelat și în același timp independent, mai 

are sensul de părăsire a copiilor sau a familiei. 

Putem afirma astfel că explicațiile merg în două direcții distincte: primul este sensul 

de a încredința, a oferi, iar al doilea, având conotații mai negative, cu sensul de a părăsi, a 

neglija, a arunca sau a renunța.
9
 

Din punct de vedere psihologic, abandonul este definit și privit ca o acțiune de 

părăsire a unei persoane, de neacordare de îngrijire și lipsa de preocupare în ceea ce privește 

soarta acesteia. În acest caz, poate fi trăită ca abandon orice situație ce duce la ruperea 

relațiilor afective. Abandonul are astfel urmări și în structura psihică latentă și să ducă la 

conduite depresive care pot cauza tulburări de comportament ulterioare.
10

 

Dacă privim din punct de vedere medical, se consideră că copilul este abandonat dacă 

rămâne într-o unitate medicală mai mult de două săptămâni peste perioada necesară îngrijirii, 

iar în această perioadă părinți nu îl vizitează ori îngrijesc.
11

 

De asemenea, conform prevederilor Legii 272/2004 legea protecției copilului, 

unitățile sanitare care au secții de non-născuți ori pediatrie, sunt obligate de a angaja un 

asistent social sau să desemneze o persoană cu atribuții de asistență socială. Pentru stabilirea 

identității copilului abandonat în unitățile medicale sau a părinților acestuia organele de 

poliție și serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor au obligația de a desemna 

persoane responsabile care să realizeze demersuri, potrivit legii, în vederea înregistrării 

nașterii copilului și să trasmită datele de identificare direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului ori serviciului public de asistență socială. 

                                                
8
 Buzducea, D., Asistența socială a grupurilor de risc, Editura Polirom, București, 2010, 157. 

9Alexiu, M., „Contribuții la studierea profilului social al părinților care își încredințează copii ocrotirii de tip 
instituțional.”, Revista de Cercetări Sociale (1-2), 1999, 126-149, aici 128. 
10 Lăcătușu, I., „Aspecte ale problematicii abandonului și a copilului instituționalizat în județul Covasna”, 

ANGVISTIA (8), 2004, 309-327, aici 311. 
11 Popescu Murgoci, C. coord., Abandonul maternal, Editura Viața medicală românească, București, 2002, 14. 
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În cazul în care copilul este abandonat de mamă în maternitate, unitatea sanitară are 

obligația de a sesiza în termen de 24 de ore de la momentul remarcării dispariției mamei, 

telefonic sau în scris direcția generală de asistență socială și protecția copilului și organele de 

poliție. În termen de 5 zile de la sesizare se întocmește un proces-verbal de constatare a 

părăsirii copilului și atunci când starea de sănătate îi permite externarea se va stabili măsura 

plasamentului în regim de urgență pentru copil. De asemenea, în termen de 30 de zile de la 

întocmirea acestuia poliția este obligată să întreprindă verificările specifice privind identitatea 

mamei și să comunice rezultatul acestor verficări direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului.  

Din punct de vedere juridic s-a încercat reglementarea adopției și situației copiilor 

instituționalizați prin diferite legi, evoluția succesivă a acestora fiind: Legea nr.3/1970 

privind regimul ocrotirii unor categorii de minori, Legea nr.47/1993 cu privire la declararea 

judecătorească a abandonului copiilor, Ordonanța de urgență nr.26/1997 privind protecția 

copilului aflat în dificultate. În prezent sunt în vigoare legea nr.272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copiilor și legea 273/2004 privind procedura adopției. 

Legea nr.3/1970, prin prevederile sale, ilustra limitele în care era gândită dezvoltarea 

copilului, ignorându-se cu desăvârșire relația copilului cu mama/părinții. Satisfacerea 

nevoilor celor dintâi se restrângea la hrană și adăpost în ideea că nevoile lor educaționale 

„apar de-abia după vârsta de 3 ani”. Această perspectivă a fost transmisă și părinților și în 

cele din urmă, legea care avea drept scop salvarea copiilor a căror dezvoltare era pusă în 

pericol în familie, a inoculat o cultură de abandonare instituționalizată a nevoilor copilului, 

afectând ireversibil dezvoltarea lor normală, fără ca aceasta să fie conștientizată ca atare. 

Legea 3/1970 a funcţionat până în iunie 1997, dată la care a intrat în vigoare 

Ordonanţa de urgenţă 26/1997, care reglementa în principal protecţia diferitelor categorii de 

copii neglijaţi, abandonaţi (temporar sau definitiv) sub denumirea colectivă de „copii aflaţi în 

dificultate”. Acest act normativ evita sintagma copil abandonat din cauza unei alte Legii nr. 

47/1993, în vigoare la acea dată, care urmărea clarificarea situaţiei juridice a copilului 

abandonat de părinţi în instituţii.  

Categoriile de minori vizate de Ordonanţa de urgenţă nr. 26/1997, ca necesitând unele 

măsuri speciale de ocrotire erau, potrivit art. 8, alin. 1 al acesteia, cei ai căror părinţi erau 

decedaţi, necunoscuţi, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşti morţi ori dispăruţi sau 

decăzuţi din drepturile părinteşti, şi nu a fost instituită tutela; cei care au fost declaraţi 

abandonaţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; precum şi cei pe care instanţa 

judecătorească nu i-a încredinţat unei familii sau unei persoane, în condiţiile legii. 
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De asemenea intrau sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe copii a căror 

securitate, dezvoltare sau integritate morală era periclitată în familie din motive independente 

de voinţa părinţilor (art. 12, alin. 1). 

Măsurile speciale de ocrotire prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 26/1997 erau: 

încredinţarea copilului unei familii, unei persoane sau unui organism privat autorizat; 

încredinţarea copilului în vederea adopţiei; încredinţarea provizorie a copilului către serviciul 

public autorizat; plasamentul copilului la o familie sau la o persoană; plasamentul copilului la 

serviciul public specializat sau la un organism privat autorizat; plasamentul copilului în regim 

de urgenţă; plasamentul copilului într-o familie asistată. 

Conform prevederilor Legii nr.47/1993, abrogată și înlocuită prin Legea 273/2004, se 

putea atribui copilului abandonat „statutul de abandonat” de o instanţă judecătorească pe baza 

unor criterii şi condiţii definite, pentru ca acesta să poată beneficia de unele măsuri de 

protecţie cum ar fi plasamentul familial şi adopţia.  

Potrivit Legii nr.47/1993 „copilul aflat în îngrijirea unei instituții de ocrotire socială 

sau medicală de stat, a unei instituții de ocrotire private, legal constituite, sau încredințat în 

codițiile legii unei persoane juridice poate fi declarat prin hotărâre judecătorească abandonat, 

ca urmare a faptului că părinții s-au dezinteresat de el în mod vădit o perioadă mai mare de 6 

luni”. Categoriile de minori vizate de Legea nr. 47/1993 potrivit art. 1 erau, pe de-o parte 

minorii aflaţi în îngrijirea unei instituţii de ocrotire socială sau medicală, de stat sau privată, 

iar pe de altă parte aceia care erau încredinţaţi în condiţiile legii unei persoane fizice. 

 Aceeași lege, aducea prevederi și asupra noțiunii de „dezinteres vădit”, respectiv în 

alin. 2, unde acesta era definit ca fiind „ încetarea imputabilă a oricăror legături dintre părinți 

și copil, legături care să dovedească existența unor raporturi părintești normale”. În practică, 

acest dezinteres se manifestă atunci când minorul nu mai este vizitat de către părinți și prin 

lipsa comunicării între aceștia din urmă și instituțiile ori persoanele în grija cărora este 

copilul. Legea prevedea legături care să dovedească existența unor raporturi părintești 

normale, ceea ce înseamnă că vizitarea minorului la intervale foarte mari de timp sau 

trimiterea de scrisori nu erau îndeajuns pentru a se considera prezentă existența unor astfel de 

raporturi. Abandonul nu putea fi totuși declarat dacă încetarea legăturilor minorului cu 

părinții săi nu era din vina acestora, ci se datora unor împrejurări ce nu țineau de vina 

părinților. 

În cazul procedurii de declanșare a abandonului de copii, competența de a ordona 

luarea acestei măsuri revenea, potrivit art. 2 din Legea nr.47/1993, Tribunalului pe raza căreia 

se afla sediul instituției de ocrotire sau domiciliul persoanei fizice căreia i s-a încredințat 
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copilul. În acest scop, instanța putea fi sesizată fie de către conducerea instituției, fie de către 

procuror, în termen de 3 luni de la data împlinirii celor 6 luni de când părinții au încetat 

legăturile. Nerespectarea termenului nu provoca consecințe asupra acțiunii în vederea 

declarării abandonului, însă putea atrage pentru instituția de ocrotire sancțiuni 

contravenționale, conform art. 7 din lege. 

Deși prevederile legale nu precizau clar posibilitatea ca instituția să fie sesizată și de 

persoana sau familia la care minorul era încredințat, nu existau temeiuri care să poată justifica 

respingerea sesizării în cazul în care era făcută de aceste persoane. În caz contrar, ele erau în 

situația de a solicita intervenția procurorului, pentru ca acesta să sesizeze instanța, ceea ce 

ducea la îngreunarea procedurii care, în interesul copilului era indicat să se desfășoare cu 

celeritate. 

Citarea părinților și a autorităților tutelare, precum și prezența procurorului la 

judecarea cererii este obligatorie. Iar în cazul în care minorul al cărui abandon se cere a fi 

declarat a împlinit vârsta de 10 ani, el trebuie de asemenea ascultat de către instanță. 

Dovada dezinteresului vădit al părinților revine reclamantului, în consecință celui care 

a sesizat tribunalul. De asemnea, potrivit legii, la cererea de declarare a abandonului se 

consideră necesar a fi anexată ancheta socială efectuată de către autoritatea tutelară 

competentă, din care să rezulte „condiţiile abandonării copilului, situaţia părinţilor, starea 

psiho-fizică, de instruire şi educarea copilului, condiţiile pe care la are şi modalitatea de 

îmbunătăţire a acestora, precum şi orice alte date interesând creşterea, instruirea şi educarea 

copilului” (art. 2, al. 3). Referatul trebuie să conțină și opinia autorității tutelare în legătură cu 

declararea abandonului, opinie care, nu este obligatorie pentru tribunal, a cărei hotărâre se 

poate lua și prin administrarea altor probe. 

  În cazul în care împrejurările care ar urma să fie dovedite sunt fapte negative, precum 

inexistența unor legături normale între copii și părinți, categorie de fapte a căror probă este 

mai dificil de făcut, legea menționează obligația Serviciului Public specializat pentru 

protecția copilului să țină evidența strictă a vizitelor făcute și a căror fapte ar permite 

caracterizarea comportamentului părintesc și să comunice aceste date la cererea instanței de 

judecată ori a autorității tutelare. De asemnea, aceste fapte vor putea fi dovedite, conform 

regulilor generale și cu alt mijloc de probă: alte înscrisuri, martori, prezumții.  

Dacă instanța va constata pe baza probelor administrate că sunt îndeplinite condițiile 

legale va pronunța o hotărâre de declarare a abandonului, prin care va delega totodată 

exercițiul drepturilor părintești în favoarea instituției de ocrotire, a persoanei sau familiei la 

care se află încredințat minorul, hotărâre suspusă căilor de atac prevăzute de lege. 
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Totuși, în cazul copiilor aflați în îngrijirea Serviciului specializat, dacă pe parcursul 

perioadei de 6 luni sau în cursul judecării procesului, o rudă până la gradul al patrulea cere 

să-i fie încredințat copilul spre creștere și educare, iar aceasta este în interesul copilului, 

abandonul nu va putea fi declarat. 

Hotărârea judecătorească a declarării abandonului are doar o autoritate de lucru 

judecat provizoriu, astfel că la cererea unuia sau ambilor părinți, dacă se consideră că 

împrejurările avute în vederea luării măsurii au încetat, va dispune redarea exercițiului 

drepturilor părintești, cu condiția ca hotărârea să corespundă interesului minorului. În cazul în 

care minorul a fost adoptat, revenirea asupra măsurii nu va fi posibilă întrucât drepturile 

părintești trec la părinții adoptatori. 

Trebuie menționat că, ca urmare a declarării abandonului, părinții minorului pierd, 

odată cu celalte drepturi referitoare la persoana și bunurile acestuia, și pe acela de a-și da 

consimțământul în vederea adopției copilului, în locul lor, acest drept revenind persoanei sau 

instituției căreia i-au fost delegate drepturile părintești. 

Totuși, declararea abandonului nu-l absolvă pe părinte de obligația de întreținere a 

minorului și de asemenea, i se poate aproba să păstreze legăturile personale cu copilul, dacă 

prin aceasta educarea, învățătura sau pregătirea profesională nu sunt periclitată. În cazul în 

care minorul declarat abandonat este adoptat, obligația de întreținere revine părinților 

adoptatori.   

Importantă de menționat este și Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2005 și care utiliează noțiunile 

de „copil părăsit”, „găsit”, dar și „abandonat de mamă”, strict din aceeași perspectivă și fără 

să le definească. 
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1.3. Cauze ale abandonului copiilor 

Abandonul copiilor nu reprezintă un fapt izolat, la baza acestei acțiuni fiind adesea o 

motivație, deși aceasta nu este întotdeauna explicită ori evidentă.  Așadar, cele mai întâlnite 

cauze sunt adesea de ordin economico-social, educațional și medical.  

 Cauze economico-sociale 

 Situația matrimonială nesigură 

Este printre cele mai actuale forme de motivație privind abandonul din cauza 

fenomenului care a luat amploare începând cu secolul XXI în România și anume 

concubinajul.  

 Multe dintre tinere procreează copii, bazându-se pe promisiunile nefondate ale 

partenerului, din naivitate ori varii motive, neavând vreo certitudine în acest sens. Așadar, în 

cele mai multe dintre cazuri căsătoria nu are loc, ori din cauza unor neînțelegeri ori pentru că 

unul dintre parteneri nu avea în intenție acest lucru cu adevărat și în cele din urmă copilul 

ajunge să fie nedorit. Astfel că, tânăra mamă, nefiind susținută nici de ceilalți membri ai 

propriei familii și fără soț, nu se simte în stare să-și asume singură responsabilitățile care 

decurg din creșterea unui copil și astfel recurge la gestul disperat de a-l abandona. 

 Destrămarea familiei 

 O altă cauză ce poate influența abandonul copiilor este destrămarea familiei. Aceasta 

poate fi din cauza decesului unui părinte, a divorțului ori a separării părinților în diferite 

forme. 

Pierderea ambilor părinți sau doar a mamei, produsă în timpul dezvoltării copilului, 

reprezintă un traumatism psihic sever, cu implicații imediate sau târzii. Separarea îndelungată  

de părinte nu este întotdeauna patologică, însă poate constitui punctul în jurul căruia se 

organizează izolat elementele patologice. În cazul divorțului, pierderea este dificultatea cea 

mai mare cu care se confruntă copilul: pierderi la nivel emoțional și fizic, pierderea părintelui 

cu care nu mai locuiește, pierderea sentimentului de afecțiune și securitate din partea unui 

dintre părinți.
12

  

 Părintele în grija căruia rămâne, poate ajunge în situația de a nu putea asigura singur 

strictul necesar copiilor pentru dezvoltarea lor normală, ori nu poate merge să muncească 

pentru a se putea întreține împreună cu aceștia. Astfel, simțindu-se depășit, ia decizia să-și 

interneze copiii într-o instituție specializată. Copilul ajunge să fie în cele din urmă cel mai 

afectat, pierzând o parte esențială din propria ființă, simțindu-se părăsit, izolat, debusolat, 

                                                
12 Bogatu, N., Conduita de rol, sine și personalitate, Editura Granada, București, 2002, 102. 
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neavând parte de suportul emoțional și sprijinul familial care îi este atât de necesar în această 

conjunctură. Odată cu acestea se pierde și dezvoltarea armonioasă a personalității copilului, 

scăzând importanța familiei și respectul acestuia față de membrii ei. 

 Relațiile accidentale 

Deseori, în urma unor relații întâmplătoare sau de scurtă durată (prostituatele/relațiile 

de concubinaj de scurtă durată/viol), rezultă un copil nedorit și adesea abandonat. Pentru 

unele dintre aceste femei, abandonul se pretinde a fi un act firesc, motivarea fiind că ele nu au 

condițiile necesare pentru a-l crește și în maternitate nu ii lipsește nimic. Astfel, neasumarea 

responsabilităților care derivă din conceperea unui copil a dus la înregistrarea unui număr 

crescut al copiilor ce sunt părăsit în maternități sau în alte locuri. Chiar dacă inițial mama îi 

vizitează, în cele din urmă aceste vizite se răresc ca într-un final nici să nu mai existe.
13

 

 Situația economică 

 Situația financiară este de asemenea unul dintre factorii principali invocați atunci când 

vorbim despre abandon. Lipsa locurilor de muncă, creșterea tuturor necesităților, veniturile 

prea mici pentru a educa și îngriji mai mulți copii, au dus la împovărarea cuplurilor care 

hotărăsc în disperare de cauză să încredințeze unul sau mai mulți copii, de comun acord, 

instituțiilor abilitate.  

 De asemenea, segmentul de populație ce poate fi definit printr-un amestec de sărăcie, 

marginalizare socială și natalitate ridicată este și ultimul segment ce beneficiază de creșterile 

economice. Și dat fiind faptul că acesta are o natalitate ridicată, sporirea ajutorului social ar 

putea duce la o întărire a acesteia și la urmări neplăcute pentru copii.
14

 

 Dependențe 

O altă cauză importantă este reprezentată de dependențe. Fie că vorbim de dependența 

de alcool, fie că vorbim despre dependența de droguri, ambele creează dificultăți în familii, 

atât prin lipsirea copiilor de sumele cheltuite pentru cumpărarea acestora, cât și prin 

consecințele sociale ale acestor dependențe, precum creșterea agresivității, abuz ori violență.  

Dacă dependența este regăsită doar la unul dintre părinți, celălalt poate lua decizia de a 

abandona copilul, act justificat prin insecuritatea copilului la domiciliu dar și prin lipsurile 

financiare rezultate din cauza viciului.  

                                                
13 Rotariu, T., Demografie şi sociologia populaţiei. Fenomene demografice, Editura Polirom, Iaşi, 2003, 167-

172. 
14 Zamfir, C. Coord., Pentru o societate centrată pe copil, Editura Alternative, București, 1997, 89. 



16 

 

Dacă ambii părinți sunt dependenți, se ajunge într-o circumstanță în care copiii sunt în 

mare pericol, de multe ori fiind găsiți subnutriți, abuzați fizic și psihic, cu traume greu de 

recuperat,
15

 

 Cauze educaționale 

 Mame minore 

În culturile nomade, momentul nașterii este în jurul vârstei de 11-12 ani. Iar în cazul 

în care copilul apare în urma înțelegerii dintre familii, nu există posibilitatea ca acesta să fie 

abandonat. Totuși, dacă părinții nu sunt de acord, se poate realiza abandonul din cauza 

refuzului familiei de a acorda sprijin tinerilor insuficient de maturi biologic și afectiv pentru 

a-și crește copilul. 

Altă situație poate fi sarcina nedorită la o elevă, a cărei familie ar avea posibilități 

materiale, dar care percepe că e un moment nepotrivit și o rușine. Astfel, lipsa comunicării 

dintre adolescentă și părinți, o determină pe aceasta să ascundă sarcina și să nască uneori în 

condiții nepotrivite atât pentru ea cât și pentru făt, ca mai apoi să-l abandoneze. 

În schimb, dacă mama își dorește copilul poate primi consiliere și i se poate oferi 

posibilitatea șederii într-un centru maternal, timp în care specialiștii poartă discuții atât cu 

părinții fetei cât și cu tatăl copilului.
16

 

 Cauze medicale 

 Starea de sănătate a mamei 

Mamele pot avea probleme psihice ori depresii după naștere și astfel există 

posibilitatea de a privi actul nașterii ca pe ceva traumatizant și să asocieze copilul cu acest 

proces. Astfel că mamele pot respinge relația cu propriul copil până chiar la agresarea 

acestuia, situație în care aceasta are nevoie de tratament și sprijinul familiei pentru a nu 

abandona copilul. 

Bolile cu transmitere sexuală, infecția HIV ori TBC-ul sunt afecțiuni în cazul cărora 

mama trebuie internată și tratată medicamentos, interzicându-i-se alăptarea. De cele mai 

multe ori se minimalizează importanța ca mama și copilul să rămână împreună, chiar dacă s-

ar intrerupe alăptarea. De exemplu, în cazul TBC, dacă mama și copilul ar rămâne împreună, 

i s-ar administra și lui tratament antiseptic, și riscul ar fi infectat ar fi mult mai ușor de 

suportat pentru prunc decât riscul de a fi abandonat. 
17

 

 

                                                
15 Popescu Murgoci, C. coord., Abandonul maternal, Editura Viața medicală românească, București, 2002, 24. 
16 Ibidem, 25. 
17 Ibidem, 21-22. 
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 Starea de sănătate a copilului  

Starea de sănătate a copilului are o mare influență în ceea ce privește abandonul. În 

cazul în care noul născut se naște prematur, acesta nu poate ieși după câteva zile ci trebuie să 

mai stea câteva luni în maternitate pentru a primi tramanentul necesar. Din păcate, multe 

dintre mame pleacă acasă și se obișnuiesc fără copil, deși, momentul cel mai potrivit pentru 

crearea atașamentului între aceștia este prima perioadă după naștere.
18

 

Malformațiile congenitale ori bolile neuropsihice le determină pe mame să 

abandoneze copiii, chiar dacă ar avea posibilitatea să-i crească, pentru că starea copilului este 

percepută de mame ca o rușine față de familie. De asemenea, în anumite cazuri, copilul este 

abandonat pentru că mama consideră că nu are resursele financiare și nici competențele 

necesare pentru a-l putea îngriji corespunzător.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Ibidem, 23. 
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1.4. Tipuri de abandon  

Nu putem vorbi despre tipurile de abandon ca niște simple clasificări, fără să privim 

dincolo de faptul în sine, și mai exact, despre separarea copiilor de părinți. 

Separarea este în speță despărțirea copilului, pentru o anumită perioadă de timp ori 

definitiv, de persoanele de care s-a atașat. Chiar și în cazurile în care copilul este mai mic de 

un an, acesta resimte separările frecvente ori neașteptate de adulții cu care s-a obișnuit. 

Totuși, reacția la această separare nu este mereu imediată. Astfel că după o perioadă, fie ea 

scurtă sau lungă, unii copii pot prezenta diferite tulburări, desfășurate în genere, în trei faze:
19

 

a. Prima fază este aceea de protest care se petrece imediat după despărțire, copilul 

protestând instistent, plângând foarte tare și agățându-se de orice persoană cu care 

intră în contact. 

b. A doua este faza de disperare în care plânsetul copilului transcede în gemete, își 

pierde apetitul, scăzând în greutate și stagnând în dezvoltare. 

c. Ultima fază este cea de detașare în care copilul își pierde interesul pentru persoanele 

din jurul lui, devine retras, expresia feței ajunge să fie rigidă, devine bolnăvicios, se 

instalează o stare de depresie care contribuie la întârzierea dezvoltării. 

 Este important de reținut că abandonul reprezintă un fapt care produce traume 

profunde cu consecințe grave pe întreaga perioadă a vieții. Există astfel diferite tipuri de 

abandon, forme prin care copilul este separat de familie
20

: 

A. Părăsirea definitivă a copilului, cu sau fără declarația de abandon, în diferite locuri 

precum leagăne, maternități, case de copii, spitale ori efectiv pe stradă. 

B. Încredințarea copilului pe o perioadă nedeterminată unor rude ori instituții fără a 

exista o declizie în ceea ce privește caracterul separării. 

C. Neglijarea cronică a copilui, permițându-i-se să stea în stradă, să fugă de acasă ori să-

și procure singur mijloacele necesare.  

 

A. Părăsirea definitivă a copilului 

 Din această situație fac parte copiii părăsiți de părinți care nu vor ori nu pot să-și 

asume responsabilitatea pentru creșterea lor. În acest caz, copiii sunt abandonați din dorința 

explicită și exclusivă a părintelui ori a părinților care au un mod de a trăi nefiresc și nu vor 

să-și înlegeagă altfel existența. Din această categorie fac parte părinți care sunt dependenți, 

                                                
19 Balahur, D., Protecția drepturilor copilului ca principiu al asistenței sociale, Editura C.H. Beck, București, 

2001, 148. 
20 Buzducea, D., Aspecte contemporane în Asistența Socială, Editura  Polirom, București, 2005, 56. 
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care fac prostituție, care nu au maturitatea afectivă necesară pentru exercitarea rolului de 

părinte, delicvență, prejudecăți sociale etc. 

B. Încredințarea copilului pe o perioadă nedeterminată unei rude ori instituții 

 În această situație familia nu ia o decizie certă cu privire la abandonul definitiv. Este 

important să distingem în cadrul acesteia situațiile în care familia își declară hotărât starea de 

temporalitate de situațiile în care încredințarea este exercitată sub presiunea unor condiții 

excepționale de viață. De asemenea, este important să avem în vedere dacă în această 

perioadă familia menține relațiile cu copilul sau familia este dezinteresată când vine vorba de 

copil și astfel nu mai cultivă relații benefice cu acesta. Din păcate, dacă privim în experiența 

din ultimii ani din România, aceste situații duc în cele din urmă la abandon. Situația incertă 

de la început este traumatizantă și se transfrormă după lungi perioadă, într-una certă, de 

abandon efectiv.
21

  

C. Neglijarea cronică a copilului 

 Neglijarea, se referă în speță la formele de tratament neadecvat prin care se ignoră 

asigurarea nevoilor biologice, educaționale și emoționale ale copiilor, periclitând dezvoltarea 

lor fizică, emoțională congnitivă și socială. 

 Lacune de creștere și dezvoltare. Părinți nu asigură copilului necesarul de substanțe 

nutrivire ori vitamine. Cauzele care conduc la această situație pot fi din cauza sărăciei 

care din lipsa finanțelor duce la lipsa hranei, sau din cauza neglijării, părinții aflându-

se în circumstanțe mai puțin pozitive precum stări depresive, probleme psihice, 

probeme maritale ori dependențe și astfel nu asigură hrana necesră copiilor.  

 Neglijarea educațională. Aceasta se manifestă prin neinteresul părinților în ceea ce 

privește educația copilului. Astfel că nu-l înscriu pe acesta la o formă de învățământ 

potrivită pentru el, permit absenteismul care este considerată formă de maltrate în 

cazul în care părintele a fost informat și nu a luat nici o măsură spre combaterea 

acestuia, și ignoră cu desăvârșire nevoile speciale de educație care i-au fost sugerate 

copilului. 

 Neglijarea fizică. Prin aceasta părintele nu asigură copilului condițiile decente de trai, 

ajutor fizic în special în perioada în care copilul este într-o dependență față de părinte, 

nu este atent la măsurile de supraveghere și protecție și nu-l interesează ca copilul să 

fie îmbrăcat adecvat ori dacă este în siguranță. 

                                                
21 Clocotici, V., Stan, A., Statistică aplicată în psihologie, Editura Polirom, Iași, 2000, 91. 
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 Neglijarea medicală. Are loc în momentul în care părintele ignoră nevoile privind 

sănătatea copilului. Astfel că, nu îl duce la medic dacă acesta întâmpină vreo 

problemă de sănătate, în situația în care îl duce, nu manifestă vreun interes în ceea ce 

privește achizionarea tratamentului medicamentos ori grija față de copil. 

 Neglijarea emoțională. Această implică o diversitate de comportamente a părinților 

față de copii din punct de vedere emoțional. Ignorarea nevoii de afecțiune, atenție și 

sprijin emoțional a copilului prin violența domestică fie asupra copilului, fie de față cu 

el; refuzarea îngrijirii psihologice a copilului în situațiile în care acesta are probleme 

de comportament iar specialistul îi recomandă un anume tratament; așteptările 

nepotrivite față de vârsta copilului sau de nivelul de dezvoltare. 

 Toate aceste tipuri de neglijențe sunt prezente atât în comportamentul părinților care 

își abandonează efectiv copiii, cât și în acelora care nu îi abandonează fizic însă îi trimit pe 

stradă ori sunt dezinteresați de aceștia. 

 Este interesant de avut în vedere faptul că în Canada, regăsim cam aceleași tipuri de 

abandon, cu denumiri pe alocuri diferite, dar care prezintă la fel de explicit situațiile.
22

 

Primul este abandonul încă de la naștere, care se consideră a fi cel mai simplu, dat 

fiind faptul că hotărârea este luată încă din momentul în care mama este însărcinată și în 

situația aceasta serviciile sociale pot găsi din timp o familie pentru copil. Clinicienii constată 

prin experiența lor că aceste mame au o maturitate mai deplină și un echilibru emoțional mai 

ridicat decât acelea care își păstrează copiii, pentru că cele dintâi doresc de fapt să-și 

protejeze pruncii înțelegându-și neputința de a le oferi copiilor ceea ce au nevoie, evitând 

astfel ca ei să treacă prin suferințele în care ele s-au găsit. În cazul acesta, abandonul este 

ilustrat ca un gest de dragoste și protecție, care însă nu este foarte acceptat în rândul 

specialiștilor. 

Deși abandonul încă de la naștere este considerat a fi una dintre cele mai ușoare tipuri 

de abandon și cu cele mai puține efecte traumatizante, trebuie luat în calcul faptul că 

adolescentul, deși adoptat de la naștere poate, va considera că el este vinovat și că nu a fost 

suficient de bun astfel încât propria mamă să-l păstreze. Luând în considerare acest aspect, 

practica actuală încurajează mamele biologice să lase o scrisoare copilului prin care să-i 

detalieze dificultățile care au determinat-o să facă acest act dar și posibilitățile superioare pe 

care i le poate oferi noua familie. 

                                                
22 Alexiu, M. „Protecția copiilor abandonați”, în  Buzducea, D., Asistența socială a grupurilor de risc, Editura 

Polirom, București, 2010, 157-180, aici 166-168. 
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Al doilea tip de abandon este cel prin neîndeplinirea sarcinilor părintești și se 

produce adesea în cazurile în care copilul a fost plasa temporar unei alte familii după care s-a 

reîntors în familia biologică. În această circumstanță, abandonul, oarecum predictibil din 

momentul plasamentului se concretizează prin neîndeplinirea sarcinilor părintești de a se 

ocupa de sănătatea copilului, uită momentele importante din viața copilului, nu-i mai satisfac 

nevoile de bază etc. În cazurile în care este menținut plasamentul, copiii suferă adesea din 

cauza promisiunilor neonorate ale părinților biologici. Astfel că părinții pierd legăturile 

parentale cu copiii și primesc sprijin din partea asistenților sociali pentru a le restabili și a-și 

dezvolta capacitățile parentale. 

Ultimul tip de abandon este cel care face referire la incapacitatea parentală și este cel 

mai greu de intervenit social și legal. În această situație de abandon copiii trăiesc alături de 

părinții biologici care sunt însă incapabili de a le satisface nevoile primare și afective, uneori 

având așteptări ca copilul să-și satisfacă singur nevoia de afecțiune, alteori copilul devenind o 

proiecție a părinților care nu mai pot constata nevoile reale ale copilului. În aceste condiții, 

părinții sunt incapabili de a-și recunoaște propriile probleme și pe cele ale copilului, 

îngreunând astfel posibilitatea de a interveni și determinând agravarea situației. 
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1.5. Forme de protecție a copiilor abandonați 

 Conform Legii 272/2004 beneficiază de protecție specială, formată din măsuri, 

prestații și servicii destinate îngrijirii și dezvoltării, copilul lipsit, temporar ori definitiv, de 

ocrotirea părinților lui sau care este în situația în care lăsarea în grija acestora nu ar fi în 

vederea protejării intereselor minorului. 

 Măsurile care se află la baza protecției speciale a copilului sunt: 

a. Plasamentul 

 Plasamentul reprezintă o măsură de protecție specială care are caracter temporar și 

care poate fi dispusă, după caz, la: o persoană sau familie, un asistent maternal sau un 

serviciu de tip rezidențial prevăzut la art.123 alin. (2) din Legea 272/2004 și licențiat conform 

legii. 

 Este important de menționat că persoana sau familia care primește copilul în 

plasament trebuie să aibă domiciliul în România și să fie evaluată de direcția generală de 

asistență socială și protecția copilului cu privire la condițiile materiale și morale pe care 

acesta trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament. De asemenea, copilul 

care nu a împlinit încă vârsta de 2 ani poate merge în plasament doar la familia extinsă ori 

substitutivă, plasamentul de tip rezidențial fiind interzis, excepție făcând cazurile în care 

acesta prezintă handicapuri grave și este dependent de îngrijirea serviciilor de tip rezidențial 

specializate. 

 Măsura plasamentului se stabilește de către comisia pentru protecția copilului în 

situațiile în care există acordul părinților și copilul ori nu poate fi lăsat în grija părinților din 

motive care nu țin de ei ori acesta a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală însă nu 

răspunde penal. De asemenea, măsura plasamentului poate fi stabilită de instanța 

judecătorească la cererea direcției generale de asistență socială și protecția copilului dacă 

copilul are părinții decedați, necunoscuți ori căzuți din drepturi, dacă copilul este abuzat sau 

neglijat, dacă copilul a fost găsit părăsit în unitățile sanitare ori dacă în situațiile amintintite 

anterior, părinții nu-și dau acordul. 

 Plasamentul creează atât obligații cât și responsabilități în ceea ce privește îngrijirea 

copilului. Acesta îngăduire reprezentarea minorului în fața autorităților, inclusiv pentru 

relizarea actelor de identitate, înscrierea în sistemul de învățământ sau efectuarea unor 

intervenții medicale. 

 Situația problemă deloc neglijabilă cu care se confruntă persoanele care au copiii în 

plasament, a cheltuielilor suplimentare legate de plata alocațiilor de plasament poate fi 
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rezolvată prin aplicarea clauzelor din Art. 67 din Legea 272/2004 coform căruia instanța care 

a dispus, după caz, plasamentul va stabili cuantumul contribuției lunare a părinților la 

întreținerea copilului. 

b. Plasamentul în regim de urgență 

 Plasamentul în regim de urgență face parte dintre măsurile de protecție speciale, are 

caracter temporar și se aplică pentru copilul aflat în situții de abuz, neglijență, supus oricărei 

forme de violență ori găsit/părăsit în unitățile sanitare, dar și în situația în care unicul 

ocrotitor legal ori ambii au fost arestați, internați, reținuți, sau din oricare altă cauză nu-și pot 

exercita drepturile și obligațiile părintești. 

 Și în cazul plasamentului în regim de urgență se aplică măsurile din cadrul 

plasamentului menționat anterior în ceea ce privește domiciliul copilului și dispunerea lui la o 

persoană sau familie, un asistent maternal ori serviciu de tip rezidențial, având în vedere și 

excepțiile prevăzute în cazul plasamentului. 

 De menționat este faptul că exercitarea drepturilor părintești este suspendată pe durata 

plasamentului de urgență, până când instanța va hotărî menținerea sau înlocuirea acestei 

măsuri. Drepturile și obligațiile părintești referioare la persoana copilului sunt preluate și 

exercitate de persoana, familia, asistentul maternal ori șeful serviciului de tip rezidențial care 

a primit copilul în plasament în regim de urgență, iar drepturile și obligațiile referioare la 

bunurile copului sunt exercitate de către directorul direcției generale de asistență socială li 

protecția copilului. 

 Măsura plasamentului în regim de urgență este stabilită de directorul direcției 

generale de asistență socială și protecția copilului care are obligația de a sesiza instanța 

judecătorească în termen de 5 zile de la data la care a dispus această măsură. Aceasta din 

urmă va analiza motivele care au stat la baza luării acestei măsuri și va hotărî încetarea 

plasamentului în regim de urgență și reintegrarea copilului în familia sa, ori înlocuirea 

acestuia cu tutela sau cu măsura plasamentului, pronunțându-se și în ceea ce privește 

exercitarea drepturilor părintești. 

c. Supravegherea specializată 

 Supravegherea specializată este pusă în funcțiune în momentul în care copilul a 

săvârșit o faptă penală dar nu răspunde penal și este dispusă de către comisia pentru protecția 

copilului cu acordul părinților și de către instanța de judecată în cazul în care nu există acest 

acord. 
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 Potrivit art. 113 din Codul Penal, minorul cu vârsta până în 14 ani nu răspunde penal, 

minorul cu vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal doar dacă s-a dovedit că fapta a fost 

săvârșită cu discernământ, iar minorul care a împlinit 16 ani, răspunde penal conform legii.  

 Codul Penal stabilește două tipuri de măsuri educative în cazul minorilor, unele 

neprivative de libertate și unele privative de libertate. 

 Măsurile neprivative de libertate, conform art.117-120 pot fi: 

1. Stagiul de formare civică, îl obligă pe minor să participe pe o durată de cel mult 4 luni 

la un program ce îl ajută să conștientizeze consecințele legale și sociale care pot exista 

în cazul săvârșirii unor infracțiuni, cu scopul de a-l responsabiliza cu privire la viitorul 

său. Asigurarea participării, supravegherii și organizării acestui curs este coordonată 

de serviciul de probațiune, astfel încât să fie respectat programul școlar sau 

profesional al minorului. 

2. Supravegherea, rezidă în controlarea și îndrumarea minorului, sub coordonarea 

serviciului de probațiune, zilnic, pe o perioadă cuprinsă între 2 și 6 luni, pentru 

asigurarea participării la cursuri școlare ori de formare profesională și pentru a 

preîntâmpina situațiile care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia. 

3. Consemnare la sfârșit de săptămână, se face tot sub coordonarea și supravegherea 

serviciului de probațiune și constă în obligația minorului de a nu părăsi locuința la 

sfârșit de săptămână, decât dacă are obligația de a participa la programe sau activități 

impuse de instanță. Această mâsură se poate desfășura pe o perioadă cuprinsă între 4 

și 12 săptămâni. 

4. Asistarea zilnică, se desfășoară pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, sub 

supravegherea și coordonarea serviciului de probațiune care stabilește minorului un 

program ce conține orarul cu activitățile pe care trebuie să le desfășoare dar și cu 

interdicțiile impuse și pe care are obligația de a le respecta. 

 În intervalul de desfășurare a măsurilor educative neprivative de libertate, instanța 

poate impune minorului anumite obligații precum: urmarea unui curs de pregătire școlară sau 

formare profesională; să nu depășească limita teritorială pe care instanța a hotărât-o, doar în 

cazul în care are permisiunea serviciului de probațiune; să nu meargă în locuri publice ori la 

evenimente culurale sau alte adunări publice pe care instanța le-a stabilit; să nu se apropie ori 

să comunice cu victima sau familia acesteia, precum și cu ceilalți participanți la infracțiune 

dacă este cazul, instanșa stabilind individual și concret conținutul acestei obligații în funcție 

de particularitatea fiecărui caz în parte; prezentarea la serviciul de probațiune conform datelor 

fixate; conformarea în cazul măsurilor de control, tratament ori îngrijire medicală.  
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 Supravegherea și controlul asupra obligațiilor revine serviciului de probațiune, care 

are obligația de a sesiza instanța în cazul în care au intervenit anumite motive ce schimbă 

obligațiile sau dacă persoana nu respectă măsurile educative ori obligațiile stabilite de 

instanță. Aceasta din urmă hotărând dacă minorul are nevoie de schimbarea, încetarea ori 

înlocuirea obligațiilor și măsurilor educative neprivative de libertate, cu unele privative de 

libertate ori cu alte soluții în funcție de situația fiecărui minor în parte. 

 Măsurile privative de libertate: 

1. Internarea într-un centru educativ, reprezentat de o instituție specializată în 

recuperarea minorilor în cadrul căreia va urma un program de pregătire școlară sau 

formare profesională în funcție de competențele și aptitudinile pe care le deține, dar și 

programe de reintegrare socială. Perioada internării poate dura între unu și 3 ani și 

poate fi prelungită ori înlocuită cu internarea într-un centru de detenție dacă în această 

perioadă săvârșește altă infracțiune ori este judecat pentru una săvârșită anterior. 

2. Internarea într-un centru de detenție, reprezentat de o instituție specializată în 

recuperarea minorilor, cu regim de pază și supravegherere unde va studia programe 

intensive de reintegrare socială sau de pregătire școlară, precum și formare 

profesională în conformitate cu aptitudinile pe care le deține. Perioada internării este 

într 2 și 5 ani, excepție făcând situația în care pedeapsa este de 20 de ani sau mai mare 

ori pe viață, caz în care internarea se face pe o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani. 

Dacă în această perioadă minorul săvârșește altă infracțiune ori este judecat pentru 

una comisă anterior, instanța prelungește perioada internării în raport cu pedeapsa cea 

mai mare, fără a depăși maximul menționat și din care se scade perioada executată 

până atunci. 

 De asemenea, în cazul ambelor măsuri privative de libertate, dacă minorul a arătat 

interes față de școală sau de formarea profesională și a făcut progrese vizibile în ceea ce 

privește reintegrarea socială, instanța poate ordona după săvârșirea a jumătate din internare: 

înlocuirea cu măsura asistării zilnice, pe durata perioadei ce a mai rămas de executat, dar nu 

mai mult de 6 luni dacă nu a împlinit încă 18 ani; eliberarea din centru dacă persoana a 

împlinit 18 ani. În cazul în care se execută înlocuirea sau eliberarea, i se impune acestuia 

respectarea obligațiilor anterior menționate până la împlinirea duratei măsurii. Dacă minorul 

nu respectă obligațiile, ori săvârșește și alte infracțiuni în această perioadă, instanța poate 

reveni asupra lor și impune executarea perioadei rămase într-un centru educativ cu 

posibilitatea de prelungire sau internarea într-un centru de detenție. 
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 Este important de menționat că dacă persoana internată a împlinit 18 ani și are un 

compoortament care influențează negativ sau împiedică procesul de recuperare și integrare al 

celorlalți indivizi internați, instanța poate hotărî continuarea executării măsurii educative într-

un penitenciar. 

d. Adopția 

 Adopția reprezintă de asemenea un instrument important de protecție a drepturilor 

copilului, mai ales dacă privim din perspectiva asigurării unei familii fiecărui copil. În 

comparație cu familia de plasament, familia care adoptă devine familia copilului, acesta din 

urmă nemaîntorcându-se în familia sa biologică.  

  Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopției a intrat în vigoare începând cu 1 

ianuarie 2005. În cadrul acesteia, adopția este definită dreot „operațiunea juridică prin care se 

creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între 

adoptat și rudele adoptatorului”. Adopția internă se referă la situația în care atât adoptatul cât 

și adoptatorul își au domiciliul în România. 

 Adopția este aprobată doar dacă aceasta este în interesul superior al copilului. Pentru 

încheierea adopției este necesar să fie îndeplinite anumite condiții de fond, de formă și să nu 

existe impedimente la adopție. Condițiile de fond au drept conținut consimțământul celui care 

adoptă, exprimat în formă autentică sau orală în fața instanței judecătorești, consimțământul 

soțului celui care adoptă dacă este cazul și consimțământul părinților biologici ai aceluia care 

urmează să fie adoptat. Persoana care adoptă trebuie să împlinească anumite condiții de 

capacitate precum să nu fie decăzut din drepturile părintești și să aibă capacitatea deplină de 

exercițiu.  

 Cel care urmează a fi adoptat trebuie să fie minor și să nu existe o diferență mai mică 

de 18 ani între adoptat și adoptator. Instanța de judecată poate face excepții însă diferenț 

trebuie să fie de cel puțin 15 ani. De altfel, persoana majoră poate fi adoptată doar dacă a fost 

crescută de familia adoptatoare în perioada minorității sale. 

 În ceea ce privește impedimentele în calea adopției acestea pot fi: adopția între frați 

care este oprită, adopția între soți sau între foști soți de către același adoptator, adopția 

persoanelor cu handicap mintal și a celor cu boli psihice. 

 Direcția protecției copilului eliberează inițial un atestat în vederea adopției valabil un 

an. Obținerea acestui atestat nu este obligatorie în cazul adopției majorului sau a copilului de 

către soțul părintelui firesc sau adoptativ. 

 Este luată în calcul apoi încredințarea copilului către adoptator pentru o perioadă de 

90 de zile pentru ca instanța să poată aprecia în mod rațional asupra relațiilor de familie car s-
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ar stabili dacă adopția ar fi încuviințată. Astfel că cererea pentru adopție va fi încuviințată 

doar dacă este în interesul superior al copilului  

 În cazul unui rezultat nefavorabil al evaluării, familia adoptatoare ori adoptatoul poate 

depune contestație în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea raportului. Dacă nu este 

contestat în termenul propus, direcția emite norme privind neeliberarea atestatului. 

 Din fericire, statutul copilului adoptat îl ajută pe acesta să simtă siguranță, stabilitate, 

dar mai ales dezvoltare personală în noua sa familie. Astfel că, adopția nu reprezintă, 

asemenea celorlalte forme de protecție, o măsură temporară alternativă celei de ocrotire 

rezidențială, ci înseamnă garantarea unei familii permanente pentru copilul adoptat. 
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Capitolul 2. Calitatea vieții și instituționalizarea 

2.1. Importanța și funcțiile familiei în viața copilului 

Toate căile persoanei umane sunt în strânsă legătură cu familia. El se naște, crește și 

se dezvoltă în interiorul familiei, pentru ca mai apoi, la o anumită vârstă să-și creeze o nouă 

familie în cadrul căreia să îndreplinească un rol nou, așa cum a învățat din familia mamă.  

Familia este, prin urmare, cea mai pură formă de exprimare a socialului uman, care dă 

exemplul primelor forme de conviețuire colectivă.
23

 

 În sens larg, putem defini familia ca fiind „grupul social ai cărei membri sunt legați 

prin raporturi de vârstă căsătorie, adopție și care trăiesc împreună, cooperând sub raportul 

economic și având grijă de copii”. Dacă privim în sens restrâns, familia desemnează „grupul 

social format dintr-un cuplu căsătorit și copiii acestuia”.
24

 

Fiind mai atenți la contextul paradigmatic decât la consistența obiectivă și subiectivă a 

familiei, sociologii își întocmesc studiile legate de aceasta încadrându-le în cele trei mari 

perspective teoretice, precum funcționalismul, conflictualismul și interacționismul. Astfel că, 

plecând de la perspectiva funcționalistă, familia reprezintă o instituție socială care, precum 

celorlalte instituții sociale, există datorită exercitării anumitor funcții precum: reproducerea, 

socializarea, îngrijirea, protecția și afecțiunea, identificarea (identității) și reglementarea 

comportamentului social. Cea de-a doua perspectivă, conflictualistă, vede familia ca un 

sistem de permanente conflicte, negocieri și înțelegeri. Așadar, în ciuda constrângerii de 

cooperare pentru a supraviețui, soții sunt într-o continuă întrecere pentru dobândirea 

autonomiei, autorității și privilegii, în fond, o continuă luptă pentru putere. Ultima 

perspectivă, cea interacționistă concepe familia ca pe o noțiune dinamică în care persoanele 

își modelează necontenit existența și își definesc relațiile.
25

 

Putem conchide că familia este privită în sociologie ca o instituție cu o oarecare 

utilitate, ca mediu conflictual sau ca descoperire a unei istorii comune de către indivizii care o 

compun. De asemenea, este important de subliniat faptul că în aproape toate abordările, cu 

mici excepții cea dintâi, familia se subordonează intereselor și bunăstării individului. 

În sens juridic
26

, familia desemnează grupul de persoane între care există drepturi și 

obligații, care-și are originea în acte juridice precum căsătoria, adopția, rudenia sau raporturi 

                                                
23 Bistriceanu, C., Sociologia familiei, Editura Fundației România de Mâine, București, 2006, 13. 
24 Murdock, 1949 apud Furtună, C., Sociologie generală, Editura Fundației România de Mâine, București, 2006, 

194.  
25 Zamfir, C., Vlăsceanu, L. Coord., Dicționar de sociologie, Editura Babei, București, 1998, 240-241. 
26 Filipescu, I. P., Tratat de dreptul familiei, Editura All, București, 1993, 60. 
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asimilate relațiilor de familie. Din această perspectivă familia este ilustrată ca o realitate 

juridică bine definită și reglementată de lege. În România, fundamentele dreptului familial 

sunt stabilite prin Constituție și Codul Familiei. 

Principiile care stau la baza statutului familiei, reglementat de Constituția României 

fac referire la faptul că familia se formează prin căsătoria liber consimțită între soți, în 

deplină egalitate în drepturi și totodată pe dreptul și îndatoririle care le revin pentru a asigura 

creșterea, educarea și instruirea copiilor. De asemnea, conform aceleiași legislații, copiii și 

tinerii se bucură de un regim special de protecție și asistență în realizarea drepturilor lor 

indiferent dacă sunt din afara sau din interiorul căsniciei, aceștia fiind egali în fața legii.   

Conform art. 1 din Codul familiei statul român ocrotește căsătoria și familia și sprijină 

în același timp dezvoltarea și consolidarea acesteia prin măsuri economice și sociale. De 

asememea, statul apără interesele mamei și copilului și are o predispoziție deosebită în ceea 

ce privește grija pentru educarea și creșterea tinerei generații. 

Astfel, din Codul familiei rezultă că prin caăsătorie, bărbatul și femeia inființează o 

unitate liber consimțită clădită în special pe afecțiune, prietenie și bună înțelegere, soții 

datorându-și fidelitate, sprijin moral și material. Concomitent, soții au obligația să trăiască 

împreună, hotărând de comun acord asupra tuturor problemelor care privesc căsnicia. 

În vederea asigurării integrale a protecției copiilor, Codul Familiei precizează 

depturile și îndatoririle care le revin părinților, creșterea copiilor fiind una dintre principalele 

îndatoriri, nerespectarea ei, prin abandonul copiilor de exemplu, fiind sancționată de Codul 

Penal. Părinții au deci, obligația să le asigure copiilor sănătatea, dezvoltarea fizică normală, 

educarea, instruirea și pregătirea profesională în funcție de însușirile pe care aceștia le dețin. 

Obligația de a asigura întreținerea se menține și după majorat, dacă aceștia continuă studiile, 

legislația pecizând limita de vârstă de 25 de ani.  

Important de menționat este că în interesul minorilor lipsiți de ocrotire părintească și 

pentru cei ce prezintă deficiențe psihice și fizice care implică ingrijire specială ce nu poate fi 

asigurată de familie, Codul Familiei reglementează instituția tutelei, adopția, plasamentul 

familial și încredințarea acestora unor instituții de ocrotie. 

Conchizând, putem spune că noțiunea sociologică și noțiunea juridică se suprapun 

într-o oarecare măsură, existând, bineînțeles și situații în care această corespondență nu este 

prezentă. De pildă, în cazul desfacerii căsătoriei prin intermediul divorțului, în sens 

sociologic, relațiile încetează între soți pentru că între ei nu mai există o uniune de viață și de 

interese. Totuși, în sens juridic, relațiile de familie continuă să existe datorită unor drepturi și 

obligații precum dreptul la nume, privind bunurile comune, în cazul în care acestea au fost 
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împărțite la desfacerea căsătoriei ș.a. Totodată, în situația în care un copil este încedințat unei 

instituții de corotire, acesta întrerupe relațiile de fapt dintre el și părinți, deci cele sociologice, 

însă, nu și pe cele juridice care se referă la obligația de a plăti contribuția la întreținerea 

copilului.  

De-a lungul evoluției istorice, familia a realizat anumite funcții raportându-se la 

indivizi și societate. Clasificarea acestor funcții ne ajută să scoatem în evidență legătura 

intensă și influența mutuală chiar dacă disproporționată dintre societate și familie, dar și 

importanța pe care acestă celulă de bază a vieții sociale o are în fomarea și dezvoltarea 

personalității umane și implicit a societății.  

Nicolae
27

 și Iolanda Mitrofan
28

 ne propun o clasificare a funcțiilor familiei pe care 

acesta le îndeplinește atât în etapa actuală, cât și în cea de perspectivă.
29

  

a. Funcția biologic sexuală, care asigură satisfacerea trebuințelor sexuale integrate 

armonios în sistemul de interrelaționare și intercomunicare dintre membrii cuplului.  

b. Funcția de procreere, prin care se asigură continuitatea speciei umane. Această 

funcției depinde îmtr-o oarecare măsură de societate dat fiind faptul că creșterea 

populației depinde de structura economică a societății, de structura organismelor 

sociale li de politica societății în ceea ce privește natalitatea.  

Această funcție este considerată funcția primară a unității familiale și este asociată 

necesității de perpetuare fizică și biologică, de dezvoltare așadar a societății globale. 
30

 

c. Funcția economică, constă în realizarea unor venituri suficiente pentru totți membrii 

din cadrul familiei și organizarea propriiei gospodării pe baza unui buget comun. 

Această funcție se află într-o dependență față de tipul de societate li de nivelul de 

dezvoltare social-economică al acesteia. 

Din punct de vedere material, familia a format o perioadă îndelungată cadrul propice 

de manifestare a diviziunii muncii, baza producției economice și agentul principal al 

proprietății.
31

 

d. Funcția psihoafectivă, contribuie la recreerea membrilor și la constituirea unui climat 

familial pozitiv. Prin intermediul acestui climat pe care îl putem descrie ca fiind un 

ansamblu de stări psihice, moduri de relaționare interpersonală, atitudini, nivel de 

                                                
27 Nicolae Mitrofan este un psiholog, de origine română, profesor universitar doctor la Universitatea din 

București și primul președinte al Colegiului Psihologilor din România. 
28 Iolanda Mitrofan este un psihoterapeut, și profesor universitar doctor, de origine română, la Universitatea din 
București și este președinte al Societății de Psihoterapie Experențială Română.  
29 Mitrofan, I., Mitrofan, N., Familia de la A...la Z, Editura Științifica, București, 1991, 95. 
30 Bistriceanu, C., op. cit., 147. 
31 Ibidem, 177. 
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satisfacție ș.a. ce înfățișează familia pe o perioadă mai lungă de timp, individul își 

poate manifesta necesitățile sale în ceea ce privește siguranșa și apartenență.  

e. Funcția educativă, deși a suportat modificări determinate de evoluția societății, a 

rămas la fel de importantă. Educația în cadrul familiei are scopul de a forma copilul 

printr-o dezvoltare complexă și armonioasă, urmărind integrarea propice a individului 

în societate la un anumit moment dat. Conform Codului familiei, părinții au datoria de 

a crește copilul și de a se îngriji de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, de educare, de 

învățare și pregătire profesională potrivit însușirilor proprii. Totodată, Constituția 

menționează că părinții trebuie să asigure educația tinerilor minori, a căror răspundere 

le revine, conform propriilor convingeri. Există astfel o legătură puternicp între 

educația în familie și educația în cadrul societății. 

Familia deține astfel unul dintre rolurile principale când vorbim despre factorii 

educativi, acțiunea ei exercitându-se chiar de la naștere. De asemenea, calitatea și efectele 

educației în familie determină în mod esențial întreaga evoluție a unui tânăr, cât și calitatea 

integrării acestuia în viața socioprofesională. 

Aceeași autori, ne fac cunoscute și patru subfuncții ale funcției educaționale. 

e.1. Subfuncția instrucțional-formativă care este exprimată mai ales în fazele de 

început ale existenței, când copiii primesc, în special din partea părinților, răspunsurile la 

multitudinea de întrebări pe care aceștia le au. De asemenea, tot în cadrul familial, aceștia 

primesc informații cu privire la modul de folosire al anumitor obiecte și astfel își pot forma 

anumite deprinderi, priceperi, valorificându-și aptitudinile.  

e.2. Cea de-a doua subfuncție este cea psiho-morală, și se referă la formarea 

trăsăturilor și atitudinilor morale pozitive, pe care copiii le pot prelua atât prin imitare și 

învățare cât și în cadrul educativ în care sunt exxercitate influenele educaționale. 

e.3. Subfuncția social-integrativă vizează ideea ordinii sociale, idee absolut 

indispensabilă în procesul formării și consolidării identității indivizilor pe care familia i-o 

oferă acestuia. Așadar, perspetiva individului în ceea ce privește modul de raportare la 

diferite norme și valori sociale, modul de implicare în viața și activitatea grupală precum și 

modul de exercitare a autonomiei, pot fi influențate de modelele educaționale parentale.  

În viziunea lui Traian Brăileanu, grupul familial constituie prima comunitate care își 

ajută membrii să facă eforturi spre a-și fixa situația, spre a se adapta ordinii sociale și, 

totodată spre a și-o conforma, datorită faptului că individul intră în aceste relații ca un 
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element ce se află într-o continuă evoluție, raporturile sale cu ceilalți se schimbă astfel 

neîncetat.
32

 

e.4. Ultima subfuncție este cea cultural-formativă și expune importanța familiei în 

ceea ce privește crearea unui mediu cultural propriu, menținerea continuității culturale prin 

transmiterea moșterinii culturale contribuind astfel la formarea personalității individului.  

Modul în care o familie își satisface funcțiile care o caracterizească într-o anumită 

societate este influențat de anumiți factori sociali precum caracterul societății, fie el totalitar 

ori democratic; nivelul de dezvoltare economică; nivelul de instrucție și educație cât și 

legislația și politicile sociale. 

Atmosfera din cadrul familiei îi este benefică copilului în măsura în care este un 

mediu afectiv și protector, acestea fiind condiții indispensabile pentru ca o ființă să învețe 

cum să se construiască pe sine, cum să se raporteze la ceilalți, săvârșind fără pericol, primele 

sale exeperiențe sociale și sentimentale. 

Copiii au o predispoziție accentuată față de stările de spirit, atitudinile și opiniile 

părinților. Dependența față de aceștia din urmă, autoritatea, prestigiul și credințele că părinții 

sunt ființe care pot rezolva orice dificultate, întăresc încrederea copiilor în aceștia. Încrederea, 

reprezintă astfel pentru copil unul din principalii piloni ai imaginii lui despre lume și despre 

relațiile interumane, iar lipsa acestuia îi produce o dezorientarea profundă.  

Așadar, copilul are nevoie de o familie, dar nu orice fel de familie, ci una completă, 

care să fie capabilă să-și exercite toate funcțiile pe care le deține. În familiile în care există 

probleme făurite de diferite situații precum decesul unui părinte, abandonul unuia dintre 

părinți, divorț, slabă autoritate parentală, relații conflictuale între parteneri pot apărea 

manifestari predelicvente la copii. Aceste comportamente deviante, respinse de societate, își 

au baza în eșecuri ale socializării. 

În concluzie, fiind unicul grup reproducător, familia este, totodată, forma prin care se 

poate realiza continuitatea naturală și culturală a speciei, de transmitere a caracteristicilor 

biologice, dar și a limbii, obiceiurilor, valorilor spirituale și modelelor de conduită. 

 

  

                                                
32 Larionescu, M., „Familia: primatul ordinei morale”, în Sociologia românescă nr.5, 1994, 481-489, aici 487. 
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2.2. Nevoile copilului 

Dacă un copil se dezvoltă fără atenția și prezența părintelui, nu va reuși să devină un 

adult puternic care să fie conștient de locul și valoarea sa în lume. El riscă în acest fel să 

devină un adult ce nu va putea răspunde nevoilor afective ale propriului copil în viitor, din 

cauza neîmplinirii emoționale. Un om nu se poate dezvolta armonios, sănătos, eficient și 

echilibrat în societate dacă nevoile sale nu sunt satisfăcute. În cazurile copiilor aflați în 

diferite centre ce au menirea să le substituie familia, rolul îndepliniriii acestor nevoi le revine 

îngrijitorilor și specialiștilor.
33

  

Abraham Maslow
34

 a creat piramida trebuințelor persoanelor, nevoi ce pornesc de la 

baza prin cele fundamentale, ce asigură supraviețuirea, și ajung spre vârf, la cele superioare 

care se referă la dezvoltarea armonioasă a persoanei. Piramida face trecerea de la nevoile din 

plan exterior la ce cele din plan interior, care asigură dezvoltarea personalității.  

Potrivit teoriei lui Maslow, îndeplinirea nevoilor dintr-un nivel inferior duce automat 

la îndeplinirea nevoilor de la un nivel superior, asigurând astfel dezvoltarea echilibrată a 

copilului. Dacă copilul resimte una dintre nevoie, rezultă că ea nu este îndeplinită integral și 

că progresul spre nivelurile superioare devine dificil sau chiar este stopat. De aceea această 

piramidă reprezintă unul dintre instrumentele cele mai prețioase atunci când analizăm 

dezvoltarea copilului pentru că permite urmărirea satisfacerii nevoilor copiilor, stabilind 

totodată nivelurile la care există omisiuni. 

Nevoile de la bază sunt cele fiziologice și reprezintă nevoile elementare care asigură 

supraviețuirea precum nevoia de hrană, nevoia de apă, de somn, de adăpost și curățenie. Este 

important ca măcar 85% din aceste nevoi să fie îndeplinite pentru a putea trece la 

următoarele. Întrucât dacă unui copil îi este foame el nu se va putea concentra la învățătură. 

Nivelul doi în piramida nevoilor este reprezentat de nevoile de securitate și se referă 

la asigurarea unui mediu stabil pentru copil prin protecție și securitate. Părinții au datoria de 

a-l proteja pe copil de factorii riscanți impunându-i anumite limite de comportamente pentru 

a-i oferi un mediu echilibrat, confortabil și sigur atât pe plan fizic, cât și pe plan psihic. Va 

rămâne blocat la acest nivel, sperând la securitate, acel copil care nu are o familie stabilă cu 

mediu securizat și care nu simte protecție. 

                                                
33 Cheianu-Andrei, D., Russu, I. Coord., Psihologia relației copil-profesionist în domeniul social, Chișinău, 

2016, 68. 
34 Abraham Maslow (1908-1970) a fost un psiholog de origine americană, întemeietor al psihologiei umaniste și 

este cunoscut pentru propunerea piramidei nevoilor umane. 
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Următorul nivel este simbolizat de nevoile de apartenență, afecțiune și socializare, 

omul fiind ființă socială și având nevoie constantă de apropiere, atenție și afecțiune. Copiii 

învăță și se dezvoltă cu ajutorul intercțiunii cu ceilalți și de aceea el are nevoie de persoane 

care să-i ofere primele informații despre lume și să-i ofere afecțiune. Dacă un copil este 

izolat, ignorat și nu are relații sociale cu alți copii, care l-ar putea ajuta să învețe regulile 

adaptării și interacțiunii, acest lucru va avea urmări fiind foarte dificil să se adapteze și să 

aibă sentimentul de apartenență. 

Penultimul nivel al piramidei nevoilor copilului vizează nevoile de stimă, 

caracterizate prin nevoia de a fi valorizat, apreciat, respectat și sprijinit de cei din jur. Copiii, 

ca și adulți, au nevoie să știe că sunt iubiți, apreciați, încurajați și respectați, mai ales de către 

persoanele pe care ei le consideră importante pentru ei, fie ele din familie sau din cercul de 

prieteni ori cunoștințe. Dacă copilul nu va fi apreciat, valorizat, sprijinit, încurajat, ci va fi 

tratat cu indiferență și agresivitate, această nevoie nu va fi satisfăcută iar copilul nu își va 

putea forma o stimă de sine potrivită.  

Ultima nevoie este cea de autorealizare, la care un copil ajunge după ce a trecut prin 

toate celelalte, fiind motivat să acționeze spre îndeplinirea ei și dezvoltându-și astfel și mai 

mult personalitatea. Deși se spune că atunci când ajunge la vârful piramidei persoana este 

deja adultă, și copilul ar putea ajunge prin acumularea de cunoștințe, dezvoltarea unor 

abilități speciale și fixarea visurilor și scopurilor.  

George Neamțu
35

, prezintă în Tratatul de Asistență Socială alte 3 categorii de nevoi 

ale copilului, în continuarea celor din piramida lui Maslow
36

: 

Prima este nevoia de noi experiențe care determină dezvoltarea inteligenței. 

Componentele cele mai importante fiind limbajul și jocul care sunt activitățile copilului prin 

care el poate trăi noi experiențe. Prin joc copilul explorează lumea și și-o dezvoltă pe cea 

interioară. Aceasta din urmă reprezintă acel lucru care ne face speciali și diferiți datorită 

modului unic de a percepe și reacționa. Lumea interioară este cu atât mai bogată cu cât 

persoana a avut în copilărie și pe parcursul dezvoltării cât mai multe experiențe și noi 

descoperiri. 

A doua este nevoia de respect, încurajare și apreciere și este în strânsă legătură cu 

nevoia de dragoste. Copilul are nevoie să fie încurajat și apreciat, acestea ajutându-l să 

depășească dificultățile și conflictele pe care le poate întâlni în perioada de dezvoltare. Dacă 

                                                
35 George Neamțu este profesor universitar doctor, de orgine română, la Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava și a publicat numeroase studii și volume în domeniul sociologiei, asistenței sociale și sociologiei 

devianței. 
36 Neamțu, G., Tratat de Asistență Socială, Editura Polirom, Iași, 2004, 676. 
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copilul este recompensat atunci când a depus un efort sau a dus la capăt o sarcină pe care o 

avea de îndeplinit, îi va crește sentimentul respectului și valorii față de sine.  

Utima este nevoia de responsabilitate ce devine o nevoie de bază de la o anumită 

vârstă și este exprimată prin oferirea de responsabilități copilului în acord cu vârsta pe care 

acesta o are. Astfel i se recunoaște într-un mod subtil independența, iar el va resimți 

sentimentul puterii și libertății în propriile acțiuni. 

Progresul pe care România l-a făcut după 1990, astfel încât cei mai mulți iau ca pe 

ceva de la sine înțeles satisfacerea nevoilor primare, a contribuit la neglijarea nevoilor de 

îngrijire iubitoare.  

Potrivit pediatrului T. B. Brazelton
37

 și a psihiatrului de copii S. I. Greenspan
38

, există 

7 nevoie esențiale ale copiilor. Aceste nevoi asigurând cărămizile de bază pentru 

competențele emoționale, sociale și intelectuale de nivel înalt.
39

 

1. Nevoia de relații de îngrijire permanente 

Spitz
40

 și Bowlby
41

 au arătat lumii prin cercetările lor însemnătatea îngrijirii iubitoare 

atât pentru sănătatea fizică a copiilor cât și pentru cea emoțională, socială și intelectuală. De 

asemenea, Erik Erikson
42

, Anna Freud
43

 și Dorothy Burlingham
44

 au scos în evidență ideea 

conform căreia pentru a parcurge cu succes etapele copilăriei timpurii, copii au nevoie de mai 

mult decât absența privării, și anume, ei au nevoie de îngrijire sensibilă și iubitoare, pentru a-

și putea dezvolta capacitatea de încredere, empatie și compasiune.  

                                                
37 Thomas Berry Brazelton (1918-2018) a fost un pediatru de origine americană, autor și dezvoltarorul Scalei de 

Evaluare a Comportamentului Neonatal care presupune evaluarea comportamentului nou-născutului în raport cu 

mediu de la 0 luni până la 2 luni, evaluând 28 de comportamente și 18 reflexe. 
38 Stanley Greenspan (1941-2010) a fost un profesor clinic de psihiatrie, știință comportamentală și pediatrie și 

medic psihiatru și este cunoscut pentru dezvoltarea abordării floortime, un model de comunicare și 

interacționare cu copiii cu tulburări din spectrul autist și cu dizabilități în dezvoltare pentru tratarea acestora.   
39 Brazelton, T.B., Greenspan, S.I., Nevoile esențiale ale copiilor, Editura Trei, București, 2013, 28. 
40 René Spitz (1887-1974) a fost un psihanalist austro-american și este cunoscut pentru analizele sale asupra 

bebelușilor spitalizați în urma cărora a găsit legături între malnutriție și moartea bebelușilor abandonați, precum 
și efectele pe care privarea emoțională o are asupra acestora.  
41 Edward John Mostyn Bowlby (1907-1990) a fost un medic pediatru, psihiatru și psihanalist, de origine 

britanică, renumit pentru cercetările în domeniul dezvoltării psihologice a copilului și pentru formularea teoriei 

atașamentului care descrie și integrează nevoia ființelor umane de a forma și întreține legături emoționale 

puternice față de alte ființe umane. 
42 Erik Homburger Erikson (1902-1994) a fost un psiholog și psihanalist de origine germano-americană și este 

cunoscut pentru teoria sa asupra dezvoltării psihologice a ființelor umane care identifică o serie de opt etape pe 

care un individ sănătos în curs de dezvoltare ar trebui să le treacă de la fragedă copilărie până la vârsta adultă 

târzie. 
43

 Anna Freud (1895-1982) a fost un psihanalist austro-britanic și este considerată una dintre fondatoarele 

psihologiei psihanalitice pentru copii, fiind cunoscută și pentru lucrările sale despre mecanismele de apărare a 
ego-ului.   
44 Dorothy Trimble Tiffany Burlingham(1891-1979) a fost un psihanalist american și educator, cunoscută pentru 

studiile comune împreună cu Anna Freud în analiza copiilor și pentru articolul ei din 1979 „A fi orb într-o lume 

care vede”  care este considerat un reper al observației științifice empatice. 
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Copilul are nevoie de la naștere de relații afectuase, schimburile de gesturi afective 

ajutându-l să răspundă la semnalele emoționale ce duc la crearea sentimentului sinelui.  

Totodată, prin interațiunea cu ceilalți copilul învață cum să gândească și cum să cugete 

asupra propriilor dorințe înainte de a acționa pentru împlinirea lor. Cugetarea poate lua forma 

asocieri cu un cuvânt, astfel utilizând simbolurile și dezvoltându-și capacitatea de 

autoobservare și gândire. Conform primelor modele de interacțiune și comunicare dintre copil 

și părinți sau alte persoane de referință pe care acesta și le alege, se formează tiparele după 

care acesta se va ghida pentru toate relațiile sale următoare. De aceea, relațiile și 

interacțiunile afective sunt esențiale în dezvoltarea capacității intelectuale, morale, a 

capacității de întelegere a propriilor sentimente, de a empatiza, de creativitate și gândire 

abstractă a copilului.  

2. Nevoia de protecție fizică, siguranță și ordine 

Pentru îndeplinirea acestei nevoi este important ca copilul să fie protejat încă din 

timpul sarcinii contra pericolelor , a diferitelor substanțe toxice precum alcool, tutun, droguri, 

poluanți, alimente nesănătoare ș.a., și totodată se impune supravegherea medicală și îngrijire 

pe întreaga perioadă a dezvoltării sale. Dacă copilul este expus unui mediu haotic, cu 

substanțe toxice, suprasolictant, aceasta poate afecta dezvoltarea sănătoasă a sistemului 

nervos central al acestuia. 

3. Nevoia de experiențe adaptate diferențelor individuale 

 Începând cu anii 1950 s-au efectuat o serie de cercetări care au evidențiat diferențele 

dintre copii de unde a reieșit că și modul în care aceștia sunt îngrijiți trebuie să fie diferit în 

conformitate cu ei. Astfel că, în prezent se știe că natura acestuia se manifestă prin modul 

distinct al copilului de a observa și înțelege senzațiile și de constituire și planificare a 

acțiunilor. În educarea și îngrijirea copilului este important să se țină cont de însușirile 

acestuia și intervențiile să fie adaptate fiecăruia în funcție de caracteristicile sale fiziologice și 

trăsăturile de personalitate. De aici rezultă că adaptarea experiențelor copilului la diferențele 

particulare este esențială în educația timpurie. 

4. Nevoia de experiențe adecvate din punctul de vedere al dezvoltării 

Pe măsură ce se dezvoltă, copiii trec prin diferite etape, fiecare oferind elemente 

constitutive sențiale pentru intelingență, moralitate, sănătate emoțională și abilități școlare. 

De aceea, pentru fiecare etapă este nevoie de experiențe iar capacitățile cognitive, motorii, 

emoționale și sociale, acționează în același timp pentru a-l ajuta pe copil să se descurce. De 

fiecare dată când un copil parcurge o etapă nouă, continuă să aibă nevoie de diferite tipuri de 
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interacțiuni pe care să le asocieze cu etapele anterioare. Regăsim o serie de 6 etape principale, 

la care se adaugă 3 etape adiționale
45

: 

a. Securitatea și capacitatea de a asculta, a privi și a se liniști (3-4 luni) 

b. Relaționare: capacitatea de a se simți afectuos și apropiat față de alții (4-6 luni) 

c. Comunicarea bidirecțională, intenționată, fără cuvinte (6-18 luni; comunicarea non-

verbală) 

d. Rezolvarea de probleme și formarea unui sentiment al sinelui (14-18 luni; înțelegerea 

funcționării lumii, recunoașterea tiparelor și folosirea lor în rezolvarea probemelor) 

e. Idei emoționale (reprezentări și imagini mentale despre dorințele, emoțiile și nevoile 

lor) 

f. Gândirea emoțională (2,5-3,5 ani; trecerea de la etichetarea unui sentiment la 

capacitatea de a diferenția noțiunile de „eu” și „non-eu”) 

g. Gândirea triangulară, vârsta fantasmelor și omnipotenței (4,5-7 ani; dezvoltarea 

abilităților de a relaționa, comunica, de a-și imagina și gândi) 

h. Vârsta prietenilor de-o seamă cu ei și a intrigilor (7-8 ani; apartenența la grupul celor 

care au aceeași vârstă, compararea propriei persoanei cu ceilalți, cele mai mari temeri 

fiind pierderea respectului, dezaprobarea și umilirea) 

i. Sentimentul interior al sinelui (10-12 ani; crearea unei imagini despre cine sunt ei, 

bazată pe țeluri și valorile în formare, nehotărâre între a crește și a rămâne copil) 

5. Nevoia de stabilire a limitelor, de structură și de așteptări 

 Învățarea limitelor se face prin intermediul interiorizării acestora, din dorința de a-i 

mulțumi pe cei apropiați, de a fi respectați de ei, ori din teama de dezaprobare, respingere sau 

pedeapsă. De când se naște, bebelușului îi sunt transmite anumite limite prin limbajul 

nonverbal al persoanelor ce îl îngrijesc. După care, copilul învață să facă legătura între idei 

pentru a putea anticipa ce se va întâmpla daca încalcă o regulă, oferind astfel un sens 

consecințelor și căutând alternive la acțiune. Fundamentele care stau la baza motivației 

interiorizării se află dorința de a fi apreciați, respectați, valorizați de persoanele apropiate. 

6. Nevoia de comunități stabile și suportive, de continuitate culturală 

 Apartenența la o anumită comunitate stabilă și la o anumită cultură simbolizează 

mediul perfect pentru satisfacerea celorlalte nevoie esențiale, pentru că asigură stabilitate și 

siguranță. Comunitatea oferă un sentiment de sens și legătură între membrii, care făcând parte 

                                                
45 Ibidem, 206-215. 
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din ea sunt nevoiți să găsească împreună soluții pentru realizarea anumitor scopuri și să ofere 

înțelegere cu privire la așteptările și tiparele culturale ale celorlalți membri.  

7. Protejarea viitorului 

 Aceasta din urmă reprezintă acea de nevoie de supraviețuire și de continuitate a 

speciei, de apariție a unor noi generații prin intermediul adigurării unui mediu sănătos și 

sigur, care face posibilă dezvoltarea umană. 

 De asemenea, Botiș-Matanie și Axente
46

, consideră că la baza comportamentului 

copiilor stă întotdeauna o nevoie, fie ea esențială, cum sunt acelea pe care le-am reamintit 

anterior, fie emoțională, dintre care acestea menționează
47

: 

1. Nevoia de dragoste (ascultarea, atenția, atingerea adecvată, afecțiunea, cuvinte de 

încurajare) 

2. Nevoia de onestitate (copilul imită comportamentul părintelui sau persoanei în a cărei 

grijă este, de aceea este foarte important ca acesta să îl învețe prin propriul 

comportament despre adevăr și onestitate) 

3. Nevoia de respect (tratarea acestuia ca pe o persoană valoroasă și folosirea limbajului 

respectului prin „mulțumesc”, „iartă-mă”) 

4. Nevoia de înțelegere (ascultarea și înțelegerea copilului prin respectarea regulilor și 

oferirea libertății pe care acesta o are) 

5. Nevoia de acceptare (atunci când comportamentul său nu e potrivit e important ca el 

să știe că nu este respins el ca persoană ci comportamentul său) 

6. Nevoia de răbdare din partea părintelui sau persoanei care îl îngrijește 

7. Nevoia de flexibilitate (stabilirea unor așteptări realiste față de acesta în acord cu 

dezvoltarea sa) 

8. Nevoia de corectitudine în aplicarea regulilor 

9. Nevoia de constanță (consecvență în aplicarea regulilor pentru a nu-i crea confuzie 

acestuia) 

10. Nevoia de timp petrecut cu părintele (atenția și compania părintelui sunt foarte 

importante în dezvoltarea copilului) 

 În concluzie, este important să fim atenți la nevoile copilului, fie ele fundamentale, fie 

emoționale, toate având un rol deosebit în formarea personalității și dezvoltarea sănătoasă și 

armonioasă a acestuia.  

                                                
46 Anca Axente este un psiholog, de origine română, specialist în psihologie clinică cu formare în terapie 

cognitiv-comportamentală și în terapie familială sistematică. 
47 Botiș-Matanie, A., Axente, A., Disciplinarea pozitivă sau cum să disciplinezi fără să rănești, Editura ASCR, 

Cluj-Napoca, 2011, 22-24. 
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2.3. Calitatea vieții 

Calitatea vieții reprezintă un domeniu care poate fi definit prin „ansamblul 

elementelor care se referă la situația fizică, economică, socială, culturală, politică, de sănătate 

etc., în care trăiesc oamenii, conținutul și natura activităților pe care le desfășoară, 

caracteristicile relațiilor și proceselor sociale la care participă, bunurile și serviciile la care au 

acces, modelele de consum adoptate, modul și stilul de viață, evaluarea împrejurărilor și 

rezultatelor activităților care corespund așteptărilor populației, precum și stările subiective de 

satisfacție/insatisfacție, fericire, frustrare etc.”.
48

 

Atunci când încercăm să evidențiem trăsăturile paradigmei de calitate a vieții se 

pornește de la ideea că aceasta reprezintă o noțiune ce este caracterizată de un model 

evaluativ. Adică cercetarea calității vieții unei populații, reprezentată prin persoane 

individuale, grupuri sociale, comunități locale, etnice ș.a., se poate face prin evaluările pe 

care populația cercetată le face asupra propriei vieții și asupra anumitor aspecte care o pot 

influența. 

Se realizează astfel multiple intersectări între informațiile obiective și subiective, între 

macro, mezo și microsocial, între calitativ și cantitativ, toate acestea având valoare de a crește 

relevanța datelor pentru înfățișarea și descrierea calității vieții populației. Aceste intersectări 

nu sunt facultative. Pentru a putea vorbi despre o pardigmă de cercetare a calității vieții, și nu 

doar de anumite aspecte ale acesteia precum condițiile de viață ori bunăstarea subiectivă, ci 

trebuie să se analizeze deopotrivă și datele factuale, de evaluare și de satisfacție.
49

 

Calitatea vieții se referă totodată și la bunăstarea indivizilor indicând măsura în care 

viața este bună pentru ei. Calitatea vieții întruchipează o noțiune ce cuprinde multe 

dimensiuni și diferite domedii precum condițiile materuale, sănătatea, locuirea, locul de 

muncă, viața de familie, armonia dintre viața privată și cea profesională și bunăstarea 

subiectivă. Deși se comasează asupra persoanei și împrejurărilor de viață individuale, 

abordarea calității vieții nu se face independent de relația persoanei cu comunitatea ori 

societatea în care aceasta viețuiește, ci dimpotrivă analizează prin prisma persoanei și aspecte 

ale calității societății și ale încrederii pe care aceasta o are în oameni, instituții ș.a. 

                                                
48 Mărginean, I., Bălașa, A. Coord., Calitatea vieții în România, Editura Expert, București, 2005, 33. 
49 Mărginean, I., Precupețu, I. Coord., Paradigma calității vieții, Editura Academiei Române, București, 2011, 

17. 
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Alături de aceste dependențe de condițiile organizatorice din societate, percepțiile și 

evaluările diferitelor sectoare ale vieții înglobează, în același timp și valorile, aștepările și 

standardele proprii.
50

  

 Oamenii își evaluează calitatea vieții prin compararea propriilor condiții de viață cu 

cele ale persoanelor ori grupurilor de referință precum prieteni, vecini. Simultan, ei pot folosi 

drept comparație situația lor din trecut, sau proiecția asupra situației din viitor, raportându-se 

la propriile dorințe. 

Regăsim totuși două categorii de factori determinanți ai calității vieții populației, 

prima fiind raportată la mediul intern iar cea de-a doua la cel extern. Astfel că, prima 

categorie de referă la trăsături și comportamentente individuale ale persoanelor precum 

valorile ce le influențează luarea deciziilor și cât de oportune sunt acestea, activitățile pe care 

aceștia le desfășoară, rezultatele acestora și interacțiunile sociale pe care aceștia le au. Iar cea 

de-a doua, provine din mediul extern, natural, social, economic, politic, cultural, juridic ș.a.
51

  

Atunci când se dorește cercetarea calității vieții este important să fie specificate 

dimensiunile și indicatorii unui anumit sector social. Dimensiunile și indicatorii unui anumit 

sector intervin în momentul în care se vrea trecerea de la definiția nominală a conceptului la 

studierea propriu-zisă a temei reprezentată de acesta, întreaga problematică fiind dependentă 

de gradul de generalitate pe care acesta îl implică. Operaționalizarea unui concept direct prin 

indicatori se poate face atunci când acesta are un grad redus de generalitate, chiar aproape 

precis precum sursele de venit. De cealaltă parte, studierea domeniilor complexe precum 

calitatea vieții populației cer o întreagă construcție teoretică până la elaborarea indicatorilor 

potriviți de cercetare.
52

 

Literatura de specialitate oferă o schemă a dimensiunilor și indicatorilor calității vieții 

populației ținând cont de contribuțiile naționale și internaționale în domeniu. Prin urmare, 

această schemă încearcă să identifice elementele de cercetare ale temei propuse și propune o 

operaționalizare extinsă ce cuprinde 24 de dimensiuni cu indicatori obiectivi și subiectivi.
53

  

1. Persoana  

Societatea contemporană a pus accentul pe fiecare individ, cu personalitatea sa 

proprie, cu nevoile, dorințele, aspirațiile și activitățile sale, dar și pe libertatea care trebuie să 

                                                
50

 Precupețu, I. Coord., Calitatea vieții în România în context european, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, 

București, 2018, 4. 
51 Mărginean, I., Vasile, M. Coord., Dicționar de calitatea vieții, Editura Academiei Române, București, 2015, 

118. 
52 Mărginean, I., Precupețu, I. Coord., op. cit., 19. 
53 Ibidem 
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i se acorde acestuia atunci când face o alegere în ceea ce privește domeniul educațional, 

profesional, cultural s.a. 

Așadar, indicatorii acestei dimensiuni sunt: nivelul de educație, starea de sănătate, 

starea civilă, statutul ocupațional, sentimentul de apartenență socială, optimism/pesimism, 

satisfacție/insatisfacție cu viața, gradul de fericire/frustrare, stima de sine. 

2. Familia 

Familia rămâne centrul de referință al indivizilor, astfel că ceea ce se întâmplă în 

interiorul ei este foarte important pentru calitatea vieții. Indicatorii pot fi: structura familiei, 

raportul cuplurilor care au încheiat un act de căsătorie, solidaritatea și unitatea familiei, 

cazurile de violență domestică și gradul de mulțumire față de viața de familie. 

3. Populația țării  

Populația reprezintă subiectul multor cercetări sociale, interesul îndreptându-se spre 

modul în care trăiește, dorințe, aspirații, credințe, nevoie, sau alte aspecte ce o pot descrie. 

În domeniul populației regăsim foarte mulți indicatori, dintre aceștia, fiind relevanță 

pentru calitatea vieții aceia care exprimă acțiuni cumulative precum rata natalității, rata de 

creștere/descreștere a populației țării, durata medie de viață, rata de fertilitate, de dependență 

îmbătrânirea populației, distribuția pe grupe de vârstă, autoidentificarea etnică. 

4. Condițiile mediului natural 

Mediul natural este apreciat ca fiind un element sau doar o premisă a calității vieții, 

fiind integrat în mai toate analizele și cercetările în domeniu, precum și în programele care au 

drept scop păstrarea condițiilor existenței umane. Astfel sunt accentuați indicatorii care expun 

anumiți factori agresivi precum zgomot, radiații, secetă, inundații, substanțele nocive în aer, 

sol, apă, alimente, și efectele acestora asupra organismului uman, procentul populației 

afectate și percepția asupra condițiilor naturale de viață. 

5. Așezările umane 

Acest domeniu face trimitere la calitatea mediului construit, asigurarea condițiilor 

cele mai bune de viață și echipamentele tehnice pentru deplasarea dintr-o localitate în alta. În 

cadrul acesteia este importantă și dimensiunea subiectivă, și anume percepțiile oamenilor în 

ceea ce privește mediul rezidențial, localitatea ș.a.  

Prin urmare, indicatorii acestei dimensiuni pot fi: distribuția populației pe medii 

rezidențiale rural/urban, procentajul localităților care au curent electric, accesul la căile de 

transport, suprafața spațiilor verzi (mp/ 1000 locuitori), calitatea transportului călătorilor. 
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6. Locuința 

În ceea ce privește locuința, în practica socială s-a impus o succesiune de indicatori 

prin care sunt redate confortul și calitatea locuinței: materialele cu care s-a construit locuința, 

dispunerea pe verticală (casă/bloc), suprafața locuibilă ce revine unei persoane, izolarea 

fonică și termină, sursele de energie existente, centralizarea ei în cadrul localității, precum și 

evaluarea subiectivă a confortului locuinței.  

7. Ocuparea 

Munca influențează volumul și calitatea bunurilor materiale și spirituale, a serviciilor 

accesibile în societate. Ea devine și un scop pentru persoane, mai ales când aceasta permite 

valorificarea potențialului și împlinirea principiului compensației care face trimitere la 

contribuirea fiecărui individ la bunăstarea societății, neputând fi doar consumator. 

Indicatorii relevați în acest domeniu prezintă rata de activitate, rata de ocupare și 

șomaj a populației active, distribuția persoanelor în funcție de sectoarele de muncă și statutul 

ocupațional, locurile de muncă vacante și satisfacția persoanelor în ceea ce privește profesia 

proprie. 

8. Calitatea locurilor de muncă 

 Studiile în domeniul calității vieții de muncă iau în considerare foarte mulți indicatori 

privitori la natura, condițiile și conținutul muncii, timpul de lucru și relațiile de muncă ș.a. 

Cei mai relevanți dintre aceștia sunt, procentul de populație care lucrează în condiții 

neprielnice, numărul zilelor de concediu pe an și numărul mediu de zile lucrate pe an de un 

salariat, calitatea condițiilor la muncă, numărul de zile de grevă/an/1000 salariați, satisfacția 

în ceea ce privește locul de muncă. 

9. Resursele macroeconomice pentru nivelul de trai 

Nivelul de dezvoltare pe care îl are societatea, indicatorii economici precum produsul 

intern brut pe locuitor și distribuția sa în fondul de consum al populației, valorea din PIB 

cheltuit pentru domeniul social și cultural, trebuie completați cu evidențe referitoare la 

gospodării și indivizi. 

10. Veniturile populației 

Conturarea veniturilor populației urmărește sursele acestora, veniturile lunare pe o 

persoană din gospodărie, procentajul populației cu venitul sub pragul de sărăcie, satisfacția 

față de veniturile proprii și aprecierea veniturilor raportate la necesitățile din cadrul 

gospodăriei. 
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11. Consumul de bunuri și servicii în gospodării 

Consumul reprezintă un element important al nivelului de trai și al calității vieții. 

Indicatorii din acest domeniu exprimă structura cheltuielilor totale de consum din gospodării, 

cheltuilelile lunare și consumul mediu anual pe locuitor, calitatea serviciilor și produselor 

consumate, cât la sută din cheltuielile de consum sunt cheltuieli alimentare. 

12. Dotările gosporăriilor cu bunuri de folosință îndelungată 

Indicatorii în acest domeniu sunt raportați la 1000 de locuitori precum frigidere și 

mașini de spălat rufe, dar și proporția gospodăriilor conectate la internet ori cu telefon. 

13. Învățământul 

Domeniul învățământului în cercetările de calitate a vieții urmărește atât gradul de 

promovabilitate și abandon, nivelul general de educație al populației, cât și determinarea 

șanselor de acces la diferite niveluri de educație. Alți indicatori ar fi: structura pregătirii 

școlare a populației în vârstă de peste 15 ani, numărul de studenți la 10000 de locuitori, 

proporția PIB a cheltuielilor publice pentru învățământ și calitatea învățământului 

14. Asistența sanitară 

Serviciile de sănătate oferite populației, accesul la îngrijirea sănătății și costul 

acesteia, numărul de locuitori la un medic, numărul de paturi de spital la 1000 de indivizi, 

rata morbidității, rata mortalității infantile, procentul din PIB a cheltuielilor publice cu 

sănătatea, proporția din populație care deține asigurări publice și private de sănătate, calitatea 

îngrijirii medicale.  

15. Asigurările și asistența socială  

Aigurările și asistența socială sunt domenii ce pot fi reunite datorită rolului lor de a 

realiza protecția socială pentru toate categoriile de populații, atât populația activă, cât 

segmentele de populație defavorizate precum copiii orfani și abandonați, persoanele cu 

diferite forme de handicap ori persoanele vârstnice. 

Indicatorii acestora se pot dispersa pentru fiecare dintre ele. Astfel că pentru 

asigurările sociale avem ca indicatori: procentul populației cu vârstă activă cuprins în 

sistemul de asiguări publice și private de penii, cât la sută din populație este reprezentată de 

persoane vârstnice (peste 65 de ani) care primesc pensie și cât la sută din PIB revine 

bugetului pensiilor publice. Totodată, pentru domeniul asistenței sociale avem: procentul din 

populație ce beneficiază de ajutoare sociale, numărul și rata de instituționalizare a minorilor 

(din centrele de plasament), cât la sută din PIB revine cheltuielilor de asistență socială, gradul 

de implicare al populației pentru ajutorul persoanelor nevoiașe și calitatea serviciilor de 

asistență socială. 
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16. Mediul social 

Dimensiunea mediului social propune măsurarea calității relațiilor sociale prin 

indicatori ce urmăresc coeziunea, solidaritatea, moralitatea, responsabilitatea, dar și lipsa 

factorilor de patologie socială precum delicvența, alcoolismul, prostituția. De asemnea, 

indicatori concreți pot fi: încrederea în semeni, securitatea personală, numărul condamnaților 

cu privare de libertate și numărul de sinucideri, ambele raportate la 100 000 de locuitori. 

17. Calitatea societății 

Dimensiunea calității societății este reprezentată prin indicatori de percepție a 

existenței conflictelor între diferitele grupuri sociale, etnice, religioase, politice; încrederea 

populației în insituțiile sociale precum Biserica, ONG-uri, patronate, sindicate, dar și temerile 

pe care populație la are. 

18. Cultura 

Domeniul culturii în percepția calității vieții este reprezentat prin accesul populației la 

cultură, serviciile sale de răspândire și prestațiile culturale oferite de societate. Ca indicatori 

concreți avem: gradul de acoperire a teritoriului cu transmisii radio/TV, numărul de 

exemplare de cărți publicate annual, ziare și reviste per locuitor, biblioteci și muzee cu acces 

public raportate la 100 000 de locuitori, procentul din PIB distribuit pentru cultură și calitatea 

vieții culturale. 

19. Timpul liber 

Determinarea calității vieții nu se poate lipsi de facilitățile existente în ceea privește 

petrecerea timpului liber, pentru odihnă și recreere. Așadar indicatorii acestei dimensiuni pot 

fi: numărul de ore de timp liber pe săptămână, în cazul populației ocupate; procentajul din 

bugetul de stat pentru odihnă, tratament, educație fizică și sport; proporția oersoanelor care au 

petrecut într-un an măcar 7 zile de vacanță în afara localității unde își are domiciliul; 

facilitățile pentru petrecerea timpului liber. 

20. Stilul de viață  

Acest domeniu urmărește să determine care sunt modalitățile populației de a trăi viața 

de zi cu zi, care sunt proiectele de viață, parea civică și de voluntariat, comportament de viață 

sănător, preferințele în ceea ce privește diferite bunuri și servicii incluzându-le și pe cele de 

natură culturală, învățarea continuă. 

21. Mediul politic 

Acesta include virtuțile participative ale mediului politic, suportul pentru democrație, 

pocentajul participării la vot, încrederea populației în partidele politice, calitatea conducerii 
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societății, satisfacția cetățenilor față de viața politică din țară și gradul de participare al 

acestora în luarea deciziilor la nivel local și central.  

22. Justiție și ordine publică 

Indicatorii în acest sector au în vedere accesul cetățenilor la justiție și încrederea în 

aceasta, respectarea drepturilor și libertăților umane de către organele de ordine publică și 

justiție, precum și procentul infracțiunilor cu autori cunoscuți.  

23. Instituțiile de stat 

În cadrul acestei dimensiuni indicatorii urmăresc determinarea calității conducerii 

țării; încrederea pe care populația o are în instituțiile de stat centrale și anume, Parlament, 

Președinție, Guvern, Armată și în instituțiile administrației publice locale, Primării, Consilii 

județene și locale; rezolvarea problemelor populației de către aceste instituții de stat și 

calitatea activităților acestora. 

24. Bunăstarea subiectivă 

În conținutul acestei dimensiuni, indicatorii sunt atașați domeniului de referință 

precum satisfacția cu viața de zi cu zi, satisfacția la locul de muncă, profesia, petrecerea 

timpului liber, veniturile pe care le obține individul ori familia, viața de familie, viața politică 

din țară, realizările din viața și relațiile dintre oameni. 

Aceste dimensiuni pot fi schimbate ori restrânse în funcție de domeniul în care se 

dorește să se facă cercetarea. De asemnea, regăsim la alți specialiști o enumerare diferită a 

acestora ori o restrângere a lor. 
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2.4. Calitatea vieții copiiilor  

Interesul pentru studiul vieții copiilor și al copilăriei a început să ia amploare în 

România la sfârșitul secolulu al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea. Școala Sociologică 

de la București, a derulat în perioada interbelică o cercetare cu privire la toate sectoarele vieții 

sociale și a acordat o atenșie deosebită analizei familiei și implicit a copilului. H.H. Stahl
54

 

este cercetătorul care s-a ocupat de studiul copilului și copilăriei și evidențiază „lumea 

aparte” sau ”subcultura copiilor, ce are o literatură, jocuri, organizare socială, gândire și 

limbaj propriu. O lume pe care adulții o uită și nu o mai înțeleg”.
55

 

În acea perioadă, condițiile de viață nu erau foarte bune nici în mediul rural, nici în cel 

urban, lipseau condițiile igienice și asistența sanitară, alimentația era modestă sau lipsea, 

existau multe epidemii precum holeră, ciumă, malarie, tuberculoză, la acestea adăugându-se 

și bolile provocate de alimentele alterate. Toate acestea au dus la o moarte infantilă ridicată, 

în 1868 jumătate din morții Capitalei fiind copii sau adolescenți sub 20 de ani.
56

 

În epoca medievală, copiii erau lăsați adesea în grija fraților mai mare, a vârstnicilor 

din familie care nu mai puteau munci ori a vecinilor, astfel că nu reușeau să se creeze legături 

emoționale puternice cu părinții. Asta nefiind o certitudine în ceea ce privește manifestarea 

afecțiunii părinților față de copii, care era pusă la îndoială în acea perioadă din cauza cruzimii 

cu care erau tratați acesștia în urmă, precum abuz, neglijare care ducea la deces, abandon.  

Educația depindea de clasa socială a familiei și de starea economică a acesteia. Astfel că 

copiii care făceau parte din elită, reduși la număr, primeau educație acasă sau la școală și erau 

pregătiți pentru a munci în servicii militare, religioase ori birocratice iar ceilalți erau ținuți 

acasă și învățați pentru a putea prelua ocupațiile părinților.
57

 

Până când statele au adoptat legi care să reglementeze frecventarea obligatorie a 

învățământului, mulți copii erau asupriți făcând munci în fabrici de textile, sticlă ori în mine 

datorită munci ieftine pe care o ofereau dar și pentru că erau mai ușor de condus. Primele legi 

de acest tip, de la începutul secolului al XIX-lea nu au desființat munca copiilor ci doar au 

reglementat anumite condiții privind numărul orelor lucrate, vârsta minimă de la care pot 

                                                
54 Henri H. Stahl (1901-1991) a fost un antropolog cultural, etnograf, istoric social, memorialist și sociolog 

rural, de origine română, reprezentant important al Scolii monografice. 
55

 Stahl, H.H., Teoria și practica investigațiilor sociale, volumul 1, Editura Științifica, București, 1974, 227.  
56 Majuru, A., Copilăria la români. Schițe și tablouri cu prunci, școlari și adolescenți, Editura Compania, 
București, 2006, 14. 
57 Bejenaru, A., „Copilul și copilăria din perspectiva schimbărilor sociale” în Voicu, B., Rusu, H.M., Popa, A.E., 

Este România altfel? Societatea și sociologia...încotro?, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 

2015, 67-79, aici 67-68.  
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lucra și legătura acesteia cu educația. Așadar, este abandonată treptat ideea conform căreia 

copiii trebuie să sprijine financiar familia în avantajul educației.
58

  

 Până la începerea secolului al XX-lea, copilul își ocupă timpul cu diferite activități în 

jurul gospodăriei, „Viața fiind mult mai simplă și mai ușoară ca acum, fiecare categorie de 

copii primea educațiunea, cultura, îndeletnicirile mediului social căruia aparținea”.
59

 

La începutul secolului al XX-lea, deși sistemul de învățământ include din ce în ce mai 

mulți copii, atât fete, cât și băieți, familiile existense rămân în continuare foare importante 

pentru creșterea și educarea copiilor de vârste mici.  

În a doua parte a secolului al XX-lea, se fac recunoscute două procese aflate în 

contradicție oarecum pentru că deși predomină recunoașterea nevoii copilului de a petrece 

timp cu familia, el este plimbat în timpul zilei de la o instituție la alta pentru a învăța, pentru 

a-și face temele, pentru a face diverse cursuri ori pentru a se juca. Astfel că ajunge să fie 

controlat atât procesul de învățare cât și jocul copiilor. 

Trecerea la comunism a adus schimbări însemnate în societatea românească, atât din 

punct de vedere economic cât și din punct de vedere social și cultural, care s-au resimțit 

profund la nivelul familiei, implicit și al copilului și modului în care se derula copilăria.  

Standardul de viață în acea perioadă era destul de modest și deși între anii 1960-1970, se 

observă o creștere economică manifestată printr-o bunăstare materială la nivelul colectivității 

și totodată al familiilor, în ultimii 10-15 ani crește nivelul sărăciei la anumite segmente de 

populație care aveau mulți copii din cauza politicii pronataliste și veniturile nu erau 

sufieciente în raport cu nevoile. 
60

 

Starea de sănătate, un alt factori important în măsurarea calității vieții copiilor, se 

îmbunătățește în prima parte a regimului comunism datorită dezvoltării rețelei de servicii 

pentru mama și copii, a accesibilității acestor servicii și a supravegherii de către medic a 

mamei și copilului. Din păcate, ultima perioadă a regimului comunist a dus la ridicarea 

numărului celor infestați cu HIV/SIDA, inclusiv copii, din cauza  deteriorării sistemului de 

sănătate, lipsa de informare a medicilor cu privire la aceste boli chiar și în timpul facultății și 

carențele educației sanitare și de informare a poporului.
61

   

Ultimele două decenii ale regimului aduc cu ele și o majorare a ratei abandonului din 

cauza politicii pronataliste, sărăciei, dezorganizarea familiilor marginalizate și a deteriorării 

                                                
58 Ibidem, 69. 
59 Costescu, G., Bucureștii Vechiului Regat, Editura Universul, București, 1944, 83. 
60 Pop, C.E., „Copil, copilărie, calitatea vieții” în Mărginean, I., Precupețu, I. Coord., Enciclopedia calității 

vieții în România, Editura Academiei Române, București, 2019, 297-324, aici 301-304. 
61 Ibidem, 304-305. 
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serviciilor educaționale, medicale, a creșelor și grădinițelor, soluția preferată de regim fiind 

instituționalizarea pruncilor, deși în lege erau cuprinse și alte măsuri precum adopția, 

plasamentul și încredințarea. Instituționalizarea copiilor aducea însă după ea și scăderea 

calității vieții acestora din cauza condițiilor de viață foarte rele, clădirile fiind foarte 

aglomerate, cu lipsuri substanțiale în ceea ce privește hrana, îmbrăcămintea, educația dar și a 

deficitului de personal asta făcând imposibilă satisfacerea nevoilor de bază ale copiilor, 

luându-li-se astfel șansa unei vieți normale în societate. 

În perioada de tranziție familia cunoaște modificări majore scăzând rata nupțialității, 

crescând vârsta căsătoriei, numărul familiilor monoparentale și a concubinajelor. De 

asemnea, schimbările sociale și economice duc la o „refamiliarizare” a copilăriei prin 

introducerea benediciilor pentru creșterea copilului până la un an , ulterior doi, creșterea ratei 

șomajului la femei și degradarea instituțiilor de îngrijire a copiilor mici, îngrijirea revenind 

familiei. Totodată apar și instituțiile de îngrijire și educație private, care completează locurile 

din instituțiile publice oferind și condiții mai bune. Totuși acestea sunt mai scumpe și greu 

accesibile din punctul acesta de vedere pentru o mare parte din populație.
62

 

Ideile despre dezvoltarea sănătoasă a copilului prin atașament, blândețe, fără pedepse 

ori recompense popularizate în România după căderea comunismului, au dezvoltat 

perspective diferite cu privire la creșterea armonioasă a copilului. În consecință, și în acest 

domeniu ca și în celelalte, legate de venituri, nivel de trai ori educație, observăm o polarizare 

existând atât familii în care violența de orice natură reprezintă mediul propice de creștere a 

copilului, cât și familii care utilizează noi metode de parenting pentru dezvoltarea copilului 

într-un climat armonios. 

Raportul Național de Sănătate a copiilor și tinerilor din România
63

 din anul 2017 

accentuează că atât mortalitatea infantilă, cât și cea precoce și perinatală a cunoscut o 

evoluție pozitivă. În cadrul acestui raport, pentru a evalua starea de sănătate a copiilor și 

tinerilor sunt folosite datele din cabinetele medicale școlare, date de la medicii de familie și 

dispensare și nu în utlimul rând, diferite cercetări restrânse privind comportamentele de 

sănătate și de risc precum consumul de droguri, tutun, alcool comportament secual și consum 

de fructe. 

Același raport arată că au crescut numărul sarcinilor nedorite la fete minore și 

numărul nașterilor la vârste mici din cauza educației sexuale precare, folosirea rară a 

mijloacelor contraceptive, dar și scăderea vârstei la primul contact sexual. 

                                                
62 Ibidem, 308. 
63 http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/02/RSC-2017.pdf 
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În ceea ce privește educația, după 1990, statul a redus din fondurile PIB pentru 

educație, astfel că responsabilitatea participării școlare a copiilor le revine părinților. Deși 

considerată gratuită prin Constituția țării, aceasta ascunde multe cheltuieli legate de 

îmbrăcăminte, caiete, manuale, transport, meditații ș.a., pe care nu toate familiile și le pot 

permite. Astfel că, „finanțarea insuficientă a sistemului de învățământ și implicit existența 

costurilor ridicate pe care părinții trebuie să le acopere pentru școlarizarea copiilor afectează 

accesul nediscriminatoriu la educație”
 64

. 

Se menține nivelul de polarizare din societate, unii copii nu merg la școală sau 

grădiniță din cauza lipsei bunurilor materiale și a banilor, iar alții merg la școli particulare, 

participă la foarte multe activități extrașcolare și au acces la tehnologia de ultimă generație.  

În ceea ce privește standardul de viață, anul 1990 aduce așteptări foarte mari pentru 

întreaga populație, însă standarul de viață scade din cauza declinului, economiei, creșterii 

inflației și scăderea veniturilor pentru o mare parte din populație. Așadar, scăderea 

standardului de viață din 1990, manifestată în baza standardului de viață deja modest din 

perioada comunistă conduce la o adevărate explozie a sărăciei, copii reprezentând una dintre 

categoriile sociale cele mai afectate.
65

   

Sărăcia afectează copilul din mai multe puncte de vedere precum starea de sănătate, 

manifestă prin greutate mică la naștere, lipsa vitaminelor și mineralelor, predispoziția ridicată 

spre boli infecțioase, sistem imunitar slăbit ș.a., de asemenea, participarea școlară poate fi și 

ea influențată concretinzându-se prin absenteism ori abandon școlar, iar aceasta din urmă are 

efece asupra formării într-o meserie sau profesie. 

Sărăcia în care își petrec viața copii din România le afectează dezvoltarea, crescându-

le șansele să rămână în sărăcie și în viața de adult, studiile demonstrând că există un cerc 

intergenerațional al sărăciei. „Cercul vicios intergenerațional al excluziunii se perpetuează 

atunci când nivelul scăzut de educație și sănătate precară ale adulților se transit copiilor și 

ajung în viitor să limiteze serios șansele acestora de a accede pe piața muncii”
66

. 

Printre dimensiunile pe care le avem în vedere atunci când studiem calitatea vieții 

copiilor, nu putem face abstracție de acei copii care trăiesc în situații vulnerabile cum sunt 

copii săraci, rromii, copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, copiii cu dizabilități și cei 

aflați în risc de abuz sau violență. 

                                                
64 Grădinaru, C., Manole, M. coord, Paraschiv, R., Învățământul gratuit COSTĂ! Cercetare cu privire la 
costurile „ascunse” din educație., Organizația Salvați copiii România, București, 2010, 5. 
65 Zamfir, C. Coord., Pentru o societate centrată pe copil, Editura Alternative, București, 1997, 119. 
66 Stănculescu, M.S., Grigoraș, V., Teșliuc, E., Pop, V. Coord., Copiii din sistemul de protecție a copilului, 

Editura Alpha MDN, București, 2016, 20. 
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Pe lângă numărul ridicat al copiilor abandonați aflați într-o instituție de protecție, în 

perioada de tranziție, România s-a întâlnit cu un fenomen nou, specific altor țări din UE prin 

migrația populației pentru muncă temporară ori definitivă, mai exact lăsarea copiilor acasă în 

grija altcuiva precum unul dintre părinți, bunici ori rude.
67

 

Probabil că fiecare familie și societate dorește să vadă copiii armonioși, însă se cunosc 

puține despre nivelul lor de fericire ori satisfacție sau despre evaluările diferitelor domenii 

din viața lor, adică despre bunăstarea lor subiectivă. 

Feerran Casas
68

, unul dintre liderii în cercetarea calității vieții copiilor accentua ideea 

că în studierea acestui domeniu este important să avem în vedere percepțiile, evaluările și 

aspirațiile acestora. „Cu alte cuvinte, nu trebuie să facem confuzike între bunăstarea copilului 

și opinia adultului despre bunăstarea copilului. Ambele sunt importante, dar ele nu reprezintă 

același lucru, iar ele sunt componente ale unei realități sociale complexe pe care o denumim 

bunăstarea copilului”
69

 

În 2015, Bălțătescu
70

 și Oșvăț demarează studiul Children’s Worlds National Report 

Romania
71

 pentru studierea bunăstării copiilor și pun în evidență câteva elemente importante. 

Nivelul cel mai scăzut de satisfacție al copiilor se referă la relațiile sociale și zona în care 

locuiesc, iar cel mai ridicat se referă la propia persoană și la familie. Totuși evaluările 

copiilor tind să se reducă odată cu vârsta, timpul petrecut cu familia și sentimentul că sunt 

ascultați reducându-se. 

Copiii din mediul rural nu sunt la fel de satisfăcuți de posibilitățile de joacă și 

petrecere a timpului în zona în care stau, însă evaluează mai pozitiv educația, plăcându-le 

școala într-un procent mai mare decât cei din mediul urban. 

În concluzie, nivelul bunăstării subiective a copiilor din România este situat deasupra 

celorlalte țări participante la acest studiu și sunt caracterizați de asta în toate domeniile vieții, 

chiar și raportându-se la satisfacția cu viața în general și fericirea. 

 

  

                                                
67 Pop, C.E., op. cit., 319. 
68

 Ferran Casas este un psiholog social de origine spaniolă și unul dintre pionierii în studiul bunăstării 

subiective a copiilor și adolescenților. 
69 Ferran, C., „Subjective Social Indicators and Child and Adolescent Well-being” apud Pop, C.E., op. cit., 320. 
70 Sergiu Bălțătescu este un profesor doctor universitar de sociologie, de origine română, cunoascut pentru 

numeroasele studii internaționale despre calitatea și bunăstarea subiectivă a vieții.   
71 http://www.isci-haruv.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/Romania_NationalReport_Final.pdf 
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2.5. Efectele instituționalizării copiilor 

 Zamfir
72

 considera în 1997
73

 că există un pattern al instituțiilor pentru copii, lăsat 

moștenire de regimul socialist în timpul căruia copiii primeau hrană și medicamente dar erau 

ignorați aproape complet din punct de vedere social și psiho-afectiv. De asemenea, pune 

accent pe faptul că insituțiile au devenit tot mai inchise, separându-se de mediul social în care 

copilul urmează să se integreze la maturitate, dar și de familia din care acesta provine, 

ajungând astfel în imposibilitatea de a relua relațiile cu aceasta.  

 Astfel că, modul în care instituțiile sunt organizate este responsabil de o serie de 

efecte negative precum
74

: 

a. Împiedicarea construirii organizării centrate pe nevoile copilului, fapt ce duce la 

dificultăți în devoltarea personalității copilului; 

b. Divizarea vieții copiilor în stagii diferite, trecerea de la unul la altul fiind simțită de 

aceștia prin rupturi brutale, producând impedimente în păstrarea identității copilului; 

c. Traume psihologice-emoționale grave și anomalii în formarea personalității copilului, 

dar și intârzieri mentale, fizice și emoționale; 

d. Insuficienta dezvoltare a capacității de viață independentă a copilului, din cauza 

subdezvoltării capacității de relaționare interpersonală și a carențelor cunoștințelor și 

deprinderilor elementare de viață; 

e. Absența unei perspective asupra vieții adulte, aceasta cauzând astfel trauma unui al 

doilea abandon. 

 Condițiile din instituțiile de îngrijire a minorilor determină o existență marcată de 

traume psihice și frustrări cu grave consecințe pe diverse planuri. Astfel, putem împărți 

efectele în două categorii: efecte de substimulare cantitativă și calitativă și efecte 

depersonalizante.
75

 

1. Efecte de substimulare cantitativă și calitativă 

a. Substimulare afectivă 

 Aceasta este situată pe primul plan al consecințelor neprielnice ale mediului 

instituțional iar efectul său se regăsesște la nivelul mai multor sfere ale afectivității.  

                                                
72 Cătălin Zamfir este un sociolog și profesor universitar, de origine română, și este fondatorul și directorul 

Institutului de Cercetare a Calității Vieții din 1990, precum și fondatorul Asociației Române de Sociologie al 

cărui președinte este din 1990. A pus, de asemenea, bazele învățământului universitar de sociologie în mai multe 

centre universitare din țară și a înființat învățământul universitar de asistență socială în 1990. 
73 Zamfir, C. Coord., Pentru o societate centrată pe copil, Editura Alternative, București, 1997, 96. 
74 Ibidem, 97. 
75 Popescu Murgoci, C. coord., Abandonul maternal, Editura Viața medicală românească, București, 2002, 48-
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 Una dintre sfere este legată de perturbarea procesului de construcție a atașamentului și 

reprezintă una dintre cele mai grave efecte pe termen lung. Efectele pe care privarea de figura 

maternă, sau separarea de aceasta ori de o persoană înlocuitoare care să le ofere copiilor o 

relație stabilă afectiv au fost cercetate și descrise de John Bowlby. 

 El analizează complet factorii traumatici ca frica de separare, frica de străini, durerea 

pierderii , anxietatea și furia ce apar odată cu separarea copilului de figura de atașament.
76

 

Bowlby se referă atunci când vorbește de figura de atașament nu doar la figura maternă, ci la 

„care giver”, adică la orice persoană care se preocupă și este disponibilă să satisfacă nevoile 

unui copil, precum stabilitatea, predictibilitatea, pe lungă durată și de calitate. 

 Acesta considera că dacă unui copil nu i se asigură o bază de siguranță, nu-și va putea 

învinge frica, furia, și mai târziu nu va deveni autonom. Baza de siguranță oferă soliditate și 

se formează în mica copilărie și ține de oferta din exterior dar și de capacitatea copilului de a 

colabora cu această ofertă. Neconcordanța dintre ofertă și cerere, duce în cazul multor 

persoane cu istoric deficitar, la alegerea persoanelor nepotrivite în preajma lor și produce 

efecte precum agățarea anxioasă, lipsa de angajament și individualitate sfidătoare. Dacă, în 

schimb, baza de siguranță e solidă, tinerii au o gândire limpede, sunt corecți în autoevaluări, 

au capacități adecvate și profunde de a relaționa și sunt onești. 

 Pentru această bază de siguranță, atașamentul este foarte important și este condiția 

fundamentală pentru ca un om să aibă încredere în el și o viață echilibrată emoțional. 

Atașamentul reprezintă „tendința copilului de a căuta apropierea anumitor persoane și de a se 

simți protejat în prezența acestora”
77

. Atașamentul față de copii și a copiilor față de părinți 

poate să difere în funcție de ocupația părinților, nivelul de educație al acestora și de 

organizarea familiei în societatea din care aceesta face parte. Totodată, atașamentul îl ajută pe 

copil să ajungă la potențialul său maxim, să gândească logic, să dezvolte relații 

interpersoanale, să facă față stresului, anxietății și frustrării, dar și să-și dezvolte încrederea în 

sine și capacitatea de adaptare și autonomie specifice unei dezvoltări armonioase.
78

 

 În momentul în care copilul este separat pe termen lung sau este confruntat cu 

pierderea definitivă a figurii de atașament sau cu separarea de mediul cu care s-a familiarizat, 

apar sentimentele de insecuritate, anxietate și frică, copilul devenind victimă a ceea ce poartă 

                                                
76 Alexiu, M. „Protecția copiilor abandonați”, în  Buzducea, D., Asistența socială a grupurilor de risc, Editura 
Polirom, București, 2010, 157-180, aici 174. 
77 Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., Introducere în psihologie, Editura Tehnică, București, 

2002, 114. 
78 Alexiu, op. cit., 175. 
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numele de doliu, generat de sentimentul de abandon.
79

 Doliul înfățișat în acest fel a fost 

principalul vector al lui Bowlby care a descris fazele acestuia ca fiind: paralizare, îngheț, 

amorțire, care reprezintă prima fază; dorul căutatea; urmat de disperare și dezorganizare și în 

cele din urmă de reorganizare.   

 În instituțiile de ocrotire în general copiii nu au doar un singur îngrijitor ci mai mulți, 

adesea fluctuanți. Astfel că copiii care cresc privați de îngrijirea atentă, receptivă și empatică 

încă din primele luni de viață, reprezintă situațiile în care apariția atașamentului, deși așteptat, 

este împiedicată. Procesul de formare a atașamentului este centrat în jurul grijii sensibile și 

receptive pe care îngrijitorul o oferă copilului atunci când acesta este suferind ori speriat.
80

 

b. Substimularea abilităților sociale 

 Deși sunt bazate pe existența în comun, instituțiile de protecție a minorilor nu pot 

oferi un mediu social autentic și nu-și pot depăși statutul de structuri artificiale, închise și 

limitate, care nu pot fi reprezentative pentru comunitate, și cu atât mai puțin pentru viața de 

familie. În aceste instituții copiii se găsesc lipsiți de diversitatea relațiilor interumane, în 

interiorul acestora interacționând doar cu persoane de vârsta lor sau apropiată, cu probleme 

asemănătoare, și cu adulți care sunt acolo la serviciu și au anumite limite impuse în ceea ce 

privește comportamentul față de copii.
81

 De asemenea, instituția oferă un mediu protejat 

excesiv care încearcă să evite problemele și pericolele la care copilul va fi expus la maturitate 

și la care nu va ști cum să reacționeze. Aceasta îl privează de dobândirea autonomiei și 

independenței și prin organizarea comună a activităților din afara instituției unde copiii sunt 

duși în cadru organizat, fără a avea posibilitatea de a interacționa singur cu persoane din afara 

instituției. 

 Contextul instituțional reprezintă o problemă semnificativă în ceea ce privește 

experiențele potrivite pentru dezvoltarea socială adaptativă, în cadrul căreia ar trebui să existe 

o îngrijire sensibilă și receptivă și prezența interacționilor reciproce.
82

 

c. Substimularea cognitivă, senzorială și de limbaj  

 Începând cu primii ani de viață problemele emoționale cu care se confruntă îi 

provoacă copilului carențe în suportul afectiv specific cunoașterii, organizării și echilibrării 

lumii sale interioare și exterioare. De asemenea, în ceea ce privește stimularea cognitivă, 

senzorială și a limbajului întâlnim în mediul instituțional nenumărate lacune. Încăperile fiind 

                                                
79 Popescu Murgoci, C. coord., op. cit., 48. 
80 Nelson, C.A., Fox, N.A., Zeanah, C.H., Copiii abandonați ai României:privațiune, dezvoltare cerebrală și 

eforturi de recuperare, Editura Trei, București, 2014, 267-268. 
81 Popescu Murgoci, C. coord., op. cit., 49. 
82 Nelson, C.A., Fox, N.A., Zeanah, C.H., op. cit., 163. 
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adesea monotone, impersonale, programul desfășurându-se după un tipar bine stabilit, copilul 

fiind pus în postură pasivă și în care trebuie să-și aștepte rândul. Copilul nu participă la luarea 

deciziilor, nu are obligații gospodărești, nu organizează și nu primește vizite, nu știe să-și 

gestioneze banii pentru că nu îi are și nu este preocupat de înfrumusețarea locului în care stă 

pentru că nu simte că i-ar aparține cu adevărat.
83

 

 O trăsătură specifică instituțiilor de îngrijire a copiilor este pasivitatea și gravitatea de 

pe chipurile copiilor, de 1-3 ani, dintre care mulți rătăcesc fără un scop cu expresii absente și 

tulburătoare din cauza lipsei de expresivitate, unii suferind ori după ce sunt loviți de alți copii 

ori fără un motiv aparent. Mai mult decât atât, forma principală de interacțiune a acestor copii 

constă adesea în scurte lupte pentru posesia unei jucării sau aparent fără motiv.
84

 

2. Efecte depersonalizante 

 Efectele depersonalizante sunt reprezintate de voința, imaginea și stima de sine, 

caracterul și personalitatea, care sunt profund afectate și deformate de viața în instituții care 

promovează conformismul, obediența și lipsa de creativitate, reprimarea inițiativei, ignorarea 

nevoilor proprii și lipsa unui model de viață de familie autentic.
85
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Capitolul 3. Partea practică 

3.1. Metodologia cercetării 

 Metodologia este definită ca ansamblu de metode, tehnici, procedee, instrumente de 

investigare și are semnificații diferite în funcție de domeniul la care se aplică.
86

 

 Etapa metodologică vizează două tipuri de cercetare, cantitativă și calitativă, acestea 

fiind menite să sprijine cercetătorul în demersul de elaborare a unei lucrări științifice. 

Alegerea uneia dintre aceste metode este absolut necesară și orientează întregul proces al 

cercetării. Metoda cantitativă se referă la obținerea unor date statistice, procentuale sau 

numerice, care pot fi măsurate, iar metoda calitativă se bazează nu atât pe calcule, cât pe 

interpretarea diferitelor tipuri de conținut.
87

  

 Am optat pentru alegerea a două tipuri de cercetare, ambele calitative, pentru a obține 

informații cât mai concrete cu privire la calitatea vieții copiilor instituționalizați. Metodele 

alese sunt descriptive, una dintre ele, observația, fiind centrată pe analiza conduitei, iar cea 

de-a doua, care face parte din tehnicile sociometrice și anume testul sociometric fiind centrată 

pe relațiile din cadrul grupului. Așadar, demersul de cercetare a fost structurat în două etape. 

 Prima etapă a fost reprezentată de observație. Observația din științele socioumane este 

diferită și particularizată față de cea din științele naturii dat fiind faptul că aceasta este înainte 

de toate observarea omului de către om, fiind vorba astfel de un raport între două persoane 

care sunt conștiente de acest aspect și actionează ca atare.
88

 

 După Bailey K.D.
89

, adoptarea metodei observației are câteva avantaje care constau în 

primul rând în superioritatea pe care aceasta o are în studierea comportamentului nonverbal 

în comparație cu studiul documentar sau ancheta. De asemenea, caracterul superioar al 

acesteia este evidențiat și din acuratețea datelor, dat fiind faptul că înregistrează 

comportamentele individuale și colective chiar în momentul desfășurării lor și mai ales, în 

condițiile naturale de desfășurare a acestora. Bineînțeles, asta nu înseamnă că mijloacele de 

observare nu induc modificări ale comportamentelor persoanelor studiate, însă ea elimină în 

mare măsură distorsionarea studiului vieții sociale. Un avantaj important este reprezentat și 

de faptul că ea permite analize longitudinale, comportamentele putând fi înregistrare și 

observate un timp mai îndelungat, luni sau ani de zile.  

                                                
86 Bulzan, C., Sociologia. Știință și disciplină de învăţământ,   Editura ALL Educațional, București, 2008, 261. 
87 Mărginenu, I., Proiectarea cercetării sociologice, Editura Polirom, Iași, 1999, 77. 
88 Chelcea, S., Metodologia cercetării sociologice, E ditura Economică, București, 2001, 357. 
89 Bailey, K.D., Methods of Social Research, ediția a II-a, Editura The Free Press, New York, 1982, 249-252. 
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 Concomitent cu avantajele, întocmai oricărei metode din științele socioumane, aceasta 

prezintă și dezavantaje
90

 precum controlul redus al variabilelor externe ce pot afecta astfel 

datele cercetării, probleme de cuantificare, limitarea studiului pe eșantioane mici, greutăți în a 

pătrunde în anumite medii și de a studia comportamente intime.  

 Tipul de observație pe care l-am ales este calitativ și este diferit de cel cantitativ 

tradițional după cum amintesc Patricia și Peter Adler
91

 deoarece se desfășoară într-un context 

natural și îi vizează pe acei actori sociali care participă la interacțiunile obișnuite și cursul 

vieții de zi cu zi. De asemenea, conform clasificărilor care au în vedere mai multe criterii
92

 

observația pe care am abordat-o este participativă, dat fiind faptul că am fost implicată direct 

în viața colectivității pe care am studiat-o, ascunsă, subiecții neștiind statutul de observator 

pe care l-am avut, de teren, observația desfășurându-se în mediul lor natural și slab 

controlată. În ceea ce privește structurarea observației, aceasta a fost observație structurată și 

având totodată libertatea de a putea aplica și observația nonstructurată, având acces la detalii 

suplimentare importante în cercetarea calității vieții și dificil de cuantificat.  

 În a doua etapă am optat pentru aplicarea unei tehnici sociometrice. Tehnica 

sociometrică a fost propusă de J.L. Moreno, și încearcă să realizeze evaluarea relațiilor 

interpersonale afectiv-simpatice dintre oameni, de acceptare sau respingere, în final, stabilirea 

rolului lor în evoluția și dinamica grupurilor sociale mici. 
93

 

 Teoria sociometrică care stă la baza acestei tehnici, pornește de la ideea că 

spontaneitatea și creativitatea sunt două dintre trăsăturile esențiale pe care se fundamentează 

relațiile indivizilor, în fiecare dintre aceștia existând o anumită spontaneitate socioafectivă, 

care se manifestă cu precădere prin preferințe și respingeri, realitatea socială fiind 

fundamental afectivă. Sociometria are așadar ca scop central cunoașterea relațiilor dintre 

indivizi pentru a-i ajuta pe aceștia să-și elibereze spontaneitatea creatoare. Iar pentru 

analizarea relațiilor dintre indivizi au fost puse la punct o serie de tehnici precum testul 

sociometric, matricea sociometrică și psihodrama. Aplicarea acestora permite studierea 

coezunii existente în interiorul grupului, precum și cunoașterea echilibrelor și dezechilibrelor 

prezente.
94
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 Instrumentele utilizate pentru colectarea datelor 

 În cadrul primei etape de cercetare, observația, am ales să folosesc fișa de observație, 

fiind completată de observații suplimentare nestructurate care m-au ajutat în conturarea unor 

rezultate cât mai concrete și corecte, iar în cea de-a doua etapă de cercetare, unde am folosit 

tehnica sociometrică, instrumentul de cercetare ales a fost testul sociometric. 

 În cazul observației, nu există instrumente de cercetare universal valabile ori 

standardizate, grație complexității și diversității realității sociale și astfel cercetătorul este 

nevoit să-și construiască propriile instrumente cu care urmează să lucreze, în funcție de 

obiectivele pe care le urmărește, resurselor de care dispune și a particularităților pe care 

domeniul studiat le are. 
95

 

 Totuși, cel mai folosit instrument de cercetare în cazul observației este fișa de 

observație și cuprinde, în general, locul desfășurării observației, timpul realizării observației 

și consemnarea datelor acesteia, datele referinduse la categorii precum fapte, comportamente, 

opinii, atitudini etc.
96

 

 De asemenea, în cazul observației regăsim și ghidul de observație, care pentru a 

pputea fi folosit ca instrumente de lucru în culegerea de informații ar trebui să fie constituit 

din delimitarea temei și ipoteze, populația, timpul de observație preconizat, și modalitățile de 

înregistrare care se vor folosi.
97

  

 Astfel că, în prima parte a cercetării am parcurs mai multe etape. În primul rând am 

definit tema studiată și obiectivele cercetării dorind să văd dacă este cu adevărat necesară 

aprofundarea investigației. Totodată, am citit literatura de specialitate și am elaborat planul de 

cercetare care să mă ajute în găsirea de soluții cu privire la tema cercetării, și anume să aflu 

care este calitatea vieții copiiilor insituționalizați, atât din perspectiva mea, cât și a lor și a 

educatorilor. A urmat apoi conceptualizarea informațiilor și stabilirea dimensiunilor și a 

indicatorilor ce urmează a fi vizați în decursul cercetării.  

 Un alt aspect important a fost stabilirea universului cercetării, acesta fiind reprezentat 

de persoanele din Centrul X, cu precădere un număr destul de limitat de copii, pe care am 

considerat că îi pot observa paralel, în intervalul de timp în care eu puteam merge pentru 

investigare. Așadar, acesta a fost reprezentat în final de 4 copii de sex masculin, cu vârste 

cuprinse între 7 și 12 ani, care erau acasă în intervalul orar 12-16, în toate zilele în care a avut 

loc observația. Rezultatele cercetării privesc astfel doar persoanele amintite anterior, 
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neputând fi generalizate, însă modelul de cercetare propus poate fi reprodus și în alte centre 

în care se dorește observarea acelorași aspecte. 

 Fișa de observație elaborată (vezi Anexa 1) a fost completată la încheierea fiecărei 

întâlniri cu subiecții. Deși aceasta oferă anumire clasificări și indicații despre ceea ce trebuie 

observat, am ales să adaug și alte observații suplimentare în vederea obținerii unor informații 

cât mai bogate. 

 Am continuat apoi cu derularea celei de-a doua părți a cercetării, metoda 

sociometrică, care vizează realizarea unei cercetări concrete, având ca scop analizarea 

relațiilor interumane din grupul studiat și imfluența acestora asupra calității vieții.  Astfel că în 

această etapă au fost incluși toți copiii instituționalizați în centrul în care a fost efectuată 

cercetarea. Informațiile care fac referire la relațiile socioafective am ales să le recoltez cu 

ajutorul testului sociometric(vezi Anexa 2). 

 Deși pare că testul sociometric este asemănător cu chestionarul sociologic între 

acestea există chiar unele diferențe esențiale. În primul rând, chestionarul conține întrebări 

referitoare la o gamă destul de variată a raporturilor pe care subiectul le desfășoară în mediul 

său, în timp ce testul sociometric conține întrebări ce vizează acele raporturi dintre persoanele 

implicate în realizarea unei sarcini specifice. În același timp, întrebările din tesul sociometric 

sunt formulate astfel încât să situeze persoana căreia îi sunt adresate întru-un context diferit 

de cel în care își desfășoară activitatea la momentul în care face testul. Iar dacă îm chestionar 

răspunsurile exprimă aspirații, opinii ori cunoștințe, în testul sociometric răspunsurile se 

rezumă la scrierea numelor celor cu care subiectul dorește ori nu dorește să-și desfășoare 

activitatea. Dat fiind faptul că numărul de alegeri și respingeri este prestabilit de cercetător și 

este mai mic decât numărul total al numelor membrilor, această restricție având ca scop 

ușurarea determinarea gradului de intensitate al preferințelor/nonpreferințelor, completată 

fiind și de recomandarea ca ordinea să exprime și ea gradul de intensitate al sentimentelor.
98

  

 Există astfel mai multe tipuri de teste folosite în acest scop, însă am ales să aplic unul 

dintre cele mai simple, nu din comoditate, ci pentru că acest model este cel mai utilizat și 

totodată la fel de eficient ca celelalte moedele care au în schimb neajunsul de a fi analizate 

mai greu. Prima întrebare este folosită cu scopul de a cunoaște persoanele care exercită o 

putere de atracție asupra celui chestionat, iar cea de-a doua solicită informații cu privire la 

relațiile de respingere. Pentru că este vorba despre raporturi delicate dintre oameni, aceasta 

                                                
98 Ibidem, 122. 
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din urmă a fost formulată în așa fel încât să nu creeze reacții negative. Iar pentru a avea 

certitudinea că răspunsul este real, nu au fost solicitate motivări ale acestuia.  

 După ce testul a fost aplicat copiilor din centru și am dispus de toate informașiile 

necesare analizei am început prelucrarea acestora prin intermediul tabelului de scoruri, 

sociomatricei și sociografiei. 

 

  



60 

 

3.2. Scopul, obiectivele și indicatorii cercetării 

 Scopul cercetării 

 Cercetarea a fost întreprinsă cu scopul de a identifica calitatea vieții copiilor 

insituționalizați. Prin acest scop, urmăresc să determin modul în care copiii și educatorii 

privesc condițiile existente în instituția din care fac parte, atât în ceea ce privește relațiile 

dintre ei și relațiile cu educatorii, cât și condițiile în care locuiesc, aspectele materiale și 

apartenența și integrarea în cadrul grupului. 

 Obiective 

 Procesul stabilirii obiectivelor reprezintă un demers important în practica cercetării 

sociologice, deoarece orientează reglementarea domeniului și a ariilor de analiză privind 

cercetarea. Obiectivele conturează și încurajează formularea de întrebări cu privire la 

obținerea datelor necesare, ajustează continuarea demersurilor și conturează pașii în vederea 

realizării unei cercetări corecte. 

 În vederea realizării prezentei cercertări obiectivele propuse sunt: 

 O1. Cunoașterea relațiilor dintre copii din perspectiva observatorului.  

 O2. Cunoașterea relațiilor dintre copii din perspectiva educatorilor. 

 O3. Cunoașterea relațiilor dintre copii din perspectiva copiilor. 

 O4. Cunoașterea relațiilor dintre copii și educatori din perspectiva observatorului. 

 O5. Cunoașterea relațiilor dintre copii și educatori din perspectiva copiilor. 

 O6. Cunoașterea relațiilor dintre copii și educatori din perspectiva educatorilor. 

 O7. Stabilirea gradului de mulțumire al educatorilor cu privire la condițiile de locuire 

și aspectele materiale 

 O8. Stabilirea gradului de mulțumire al copiilor cu privire la condițiile de locuire și 

aspectele materiale. 

 O9. Identificarea importanței pe care educația o are pentru copii. 

 O10. Identificarea importanței pe care educația o are pentru educatori. 

 O11. Identificarea importanței pe care educația o are în centru din perspectiva 

observatorului 

 O12. Stabilirea nivelului de integrare și apartenență al copiilor din perspectiva 

acestora. 

 O13. Stabilirea nivelului de integrare și apartenență al copiilor din perspectiva 

educatorilor. 
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 O14. Sabilirea nivelului de integrare și apartenență al copiilor din perspectiva 

cercetătorului. 

 Dimensiune și indicatori 

 Pentru a putea analiza doar un anumit număr de indicatori relevanți în ceea ce privește 

calitatea vieții copiilor insituționalizați s-au avut în vedere anumite dimensiuni particulare ale 

calității vieții persoanelor, care sunt importante cu precădere în acest domeniu. Întegrarea 

acestora în procesul cercetării a avut loc prin conceptualizarea lor astfel încât să poată fi atât 

indicatori observabili cuantificabili pentru cercetător, cât și indicatori subiectivi ai străii de 

satisfacție pentru copii și educatori. 

 D1. Casa și persoanele cu care locuiește 

Indicatori: - condițiile de locuire (curățenia/numărul de persoane pe cameră)  

        - siguranța în casă 

        - apartenența/integrarea 

 D2. Banii și lucrurile pe care le deține 

Indicatori: - bani de buzunar 

       - bunuri dorite 

 D3. Relația cu colegii  

Indicatori: - cooperare 

 - conflict 

 - Tachinări/acuze 

 D4. Relația cu educatorii 

Indicatori: - respect  

       - conflict 

       - distant 

       - eschivare 

 D5. Educație și timp liber 

Indicatori:  - face/nu face teme 

       - activități alese liber/ activități impuse/ activități neutre 
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3.3. Prezentarea și interpretarea datelor 

3.3.1. Analiza și interpretarea primei etape a cercetării 

 Un prim aspect pe care mi-am dorit să-l observ a fost relația pe care copiii o au cu 

colegii lor. Deși relația cu colegii este diferită pentru fiecare dintre cei cercetați și în funcție 

de colegul cu care relaționează, în decursul vizitelor am putut observa și interacțiunea cu alți 

colegi decât cei menționați care din diferite motive nu mergeau la școală în ziua aceea sau în 

timpul vacanțelor. Astfel că, o mare parte din relația cu ceilalți colegi se bazează pe 

cooperare, urmată îndeaproape de tachinări și acuze, adesea imprevizibile, și ajungându-se 

destul de rar la conflicte notabile, însă existente.   

 Dacă e să ne referim la părerea copiilor față de relația pe care o au cu ceilalți colegi, 

aceștia sunt destul de mulțumiți, la fel și educatorii care, cu mici excepții consideră că relația 

între copii este una destul de bună.   

 În ceea ce privește relația cu educatorii, pe care i-am considerat de la început persoane 

influente și importante pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor aflați în centru, ea este una 

preponderent respectuoasă. Însă, survin adesea conflicte între educatori și copii în urma 

cărora copiii aleg să abordeze o atitudine distantă față de aceștia. De asemenea, atitudinea pe 

care copiii o aleg depinde și de educatorul care este la serviciu în acel moment, față de unii 

simțindu-se mai apropiați, iar față de alții, din contră. 

 Totuși, și în ceea ce privește relația lor cu educatorii, copiii sunt în cea mai mare 

măsură mulțumiți de aceasta, asemenea educatorilor care consideră că relația lor cu copiii 

este destul de bună. 

 Raportându-ne la timpul liber, copiii aleg adesea liber activitățile, bineînțeles, după ce 

își termină temele pe care le au de făcut, educația fiind un element important în dezvoltarea 

lor.  

 Copiii sunt mulțumiți de modul cum își petrec timpul liber, iar educatorii consideră că 

aceștia dispun adesea de suficient timp liber, mai ales că atunci când nu au teme de făcut nu 

le este impus să facă ceva anume. Cu toate acestea, atunci când i-am întrebat dacă și-ar dori 

să facă anumite activități sportive sau de altă natură, tot pentru susținerea educației continue 

și în același timp și pentru dezvoltarea lor, aceștia au răspuns afirmativ. Astfel că, cred că 

acesta este un aspect la care conducerea centrului ar trebui să lucreze mai mult. 

 În ceea ce privește educația aceștia făceau temele pe care le aveau de făcut, iar atunci 

când nu le făceau situația era de așa natură și fie nu aveau, fie le terminaseră până să vin eu. 

Bineînțeles că existau și cazuri în care aceștia spuneau că nu au de făcut teme, mai ales când 
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erau persoane noi de față, însă erau verificați de educatori dacă și-au notat pe caiete, iar dacă 

nu aveau notat educatorii apelau fie la părinții altor copii ca să confirme, fie la învățători. 

 Copiii sunt în mare măsură mulțumiți de educația proprie, chiar dacă sunt conștienți 

de faptul că mai au lapsusuri la care trebuie să lucreze. Educatorii au o părere neutră în ceea 

ce privește nivelul de educație al acestora, importantă fiind aici și persoana la care s-a făcut 

referire, dat fiind faptul că copiii sunt diferiți și de asemenea și capacitățile lor intelectuale 

sunt diferite. 

 În ceea ce privește aspectele materiale, conform observației mele, aceștia dispun de 

bani atunci când au nevoie și cer de la coordonatorul centrului, care se ocupă de asta, același 

lucru fiind valabil și în cazul dorințelor cu privire la bunuri care, dacă sunt realiste, le sunt 

îndeplinite în limita posibilităților pe care centrul le are. 

 Ei sunt mulțumiți de aspectele materiale de care dispun, chiar dacă au fost și situații în 

care i-am regăsit nemulțumiți pentru că nu li se dăduseră câți bani ar fi vrut ei sau nu le erau 

cumpărate cadourile pe care ei le doreau (smartphone/tabletă), în locul lor primind cărți sau 

jucării. 

 Educatorii consideră însă că aceștia au suficient în ceea ce privește aspectele materiale 

și chiar mult în comparație cu alte centre pe care ei le cunoșteau. 

 Numărul de persoane per cameră este în medie de 4, cu excepție făcând 1-2 camere de 

o persoană. În una din ele stă un copil ce are probleme din puncte de vedere psihologic și care 

poate deveni foarte ușor agresiv cu ceilalți.  

 În ceea ce privește curățenia, aceasta era făcută în cea mai mare parte de educatori și 

foarte rar se întâmpla ca ei să facă curățenie, chiar dacă educatorii le cereau acest lucru.  

 Cu toate acestea, ei sunt mulțumiți în ceea ce privește locuirea și se simt bine în ciuda 

curățeniei din camere și a colegilor de cameră cu care uneori au dispute. Educatorii însă sunt 

de altă părere, ei consideră că locuirea este destul de rea și că ar trebui să fie îmbunătățite 

anumite aspecte legate de curățenie din casă, pentru care ar trebui angajat personal specializat 

care să o poată întreține. Aceștia consideră și că aranjarea copiilor în camere este nepotrivită 

pentru relațiile dintre aceștia și că coordonatorul centrului ar trebui să fie mai atent la aceste 

aspecte. 

 Deși poate locuirea nu este pe placul educatorilor, copiii se simt în siguranță în centru, 

chiar dacă se mai întâmplă să existe conflicte care să-i destabilizeze și să le clatine 

securitatea, aceștia se stabilizează rapid, având de obicei, cel puțin un coleg care să fie de 

partea lor în timpul conflictelor. Educatorii consideră de asemenea că siguranța primează și 

că ea este respectată de condițiile din centru și de promptitudinea cu care ei intervin în caz de 
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conflict între aceștia, reușind să-i calmeze prin diferite metode. Aceste metode depind, 

conform observațiilor mele, de persoana care se află în conflict și particularitățile acesteia. 

Dacă unei persoane îi place ciocolata este convins cumva astfel să înceteze conflictul, ori, în 

cazul celor mici, conflictul este aplanat de manifestarea dorinței acestora de a ieși în curte să 

se joace pentru care trebuie să aibă permisiunea educatorilor. 

 Ultimul aspect studiat se referă la apartenența și integrarea acestora în grupul din care 

fac parte în care s-au integrat total sau parțial, în funcție de persoana pe care am întrebat-o dar 

și de momentele și evenimentele care se întâmplau în acea perioadă. Am observat că în ceea 

ce privește integrarea lor și simțul de apartenență un element foarte important este 

reprezentant de cunoașterea propriilor familii și a legăturii pe care o au cu aceasta. Astfel că, 

aceia care încă mai țin legătura cu familia, chiar și puțin, simt mai puțină apartenență față de 

centru față de cei pentru care familia nu mai există, ori pentru că așa au decis ei, ori pentru că 

nu au cunoscut-o până în prezent.  

 Educatorii consideră că aceștia nu simt apartenență la grupul din centru și nici nu se 

pot integra decât într-o mică măsură în interiorul acestuia. Important de menționat este că 

părerile expuse de educatori și copii sunt valabile doar pentru acei copii observați, chiar dacă 

educatorii au mai menționat și alții, nu putem generaliza pornind de la părerea, în fond, 

subiectivă, unei persoane. 

 Observații suplimentare 

 Cei mari exercită o influență destul de mare asupra celor mai mici care sunt destul de 

violenți între ei și uneori chiar și cu cei mari care, neținând cont de diferența de putere, nu 

ezită să-i lovească. Când l-am întrebat pe un băiat mai mare (14 ani) de ce consideră că este 

necesar să se impună prin violență și de ce nu încearcă doar să le spună că nu e ok ceea ce 

fac, el mi-a răspuns că asta nu ar fi suficient pentru că nu se potolesc până nu îi lovește.  

 Cei mici și-au și ales câte un model dintre cei mai mari pe care îl imită aproape în 

totalitate și în funcție de atitudinea acestuia și modalitatea lui de a reacționa în diverse 

situații, reacționează și ei. În funcție de persoana de referință pe care și-au ales-o, aceștia 

respectă și ceea ce ea le zice, chiar dacă ea le spune să-l lovească pe un alt copil fără vreun 

motiv anume.  

 Într-una din zile, cu o seară înainte să vin eu, unul dintre copiii observați de mine a 

avut un conflict cu un altul mai mare care l-a bătut. A doua zi dimineața, în timp ce trebuia să 

fie la școală, și-a sunat tatăl plângând povestindu-i ce s-a întâmplat. Acesta a venit după el la 

școală și după ce l-a dus să mănânce la un fast-food unde au și discutat despre cele întâmplate 

mai amănunțit, a venit în centru și a făcut scandal în biroul educatorilor cărora le-a reproșat 
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că ei ar trebui să rezolve conflictele acestea și nu el. După 2 săptămâni, copilul a repetat fuga 

din centru fără vreun motiv evident. După alte 2 săptămâni a fugit din nou de la școală, de 

data aceasta luând și un coleg din centru cu el. Probabil că atitudinea tatălui a încurajat 

comportamentul. Însă este foarte greu de făcut o astfel de afirmație dat fiind faptul că nu 

avem date concrete în ceea ce privește istoricul familial al copilului. 

 În momentul în care coordonatorul care a lucrat pentru o perioadă destul de lungă 

acolo, a plecat, nu am observat semnale care să arate că copiilor le lipsește în vreun fel, deși îi 

spuneau „tată”. Consider în urma acestui comportament că prezintă dificultăți în ceea ce 

privește atașamentul față de persoanele care sunt importante la un moment dat în viața lor. 

Totuși, deși educatorii mi-au confirmat cele afirmate, este foarte greu de măsurat atașamentul 

și manifestările pe care persoane diferite le au în exterior pornind de la acesta. 

 Tot în ceea ce privește atașamentul, atunci când a venit un nou coordonator copiilor 

le-a fost foarte greu să-l accepte încercând în diferite moduri să-l facă să plece din proprie 

inițiativă. Îl consideră nepotrivit pentru că nu pot vorbi cu el când simt nevoia, cum o făceau 

cu coordonatorul anterior, pentru că el ține ușa închisă la biroul lui. În momentul în care au 

văzut că nu se pot acomoda cu noul coordonator, pe care, conform spuselor lor, se așteptau 

„să-l poată juca pe degete”, au avut resentimente legate de vechiul coordonator cu care, după 

cum ei afirmă, puteau fi mai deschiși și care-i asculta mai mult decât o face acesta. 

 În ceea ce-i privește pe educatori, copiii au un clasament al acestora în funcție de 

acela cu care se înțeleg cel mai bine și de care se simt mai apropiați. Apropierea față de 

acesta survine din permisivitatea sa și din discuțiile pe care îi are cu aceștia, precum și din 

faptul că se joacă cu ei fotbal. 

3.3.2. Analiza și interpretarea celei de-a doua etape a cercetării 

 Testul sociometric este menit să furnizeze informația de bază, el cere membrilor unui 

grup ce au limite bine precizate, în acest caz grupul copiilor din centru, să indice cu cine 

dintre cei cu care locuiește ar dori să se asocieze în vederea unei acțiuni sau a unei situații 

viitoare. 

 În prezenta cercetare s-a folosit un test sociometric cu 2 întrebări (Anexa2), care 

solicită elevilor să indice 3 nume ale unor colegi pentru fiecare întrebare.   

 În ceea ce privește matricea sociometrică (Anexa 3), datele colectate în urma testului 

soicometric sunt înregistrare într-un tabel cu două intrări, una pe verticală și una pe 

orizontală, ambele având numele copiilor din centru. 
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 Pe orizontală sunt trecute atracţiile, respingerile sau indiferenţele acordate de fiecare 

elev colegilor, iar pe verticală atracţiile, respingerile sau indiferenţele primite de fiecare elev 

de la ceilalţi colegi. De asemenea, pe orizontală se trec în ordine și punctajul acordat fiecărui 

copil de către colegii din centru. Primul coleg ales a primit +3 puncte, al doilea +2, iar al 

treilea +1. Primul coleg nominalizat la cea de-a doua întrebare, adică respins, a primit -3, al 

doilea -2, iar al treilea -1. 

 După cum se poate observa și în matrice, am calculat indicele statusului sociometric 

(ISS) care arată poziția ocupată de fiecare copil în cadrul grupului din care face parte. 

 În continuare, am calculat indicele statusului preferențial (ISP) care stabilește statutele 

fiecărui copil prin pozitiv, negativ, sau zero, care indică existența unor anumiți subiecți mai 

populari, acceptați, indiferenți sau marginalizați în cadrul grupului (Anexa 4). 

 Conform acestuia, din totalul de 16 copiii din cadrul centrului, 3 dintre aceștia sunt 

populari, 3 sunt acceptați, unul este indiferent, iar restul de 9 copiii rămași sunt marginalizați. 

Din aceștia, copiii studiați de mine fac parte din toate categoriile după cum urmează: unul 

este acceptat, unul indiferent și 2 sunt marginalizați. 

 Aceste rezultate ne ajută să înțelegem faptul că, în ciuda rezultatelor care au reieșit 

din tabelul de observație în ceea ce privește părerea lor și a educatorilor, relația acestora cu 

colegii nu este la fel de bună precum ei au afirmat. Deși relația cu colegii este una 

primordială în dezvoltarea copiilor dat fiind faptul că educatorii nu sunt constant acolo, ci au 

un anume program, colegii rămânând singurul sprijin sigur atunci când aceștia întâmpină 

dificultăți, este foarte dificil să se creeze între aceștia o relație asemănătoare celei dintre frații 

care cresc în interiorul unei familii, poate și din cauza numărului prea mare de copii.  

 Deși este posibil ca ei să nu resimtă marginalizare sau indiferență și de aceea 

răspunsurile să nu fi fost în concordanță, aceste comportamente pe care ceilalți le au față de ei 

pot avea urmări la nivel subtil asupra acestora. 

 În urma datelor cuprinse în matricea sociometrică am întocmit sociograma care 

prezintă relațiile interpersonale din interiorul colectivului. Aceata scoate în evidență printr-un 

mod grafic, atât locul fiecărui elev, dar și diversele tipuri de rețele interpersonale. 

 Liderul informal al grupului este așezat în centrul cercului cu numărul 1, numerotat 

astfel de la interior spre exterior. Iar apoi, cu cât un elev are punctajul mai mic, cu atât se 

depărtează mai mult de centru cercului numărul 1 și de grup (Anexa 5). 

 Această sociogramă mi-a oferit posibilitatea de a cunoaște structura preferențiale ce 

este stabilită în interiorul grupului, indicând în mod grafic cine cu cine interacționează și 

relaționează. 
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 Pe grafic, alegerile le-am reprezentat printr-o săgeată roșie, iar respingerile printr-o 

săgeată neagră. Relațiile reciproce apar cu săgeata de culoare roșie sau neagră în abele 

sensuri. 

 Conform acesteia regăsim doar 6 alegeri reciproce în ceea ce privește preferințele și 4 

alegeri reciproce în ceea ce privește respingerile. De asemenea, 5 dintre preferințele reciproce 

sunt în primele 2 cercuri, adică între membri populari și cei acceptați și doar una între un 

membru din cei acceptați și unul din cei marginalizați. În cazul respingerilor reciproce, 9 în 

total, 4 dintre acestea sunt între un membru acceptat și unul marginalizat, iar alte 5 între 

membrii marginalizați.    

 

3.4. Limite ale cercetării 

 Această cercetare nu este reprezentativă din punct de vedere statistic, deci concluziile 

nu pot fi generalizate, ele sunt valabile doar în cazul subiecților observați, însă modelul de 

cercetare propus poate fi reprodus și în alte insituții. 
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Concluzii și recomandări 

 

 Pe parcursul prezentei lucrări științifice s-au urmărit diferite aspecte care pot influența 

calitatea vieții copiilor instituționalizați, din punctul lor de vedere, din perspectiva 

educatorilor angajați în centrul în care aceștia locuiesc, cât și din observațiile pe care 

cercetătorul le-a întocmit pe teren pe parcursul cercetării. 

 Astfel, prin primul obiectiv cunoașterea relațiilor dintre copii din perspectiva 

observatorului am avut în vedere să identific modul în care interacționează copiii între ei și 

care sunt raporturile care se formează între aceștia. În urma observației am constatat că o 

mare parte dintre interacțiunile acestora sunt bazate pe cooperare dar și pe tachinări ori acuze 

deopotrivă.  

 Cel de-al doilea obiectiv, care are în vedere cunoașterea relațiilor dintre copii din 

perspectiva educatorilor a fost atins, educatorii fiind de părere că relațiile dintre copii sunt 

destul de bune, cu mici excepții, în funcție de persoana la care se face referire. Unii copii din 

toți cei care locuiesc acolo fiind mai conflictuali decât ceilalți. Totuși, deși mai există anumite 

conflicte între aceștia, educatorii consideră acest lucru ca pe un fapt firesc într-un astfel de 

context și care nu ajunge la asemenea proporții astfel încât să influențeze într-un mod negativ 

dezvoltarea acestora. 

 În cadrul celui de-al treilea obiectiv, referitor la cunoașterea relațiilor dintre copii 

din perspectiva copiilor am dorit să cunosc modul în care copiii resimt relația dintre ei. În 

urma cercetării a reieșit faptul că aceștia consideră că relația lor cu ceilalți colegi este una 

destul de bună. Totuși, există posibilitatea ca aceste răspunsuri să arate doar ceea ce ei au de 

spus unui observator exterior și nu ceea ce cred cu adevărat. Însă, în ciuda faptului că acest 

lucru ar putea fi posibil, dat fiind  faptul că copiii sunt mulțumiți cu relația pe care o au cu 

ceilalți colegi și că, deși existe și momente de tachinări, principală este cooperarea, putem 

concluziona că relațiile dintre copii sunt destul de bune și nu influențează în mod negativ 

calitatea vieții acestora. 

 Prin cel de-al patrulea obiectiv privitor la cunoașterea relațiilor dintre copii și 

educatori din perspectiva observatorului a fost evidențiat, în urma observațiilor, faptul că 

relația dintre copii și educatori este una bazată pe respect și deși survin anumite conflicte 

inevitabile care îi determină pe copii să se distanțeze, acestea nu influențează în mod 

nefavorabil calitatea vieții acestora, educatorii reușind să restabilizeze relațiile dintre ei și 

copii atunci când acestea se destabilizează, în special prin comunicare. 
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 În urma atingerii obiectivului axat pe cunoașterea relațiilor dintre copii și 

educatori din perspectiva educatorilor, a reieșit faptul că aceștia consideră că au o relație 

bună cu copiii, acest lucru fiind diferit în funcție de copil și de educator, astfel că deși 

educatorii sunt imparțiali și îi tratează în mod egal pe copii, relațiile cu aceștia nu sunt la 

același nivel, persoanlitățile acestora fiind diferite. 

 În același fel, obiectivul prin care s-a dorit cunoașterea relațiilor dintre copii și 

educatori din perspectiva copiilor, în urma cercetării, a arătat că și copiii consideră că 

relația lor cu educatorii este una destul de bună, cu mențiunea că, deși unii copii îi preferă în 

general pe anumiți educatori cu care consideră că se pot înțelege mai bine din diferite motive, 

nici relația cu ceilalți nu este una dificilă, ci doar nu este la fel de bună ca cea cu educatorul 

pe care îl preferă. În acest caz, putem conchide că relația cu educatorii îi poate ajuta pe copii 

să aibă o calitate a vieții mai bună, crescând astfel bunăstarea subiectivă a acestora datorită 

relațiilor benefice.  

 Cel de-al șaptelea obiectiv referitor la stabilirea gradului de mulțumire al 

educatorilor cu privire la condițiile de locuire și aspectele materiale a accentuat faptul că 

educatorii consideră că copiilor li se oferă îndeajuns în ceea ce privește aspectele materiale 

pentru nevoile pe care le au în funcție de vârstă. În ceea ce privește condițiile de locuire, chiar 

dacă curățenia nu este pe placul educatorilor, considerând că aceasta ar trebui făcută de un 

persoanal specializat și nu de ei, apreciază că siguranța copiilor este pe primul loc. 

 Obiectivul privitor la stabilirea gradului de mulțumire al copiilor cu privire la 

condițiile de locuire și aspectele materiale a relevat faptul că majoritatea copiilor sunt 

destul mulțumiți de aspectele materiale, dar nu în totalitate, considerând că ar avea nevoie de 

mai mulți bani care li s-ar putea oferi, precum și anumite bunuri dorite, care sunt înlocuite cu 

altele care nu-i satisfac suficient. Astfel că, deși nemulțumirile amintite ar putea influența 

într-un mod negativ calitatea vieții copiilor, acestea nu sunt suficient de relevante, dat fiind că 

per ansamblu și în majoritatea cazurilor aceștia sunt mulțumiți cu ceea ce li se oferă. De 

asemenea, aceștia își declară mulțumirea față de aspectele legate de siguranță și condițiile de 

locuire chiar dacă mai au conflicte cu colegii de cameră, acestea fiind aplanate rapid de 

educatori astfel fiindu-le stabilizată securitatea. Astfel că, putem concluziona că nici gradul 

de mulțumire al copiilor față de condițiile de locuire nu poate fi un factor care să influențeze 

într-un mod distructiv calitatea vieții copiilor. 

 În urma obiectivului centrat pe identificarea importanței pe care educația o are 

pentru educatori a reieșit faptul că educatorii sunt parțial mulțumiți de rezultatele școlare ale 

copiilor, mulțumirea sau nemulțumirea acestora depinzând de fiecare copil în parte, dar și de 
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interesul pe care acesta îl acordă studiului. Seriozitatea și perseverența în învățare fiind un 

lucru benefic din perspectiva acestora. În același timp, educatorii sunt de părere că ei fac tot 

ce le stă în putință astfel încât să-i ajute pe copii să ajungă la un nivel cât mai avansat de 

învățare și în același timp să le sădească plăcerea pentru educație. 

 Prin obiectivul al nouălea, care se referă la identificarea importanței pe care 

educația o are pentru copii am avut în vedere modul în care copii percep educația în viața 

lor, în urma răspunsurilor acestora reieșind că părerile acestora sunt destul de similare cu cele 

ale educatorilor, în sensul că, sunt destul de mulțumiți de propriile rezultate, fiind în același 

timp conștienți și de lipsurile pe care le au și la care mai trebuie să lucreze. Tocmai această 

conștientizare a carențelor pe care le au și la care lucrează face ca momentan, calitatea vieții 

acestoa să fie la un punct neutru din această perspectivă, urmând ca pe parcursul anilor, să se 

vadă rezultatele și în același timp și traiectoria pe care aceasta o ia. 

 În urma atingerii următorului obiectiv, prin care s-a dorit identificarea importanței 

pe care educația o are în centru din perspectiva observatorului a reieșit faptul că, deși 

copiii fac teme zilnic, este destul de dificil ca un educator să se ocupe de toți în același timp, 

unii având nevoie de îndrumare permanentă și astfel, deși educația are un rol important, 

aceasta nu poate fi făcută la nivelul la care se cere a fi făcută. De asemenea, pentru că 

educația nu înseamnă doar școală și teme, și dacă ar fi să ne referim la timpul liber pe care 

copiii îl au atunci când nu sunt la școală și când nu fac temele, consider că, deși ei sunt 

mulțumiți cu faptul că activitățile pe care le fac sunt liber alese de ei, ar fi necesare niște 

activități educaționale care să-i ajute să-și dezvolte anumite abilități și talentele pe care și le 

cunosc ori nu. Iar din acest punct de vedere, putem concluziona că, calitatea vieții acestora nu 

este una benefică. 

 Obiectivul referitor la stabilirea nivelului de integrare și apartenență al copiilor 

din perspectiva educatorilor a fost atins, rezultatele arătând că educatorii consideră că 

copiii nu simt apartenență la grupul din interiorul centrului și nici nu cred că se pot integra în 

interiorul acestuia în totalitate. Astfel că, din perspectiva educatorilor, nivelul de integrare și 

apartenență este unul inferior, dar diferit totuși, chiar dacă nu cu mult, în funcție de copilul la 

care se face referire, bineînțeles. Totuși, este important de menționat că această concluzie se 

referă doar la copiii observați în urma cercetării și nu la numărul total al acestora.  

 Obiectivul cu numărul treisprezece, referitor la stabilirea nivelului de integrare și 

apartenență al copiilor din perspectiva acestora a avut în vedere să determine și părerile 

copiilor cu privire la aceste aspecte. Aceștia consideră că s-au integrat cel puțin parțial dacă 

nu total, aceasta fiind influențată, conform observațiilor de pe teren, de legăturile prezente sau 
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nu cu familia de proveniență. Am putea conchide din cele spuse că calitatea vieții copiilor 

este una destul de bună având în vedere faptul că simt apartenență la grupul din care fac parte 

chiar și parțial. 

 Prin intermediul ultimului obiectiv, privitor la stabilirea nivelului de integrare și 

apartenență al copiilor din perspectiva cercetătorului am avut în vedere să identific, prin 

intermediul celei de-a doua etape a cercetării, care este nivelul real al integrării acestora. 

Astfel că, rezultatele celei de-a doua etape a cercetării au arătat că doar un număr de 6 din 

totalul de copii este popular sau acceptat, iar 9 sunt marginalizați, ceea ce denotă faptul că nu 

sunt integrați de către colegi în interiorul grupului, iar unul singur este indiferent, ceea ce 

arată din nou faptul că acesta nu este integrat în grupul din care face parte în centru. Dat fiind 

faptul că, răspunsurile cu privire la integrare și apartenență fac cu precădere referință, în 

special, la cei 4 copii studiați constant, ar trebui să luăm doar cazul acestora în ceea ce 

privește statuturile în care se încadrează atunci când vorbim de indicii preferențiali. Așadar, 

din cei 4, doar unul este acceptat, 2 dintre ei fiind marginalizați și unul, singurul chiar și 

dintre toți din centru, este indiferent. Acestea fiind spuse, și dat fiind faptul că răspunsurile 

copiilor la întrebarea directă a observatorului și răspunsurile în urma analizării testului 

sociometric sunt atât de distincte, putem conchide că, calitatea vieții acestora în ceea ce 

privește apartenența și nivelul de integrare este una nesatisfăcătoare.  

 În urma interpretării datelor oferite de către subiecți și totodată în urma observațiilor 

făcute putem afirma că calitatea vieții copiilor insituționalizați aflați în acest centru este una 

destul de satisfăcătoare, cel puțin din punctul lor de vedere care este, în cele din urmă, cel ma i 

important. Cu toate acestea, sunt multe aspecte care ar putea fi îmbunătățite pentru a 

îmbunătăți calitatea vieții din centru. 

 Ca urmare a desfășurării cercetării în care m-am axat pe modul în care percep copiii și 

educatorii calitatea vieții privind domenii precum locuirea, educația, relațiile cu ceilalți, 

aspectele material, integrarea și atașamentul, pot formula drept recomandări strict referitoare 

la această temă, următoarele: așezarea copiilor în camere în funcție de atracțiile și 

respingerile pe care aceștia le manifestă unii față de alții pentru a reducere numărul 

conflictelor din interiorul centrului; implicarea copiilor în activități extrașcolare care să-i 

ajute să-și găsească și să-și dezvolte propriile talente și abilități; reducerea numărului de 

copiii din centru ori creșterea numărului de educatori angajați specializați, pentru ca aceștia 

să poată fi prezenți cât mai mult și să poată discuta cât mai deschis cu fiecare copil în parte 

fără a fi neglijați ceilalți; implicarea mai activă a noului coordonator al centrului în ascultarea 

și disponibilitatea  față de copii; aspectele materiale care nu pot fi susținute să fie explicate de 
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la început fiecărui copil pentru a-i oferi un răgaz de a alege altceva care poate fi susținut de 

centru; sporirea atenției în ceea ce privește nevoile afective ale copiilor și colaborarea cu 

psihologi specializați ce pot oferi direcții exacte de urmat pentru dezvoltarea armonioasă a 

copiilor. Am ales să formulez recomandări pentru instituție întrucât aceasta reprezintă cea 

mai importantă componentă în formarea și dezvoltarea echilibrată a copiilor. 

 Cele prezentate constituie o mică bază spre demersuri viitoare, iar afirmațiile și 

soluțiile propuse în această lucrare, bazate pe cercetările întreprinse și informațiile adunate, 

nu sunt limitative și reprezintă un minim de aspecte tratate în cadrul acestei teme. Avem 

convingerea că prezenta lucrare de disertație reprezintă un mic pas în lungul drum al 

cercetării unui vast domeniu și de aceea cuprinde elemente de referință deoarece direcțiile de 

cercetare științifică sunt diverse și rămân deschise pentru a putea fi abordate în cadrul 

viitoarelor studii și cercetări. Astfel că, pe viitor, sperăm ca cercetarea să poată fi extinsă și 

pentru alte instituții, precum și pe un număr mai mare de subiecți, pentru a descoperi care este 

adevărata calitate a vieții altor copiilor insituționalizați. 
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Data ___/___/______ 

Persoana 
Indicatori cuantificabili 

Indicatori subiectivi 

Copii Educatori  

Relația cu colegii Relația cu colegii 

(multumit/mediu/nemulțumit) 

Relația între copii 

(bună/medie/rea)  Cooperare Conflict Tachinări/acuze 

A      

B      

C      

D      

 
Relația cu educatorii Relația cu educatorii 

(multumit/mediu/nemulțumit) 

Relația cu copiii 

(bună/medie/rea) Respectuoasă Conflictuală Distantă Se eschivează 

A       

 

B       

C       

D       

 

Timp liber 
Timp liber 

(multumit/mediu/nemulțumit) 

Timp liber 

(suficient/mediu/insuficient) 
Activități alese 
liber (plăcute) 

Activități impuse 
(neplăcute) 

Activități 
neutre 

Nu face 
nimic 

A        

B        

  C        

D        

 
Educație Educație 

(multumit/mediu/nemulțumit) 
 Educație (bună/medie/rea) 

Face teme școlare Nu face/nu are teme 

A      

B      

C      

D      

 
Aspecte materiale Aspecte materiale 

(multumit/mediu/nemulțumit) 

Aspecte materiale 

(suficient/mediu/insuficient) Bani de buzunar (Da/Nu) Bunuri dorite (Da/Nu) 

A     

B     

   C     

D     
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Locuire Locuire 

(multumit/mediu/nemulțumit) 

Locuire 

(bună/medie/rea) Nr. persoane cameră Curățenie 

 

A     

 

B     

C     

D     

   
Siguranță 

(siguranță/mediu/nesiguranță) 

Siguranță 

(siguranță/mediu/nesiguranță) 
  

A       

B       

C       

D       

   
Apartenență/integrare 

(total/mediu/deloc) 

Apartenență/integrare 

(total/mediu/deloc) 
  

A       

B       

C       

D       

 

 

 
Observații suplimentare:  
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Test sociometric 

 

 1. Mergi în excursie, iar în autocar au mai rămas 3 locuri libere. Pe cine din centrul în 

care locuiești alegi să ocupe cele trei locuri rămase? 

 a)…………………………………………..  

 b)………………………………………….  

 c)………………………………………….. 

 

 

 2. Mergi în excursie, iar în autocar sunt mai puţin cu 3 locuri decât copii. Pe cine alegi să 

coboare şi să ramână acasă? 

 a)…………………………………………..  

 b)……………………………………………  

 c)………………………………………….. 

 

 

 

 

Precizări: 

      - încercaţi să fiţi sincer; 

      - răspunsurile sunt confidențiale și nu vor influența în niciun fel relațiile dintre voi  

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele…………………………….. 
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Matricea sociometrică – Centrul X

Elevi A.N B.I B.P D. G F. R G.C I. N I. V L. A M. L P. M R. M S. F S. N S. V T.D 

A.N  - - - - - -3 +3 +2 -1 - - +1 - -2 - 

B.I -  +1 - - - -1 +2 +3 - -2 - - - -3 - 

B.P - -  -2 - - -3 +2 +3 - - +1 - -1 - - 

D.G +2 - -  - +1 - - +3 -1 - -3 -2 - - - 

F.R +2 - - -3  - - - +3 - - - +1 -2 -1 - 

G.C - -2 -3 - -1  - +3 +1 - - - - +2 - - 

I.N - -2 -3 - +1 -  - +2 - - - -1 - +3 - 

I.V +2 - - - - - -3  +3 - - - +1 -2 -1 - 

L.A +2 - - - - - -3 -  - - - +1 -2 -1 +3 

M.L - - - -3 - +2 -2 +3 -  - -1 - - - +1 

P.M +3 -2 - - - - -3 - +2 -  -1 - - +1 - 

R.M +1 - - -1 - - -3 +3 +2 - -  - -3 - - 

S.F +1 - - -2 - - -3 +2 +3 - - -  -1 - - 

S.N - - - -3 - +3 -1 +1 +2 - - - -  - -2 

S.V - - - -2 - - -3 +2 +3 +1 - - - -  -1 

T.D +2 - - - - - -2 +1 +3 - - - - -1 -3  

A 15 0 1 0 1 6 0 22 35 1 0 1 4 2 4 4 

R 0 6 6 16 1 0 30 0 0 2 2 5 3 11 11 3 

ISS 8/15 0/15 1/15 0/15 1/15 3/15 0/15 10/15 14/15 1/15 0/15 1/15 4/15 1/15 2/15 2/15 

ISP 
15/15 

1 

-6/15 

-0,4 

-5/15 

-0,33 

16/15 

-1,06 

0/15 

0 

6/15 

0,4 

30/15 

-2 

22/15 

1,46 

35/15 

2,33 

-1/15 

-0,06 

-2/15 

-0,13 

-4/15 

-0,26 

1/15 

0,06 

-9/15 

-0,6 

-7/15 

-0,46 

1/15 

0,06 
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Tabel indicii de statut preferențial 

Nr. Preferințe Nr. Subiecți cu aceleași preferințe ISP Valoarea psihosocială de tip preferențial 

35 

22 

15 

3 

2 

3 

2,33 

1,46 

1 

Populari 

6 

1 

1 

1 

3 

1 

0,4 

0,06 

0,06 

Acceptați 

0 0 0 Indiferenți 

 

-1 

-2 

-4 

-5 

-6 

-7 

-9 

-16 

-30 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

-0,06 

-0,13 

-0,26 

-0,33 

-0,40 

-0,46 

-0,60 

-1,06 

-2 

Marginalizați 
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Sociograma colectivă 

 

 

 

A.N 

L.A

..... 

S.F 

T.D 

I.V 

G.C 

R.M 

B.P 

B.I 

S.V 

F.R 

M.L 

P.M 

S.N 

D.G 

I.N 


