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Este sociolog, cu o experiență de peste 15 ani. Lucrează în cercetare (este
coautor al primului Audit al serviciilor sociale din România) și în proiecte la firul
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3

Ștefan Dărăbuș
Este Director Regional pentru Europa Centrală și de Sud al Hope and Homes for
Children. Are o experiență de 21 ani în reforma sistemului de protecție a copilului
și în inovarea serviciilor sociale. Cariera sa e concentrată pe schimbarea de
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Definiții termeni și acronime
ANPDCA

Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție

DGASPC

Direcția Județeană de Asistență Socială și
Protecția Copilului

BM

Banca Mondială

POCU

Programul Operațional Capital Uman

POR

Programul Operațional Regional

OPA

Organisme private acreditate

DI

Dezinstituționalizare

CP

Protecția copilului

CTF

Casă de tip familial

ATF

Apartament de tip familial

CM

Centru maternal

Centre rezidențiale de tip

Protecția copiilor are loc în unități rezidențiale

vechi/instituții

mari, care nu sunt construite în jurul nevoilor
copiilor, nici nu sunt de tip familial. E un tip de
protecție caracterizat de simptomele tipice ale
culturii instituționale: depersonalizare,
rigiditatea rutinei, tratament în masă, distanță
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socială, dependență, lipsa afecțiunii, cu peste
12 copii/tineri rezidenți, cu mai mult de 4
copii/tineri într-un dormitor, cu spații igienicosanitare comune pentru copiii/tinerii care
locuiesc la nivelul unui palier.

Centre rezidențiale

Unitate rezidențială cu peste 12 copii/tineri

modulate

rezidenți, organizată în module. Un modul este
constituit de regulă din: dormitor, baie și
cameră de zi. Protecția copiilor are loc în
unități rezidențiale mari, care nu sunt
construite în jurul nevoilor copiilor, nici nu sunt
de tip familial. Aparența de intimitate e dată de
compartimentarea modulară a centrelor
rezidențiale, dar întregul clădirii e același, iar
modularea reprezintă o aparență artificială,
care nu duce la nici o schimbare esențială în
privința dezvoltării copiilor. Este, de asemenea,
un tip de protecție caracterizat de simptomele
tipice ale culturii instituționale:
depersonalizare, rigiditatea rutinei, tratament
în masă, distanță socială, dependență, lipsa
afecțiunii.
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Centre maternale

Serviciu de tip rezidențial, pe termen scurt, care
are drept obiectiv principal prevenirea
separării copilului de mama sa, organizat pe
model familial. Misiunea centrului maternal este
aceea de formare, menținere și întărire a
legăturilor familiale, precum și sprijinirea
mamei pentru asumarea responsabilităților
parentale. Beneficiarii direcți sunt cuplurile
mamă - copil,
precum și gravida în ultimul trimestru de
sarcină, în situație de risc.

Case de tip familial

Serviciu de protecție rezidențială în care un
număr relativ mic de copii (maxim 12)
conviețuiesc într-o casă plasată în comunitate,
în care copiii sunt protejați într-un mediu cât
mai apropiat de cel familial, cu spațiu de zi,
bucătărie și spații igienico-sanitare
corespunzătoare. În casa de tip familial se
pune accent pe dezvoltarea abilităților de trai
independent și pe nevoia de atașament a
copiilor, ei fiind implicați activ în toate
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activitățile gospodărești din casă și integrați în
comunitate.

Apartamente de tip

Serviciu de protecție rezidențială, oferită în

familial

blocuri de locuințe, cu cel mult 6-8 rezidenți, în
funcție suprafața apartamentului și în care
copii sunt protejați într-un mediu cât mai
apropiat de cel familial. Apartamentele de tip
familial sunt compartimentate după cum
urmează: dormitoare, bucătărie, cameră de zi,
baie. În apartamentul de tip familial se pune
accent pe dezvoltarea abilităților de trai
independent și pe nevoile de atașament ale
copiilor, ei fiind implicați activ în toate
activitățile gospodărești din casă și integrați în
comunitate.

8

INTRODUCERE
Copiii plasați în protecție specială de tip instituțional sunt privați de dreptul lor
fundamental la viața într-un mediu familial. Statul român le-ar face acestora
mult mai mult bine, dacă s-ar ocupa de prevenirea separării familiale, decât
rămânând captiv modelului pe care îl folosește în prezent - plasând în protecție
specială aproximativ 63.000 de copii, în timp ce alte sute de mii trăiesc în
condiții subumane, pe care autoritățile publice specializate în protecția copilului
și a familiei se fac că nu îi văd, din lipsa capacității de arhitectură legislativă
pentru intervenție în prevenirea separării copilului de familie.
Copiii care ies din centrele de plasament clasice nu au deprinderi de viață,
rareori reușesc să își găsească un loc de muncă, sau să își întemeieze o familie.
Rata sinuciderii în rândul lor este semnificativ mai mare decât media per
populație.
Teza acestui studiu este că, dacă statul ar investi banii cu scopul ca acești
copii să rămână în mediul familial, suma investită va fi semnificativ redusă,
ceea ce, implicit, permite sprijinirea unui număr exponențial mai mare de
copii aflați în dificultate - ipoteză de cercetare demonstrată prin statisticile
longitudinale pe care le veți analiza în acest studiu, aplicate celor 18 ani de
programe ale organizației Hope and Homes for Children - iar rezultatele în
privința dezvoltării armonioase a copiilor vor fi mult optimizate. Dacă părinții vor
să își țină copiii lângă ei, dar nu au cu ce să îi hrănească, sau nu au o locuință,
legislația ar trebui să vină în sprijinul lor, astfel încât familiile să rămână unite.
9

Costă mult mai puțin decât să îngrijești copiii într-o instituție de protecție, unde
vor fi privați de mediul familial.
Pe aceste considerente, am realizat acest studiu de impact al procesului de
dezinstituționalizare derulat în România în ultimii 15 ani, cu orizontul finalizării
efective a acestui proces în anul 2026. Baza de pornire și validitatea acestei
cercetări sunt oferite de cifrele aflate în monitorizarea și implementarea
organizației Hope and Homes for Children din ultimii 18 ani în România, ceea ce
a permis realizarea unui studiu longitudinal, cantitativ, de natură să cristalizeze
ipoteze de lucru solide și propunerea unor concluzii sustenabile pentru
macrosistemul de protecție socială a copilului și a familiei în țara noastră.

Autorii
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ÎNTREBĂRILE DE LA CARE AM DEMARAT CERCETAREA

-

Cât va costa tot procesul de închidere a centrelor rezidențiale de tip
vechi?

-

De ce mai avem nevoie, pentru finalizarea procesului de
dezinstituționalizare?

-

Câți bani cheltuie acum statul, în medie, pentru copiii instituționalizați?
Câți bani ar cheltui pe un model centrat pe prevenirea separării familiale
și care să evite trauma instituționalizării și a plasării în protecție
specială?

-

Se face acum, cu adevărat, prevenirea separării familiale? Cum ar trebui
să se facă, într-un peisaj legislativ axat pe protecția socială centrată pe
familie?

-

Ce previziuni putem extrage, pentru a demonstra aplicabilitatea și
oportunitatea optimizării legislației în protecția socială, astfel încât
aceasta să facă o prioritate din protecția copilului în familia sa și să
schimbe paradigma de ”protecție specială” a copilului, spre ”protecția
familială”?
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CE URMĂRIM PRIN ACEST STUDIU

1.

Să demonstrăm impactul pozitiv al finalizării procesului de
dezinstituționalizare asupra copiilor și tinerilor plasați în sistemul de
protecție specială și beneficiile trecerii într-o paradigmă centrată pe
protecția copilului în medii de tip familial.

2. Să evidențiem că dezinstituționalizarea nu e doar procesul de eradicare
a instituțiilor de tip vechi pentru copiii aflați în protecția statului. Nu e
doar absența ”orfelinatelor”. Dezinstituționalizarea înseamnă un mix de
intervenții și o filosofie de protecție socială, axată pe un continuum de
servicii, între care esențiale sunt prevenirea separării familiale, adopția,
asistența maternală, sprijinul familial concret pentru familiile vulnerabile,
plasamentul familial, sprijinul pentru inserția socială a tinerilor care
părăsesc sistemul de protecție, formele de protecție alternativă bazate
pe conceptul familial și ceva despre care nu prea se vorbește: investiții
susținute în calitatea serviciilor centrate pe familie - în cercetare și în
monitorizare.

3. Să subliniem că protecția socială ar trebui să aibă în centru familia și
copiii aflați în situații de vulnerabilitate, marginalizați, izolați sau excluși
social. Aici ar trebui să fie esența arhitecturii sistemului de asistență
socială, nu în prioritățile administrative, de resurse umane, sau de
comunicare inter-ministerială. Din păcate, de prea multe ori, păienjenișul
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administrativ și factorii de decizie ignoră însăși esența existenței lor și a
rolului fundamental pe care-l au: familiile și copiii aflați în situații de
vulnerabilitate.

4. Să propunem o politică publică de prevenire a separării familiale, cu
finanțarea intervențiilor specifice și centrată pe susținerea părinților și
copiilor care supraviețuiesc în sărăcie cronică.

5. Să evidențiem rolul esențial al locuințelor sociale în reducerea sărăciei, a
excluziunii sociale și a separării familiale.

6. Să prezentăm proiecții realiste, bazate pe cifre valabile la momentul
actual în sistemul public de protecție socială, vis-a-vis de eradicarea
instituționalizării ca formă de așa-zisă ”protecție” a copilului.

7. Să avem un consens asupra inacceptabilității instituționalizării ca formă
de așa-zisă ”protecție” a copiilor. Instituționalizarea e un complex de
tipuri de abuz asupra copilului și, implicit, o formă de teroare de stat
asupra propriilor cetățeni.

8. Trasarea unor cifre absolute și, ulterior, consolidarea acestora, pentru
însumarea costurilor și a rolurilor în dezinstituționalizarea sistemului de
protecție a copilului. Costuri versus beneficii: când tragem linie, cât va
13

costa procesul de reformă? Care sunt ipotezele de la care pornim? Dacă
Uniunea Europeană investește în dezinstituționalizare aproximativ 150
milioane Euro, ca parte a acestui demers, cât investește statul român?
Cât investesc organizațiile neguvernamentale? Avem nevoie de o
imagine clară asupra costurilor necesare, asupra modurilor de
implementare a procesului de dezinstituționalizare, asupra timpilor reali
de introducere a unor noi elemente de legislație, care să permită efectiv
prevenirea separării familiale la nivel de macrosistem, prin legea
bugetului de stat, nu doar prin inițiative ale organizațiilor
neguvernamentale. Avem nevoie de costuri clare, pentru ca procesul de
dezinstituționalizare să fie ireversibil și sustenabil. Avem nevoie de
optimizări legislative, pentru ca prevenirea separării familiale să fie mai
mult decât un simplu proces de inventariere a numărului de copii și
familii care supraviețuiesc la limita subzistenței. Care sunt costurile unui
sistem de protecție bazat pe servicii alternative, de tip familial și de
calitate? Cum poate acesta să devină sustenabil pe termen lung? Există
angajament pentru susținerea unui sistem de protecție centrat pe
familie?

9. Să demonstrăm impactul longitudinal al dezinstituționalizării și, implicit,
al unui sistem de protecție socială centrat pe protecția copilului în
familie. Dacă un copil e scos din mediul instituțional, beneficiile sunt nu
doar pentru propria sa dezvoltare personală, ci și pentru societate.
Datele pe care le putem colecta în acest sens țin de:
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bunăstarea copilului;
educație;
bugetele familiilor;
cost-eficiența contextuală, din domeniile conexe asistenței
sociale;
sănătate;
protecția socială,
respectarea drepturilor omului și drepturilor copilului.
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METODOLOGIA DE CALCUL A IMPACTULUI BUGETAR
Considerații generale
Analiza de impact realizată în cadrul acestui raport se rezumă la componenta
reprezentată de instituțiile de tip vechi în sistemul de protecție a copilului și la
opțiuni de dezinstituționalizare a acesteia. Analiza nu a fost extinsă la celelalte
componente ale sistemului de protecția copilului.

Analiza de impact a comparat rezultatele a două scenarii de acțiune:

continuarea tendințelor existente („continuitate”) și
accelerarea ritmului dezinstituționalizării, prin prevenție și închiderea
proactivă a instituțiilor de tip vechi („accelerare”).

În ambele scenarii, rezultatele au fost calculate la nivel național, prin însumarea
datelor de intrare disponibile la nivel de centru de plasament de tip vechi, sau la
nivel județean.

Categorii de date utilizate și indicatori calculați
Datele folosite și indicatorii calculați pentru realizarea analizei de impact se
încadrează în câteva categorii distincte, astfel:
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1.

Date de intrare: tipuri de servicii, instituții, copii pe tipuri de servicii și
instituții;

2. Variabile instituționale: instituții închise, copii per ATF/ CTF, cazuri
prevenire pe județ, intrări în sistem (pe instituție), ieșiri din sistem (pe
instituție), personal instituții transferat în SPAS, coeficient de ponderare
și evoluție a cazurilor de prevenție, coeficient de ponderare ISR, rata
anuală a inflației, rata cursului de schimb;
3. Costuri unitare: standarde de cost per beneficiar pe tipuri de servicii,
costuri per ATF/ CTF o nou-achiziționate, costuri asociate închiderii
instituțiilor de tip vechi, indicatorul social de referință (ISR), costuri
anuale per caz de prevenire, costuri de reintegrare/ părăsire sistem;
4. Indicatori de rezultat:
a. instituțional: impactul prevenirii asupra intrărilor, unități ATC/
CTF necesare;
b. bugetar: costurile curente totale pe tipuri de servicii, costurile
acțiunilor de prevenire, costurile totale aferente copiilor care
părăsesc sistemul, costurile totale cu închiderea instituțiilor de tip
vechi, costurile cu investițiile, costurile cu personalul nou
transferat în SPAS;
5. Indicatori de distribuție a impactului bugetar: pe surse de finanțare și
după natura cheltuielilor.
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Secvențialitatea calculului dezinstituționalizării
Costurile aferente închiderii unei instituții de tip vechi și transferului copiilor în
alt tip de servicii au fost dimensionate cu respectarea următorilor pași
administrativi și procedurali:
1.

Instituția rezidențială de tip vechi se închide;

2. Copii din instituția închisă pot fi: reintegrați în familia naturală sau
extinsă, plasați în adopție, plasați în asistență maternală, în plasament
familial, tinerii adulți sunt sprijiniți să se integreze socio-profesional;
3. Acei copii din instituția în curs de închidere care, totuși, au nevoie de
protecție specială de tip rezidențial, sunt plasați în case și apartamente
de tip familial (CTF și ATF);
4. CTF și ATF sunt achiziționate de diverși actori prezenți în sistem (ONG,
DGASPC din fonduri proprii, DGASPC prin fonduri europene
nerambursabile – Programul Operațional Regional);
5. Serviciile curente destinate copiilor din CTF și ATF sunt finanțate prin
standarde de cost specifice;
6. Închiderea instituției de tip vechi generează costuri auxiliare cu
recalificarea personalului, reconversia profesională, renovarea
imobilelor și altele;
7. O mare parte din personalul instituției desființate este transferat în
serviciile publice de asistență socială bazate pe conceptul familial, din
cadrul DGASPC.
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Secvențialitatea calculului prevenirii
Costurile aferente activităților de prevenire au fost dimensionate pe baza
următoarelor ipoteze de lucru:
1.

Un număr de copii aflați în risc de separare de familie beneficiază de
ajutor anual pentru prevenire;

2. Ajutorul constă într-o prestație socială și, la momentul identificării
cazului, într-o sumă de bani disponibilă imediat pentru diverse cheltuieli
necesare, iminente;
3. Calculul prestației sociale lunare se realizează per copil, prin aplicarea
unui coeficient de multiplicare la indicatorul social de referință (ISR); ISR
se majorează anual cu rata inflației;
4. Prestația socială se acordă cât timp familia copilului este în situația de
dificultate; pentru a simplifica estimările, în raportul curent s-a utilizat o
durată maximă de 3 ani a prestației sociale;
5. Numărul cazurilor de prevenire într-un județ poate varia de la un an la
altul.

Calculul costurilor aferente copiilor rămași în instituțiile rezidențial de tip
vechi
Instituțiile rezidențiale de tip vechi încă operaționale vor continua să ofere
servicii curente copiilor prezenți în cadrul acestora. Costurile aferente rezultă
prin multiplicarea standardului de cost anual per beneficiar cu numărul
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respectiv de copii (cu și fără dizabilități). Alte costuri de funcționare nu au fost
evaluate.

Estimarea intrărilor în sistem
În fiecare an, un număr de copii întră în sistemul de protecția copilului, fiind
repartizați per tipuri de servicii. Estimarea numărului celor repartizați în
centrele de plasament de tip vechi a fost realizată în următorii pași:

1.

Valoarea intrărilor a fost preluată din statisticile detaliate existente la
nivelul anului 2012; adecvarea acesteia a fost verificată prin comparația
cu variația numărului total de copii din sistem, potrivit datelor actuale
publicate de ANPDCA;

2. Distribuția copiilor, intrați pe tipuri de servicii, s-a realizat prin pro-rata
cu ponderea curentă a acestora în sistem (i.e. rezidențialul de tip vechi
preia 20% din intrări);
3. Intrările istorice estimate au fost diminuate cu impactul activităților de
prevenire (i.e. numărul copiilor a căror intrare a fost evitată prin
activități de prevenire);
4. Impactul activităților de prevenire a fost calculat astfel: din totalul
cazurilor de prevenire, se estimează câte ar fi ajuns în sistem în absența
intervențiilor, din care numărul celor repartizate în rezidențial de tip
vechi.
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Estimarea ieșirilor din sistem
În fiecare an, un număr de copii părăsesc sistemul de protecția copilului, prin
reintegrare familială, sau prin atingerea vârstei maxime legale. Pentru calculul
numărului de copii aflați în aceste situații au fost utilizate estimările la nivel de
instituție rezidențială de tip vechi ale Hope and Homes for Children România.
Fiecărei ieșiri i-au fost asociate costuri ocazionale corelate.

Efectivul și costurile cu personalul transferat în SPAS, sau în alte servicii de
prevenire nou create, în cadrul DGASPC
Cu ocazia fiecărei închideri a unui centru de plasament de tip vechi, un număr
de salariați vor fi transferați fie în alte servicii bazate pe conceptul familial din
cadrul DGASPC, fie în serviciile publice de asistență socială, unde vor
implementa acțiuni de prevenire a separării copiilor de familii.
Rolul serviciilor de prevenire nou create în cadrul DGASPC ar trebuie să fie
operațional, de implementare, dar și de coordonare și de management al
serviciilor de prevenire a separării familiale oferite la nivelul SPAS-urilor din
județul respectiv.
Costurile cu personalul transferat se referă la cheltuielile de personal, care vor fi
suportate din bugetele locale, cele transferate în servicii ale DGASPC având, în
continuare, aceeași sursă de finanțare.
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Surse de date pentru efectuarea analizei de impact bugetar
•

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

•

Hope and Homes for Children România

•

Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene

•

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

•

H.G. nr. 23/2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Situația existentă
La sfârșitul lui 2017, conform datelor ANPDCA 1, în România încă mai sunt 189 de
0

centre rezidențiale, clasice și modulate (atât publice, cât și prin organisme
private acreditate), care adăpostesc, un număr de 6.974 de copii. Aproximativ
jumătate dintre acești copii au certificate de handicap.

Potrivit legii 272/2004, în aceste centre rezidențiale nu ar trebui să fie plasați
copii mai mici de doi ani. Totuși, conform datelor Băncii Mondiale 2, 2% dintre
1

copiii din centrele rezidențiale de tip vechi sau modulate au vârste între 0 și 2
ani.

Buletin statistic ANPDCA, disponibil pe www.copilul.ro
Banca Mondială, 2017. O posibilă explicație este că o parte dintre acești copii au o formă de
handicap care necesită îngrijiri specializate.
1

2
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Figura 1 - Evoluții ale sistemului rezidențial de tip vechi, 2014 – 2017 (sursa: ANPDCA)

De-a lungul celor patru ani, din 2014 și până în 2017, au fost închise 18 centre
rezidențiale de tip vechi din sistemul public și un centru rezidențial modulat, dar
s-au deschis încă patru centre modulate. La fel, din sistemul OPA, au fost închise
șase centre de tip vechi și a fost deschis unul, iar dintre cele modulate, au fost
închise două centre și deschis unul.

În total, în patru ani, numărul centrelor rezidențiale de tip vechi și modulat
a scăzut doar cu 21.
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Figura 2 - Variația anuală a centrelor rezidențiale de tip vechi, 2014 – 2017

”Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 20142020” susține că, până în 2020, România își propune să închidă toate centrele
rezidențiale de tip vechi. Totuși, în ultimii patru ani, doar 21 centre rezidențiale
au fost desființate și copiii au fost plasați în cele 1.152 centre maternale, case de
tip familial și apartamente existente în anul 2017, atât publice cât și private.

Raportul din 2016 3 al ANPDCA accentuează faptul că își propusese ca, în
2

intervalul 2017-2018, să închidă ”cel puțin nouă instituții de protecție a copilului
de tip vechi/clasic și înființarea de servicii de tip rezidențial care să ofere un
mediu cât mai apropiat de mediul familial (cel puțin 36 de case de tip familial

Raport de activitate 2016 ANPDCA, disponibil pe http://www.copii.ro/anpdcacontent/uploads/2017/08/Raport-de-activitate-2016.pdf
3
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și/sau apartamente înființate și cel puțin cinci centre de zi de recuperare
înființate).”

Până acum, datele oficiale arată că, în 2017, a fost închis un singur centru
rezidențial de tip vechi public și două centre aflate în administrarea OPA, dar sau deschis încă două centre modulate. De asemenea, au fost desființate trei
apartamente de tip familial și înființate doar trei case de tip familial. La fel,
numărul serviciilor aflate în administrarea OPA a scăzut cu 14: au fost
desființate un apartament de tip familial, 12 case de tip familial și un centru
maternal.

Centrele rezidențiale de tip vechi lasă traume profunde în dezvoltarea copilului
și pe parcursul întregii lor vieți. Studiile 4 spun, fără excepție, același lucru:
3

4

Câteva dintre studiile care analizează efectele instituționalizării asupra dezvoltării copilului:

Balbernie, R. (2001). Circuits and circumstances: The neurobiological consequences of early
relationship experiences and how they shape later behaviour. Journal of Child Psychotherapy, 27,
237-255.
Beckett, C., Bredenkamp, D., Castle, J., Groothues, C., O’Connor, T. G., Rutter, M., & The English
and Romanian Adoptees Study Team (2002) Behaviour patterns associated with institutional
deprivation: A study of children adopted from Romania. Journal of
Bos, K.J., Fox, N.A., Zeanah, C.H., Nelson C.A., (2009) Effects of Early Psychosocial Deprivation on
the Development of Memory and Executive Function. Frontiers in Behavioural Neuroscience.
Disponibl online la
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2741295/#B2
Bos, K.J., Zeanah, C.H., Smyke, T., Fox, N.A., Nelson C.A., (2010) Stereotypies in Children with a
History of Early Institutional Care. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 2010; 164:5, pp
406-411. Disponibil online la http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=383173
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Carter R. (2005). Family Matters: A study of institutional childcare in Central and Eastern Europe
and the Former Soviet Union. London: Everychild.
Darabus, S., Pop, D., (2012) Ghid metodologic în prevenirea separării copilului de familie, Editura
HHC România, , Baia Mare
Darabus, S., Alexandrescu, G., (2006), Manual de proceduri privind inserția socio-profesională a
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului, Editura Europrint, Baia Mare
Giese, S., & Dawes, A. (1999). Child care, developmental delay and institutional practice. South
African Journal of Psychology, 29:1, pp 17-22.
Johnson D.E., Guthrie, D., Smyke, A.T., Koga, S.F., Fox, N.A, Zeanah, C.H, Nelson, C.A. 3rd. (2010)
Growth and associations between auxology, caregiving environment, and cognition in socially
deprived Romanian children randomized to foster vs ongoing institutional care.
Johnson, D. E. and Gunnar, M. R. (2011). IV: Growth Failure in Institutionalized Children.
Monographs of the Society for Research in Child Development, 76, pp 92–126. Disponibil online la
http://www.thinkchildsafe.org / thinkbeforevisiting / resources
/4_growth_failure_in_institutionalized_ children.pdf
Onica-Chipea, Lavinia; Stanciu Simona; Chipea, Floare, Efectele institutionalizarii asupra copiilor
din România - Studiu concret în judetul Bihor. Universitatea din Oradea, România. pp6-7, pp. 16-17,
disponibil online la https://www.upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/cer_pub_ppsas_nr_13_2008.pdf
Rus, Adrian V. et all., Early Care Experiences and Later Functioning of Romanian Foster Children.
Revista de cercetare și intervenție socială, an 2014, vol. 44, p. 22 disponibil online la:
https://www.rcis.ro/images/documente/rcis44_02.pdf
Rutter, M., Kreppner, J., Croft, C., Murin, M., Colvert, E., Beckett, C., Castle, J., Sonuga-Burke, E.
(2007). Early adolescent outcomes for institutionally-deprived and non-deprived adoptees III:
Quasi-autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry 48(12) pp. 1200–1207
Tizard, B., Cooperman, O., Joseph, A., & Tizard, J. (1972). Environmental effects on language
development: A study of children in long-stay residential nurseries. Child Development,43, pp 337358.
World Bank Group - The World Bank, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și al
Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție, UNICE ( 2016)
Copiii din sistemul de protecție a copilului. Volumul de conferință, Coordonatori: Manuela Sofia
Stănculescu , Vlad Grigoraș, Emil Teșliuc și Voichița Pop. București, România
Zeanah, C.H., Smyke, A.T., Koga, S.F.M., Carlson, E., & the BEIP Core Group. (2005). Attachment in
institutionalized and community children in Romania. Child Development, 76:5, pp 1015-1028.
Available at
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îngrijirea în mediul instituțional duce inevitabil la abuzuri multiple și la traume
care lasă urme adânci în dezvoltarea copilului. Lipsa de interacțiune, specifică
instituționalizării, duce la atrofierea legăturilor neuronale și nu le dezvoltă, cum
se întâmplă în modelul tipic de interacțiune copil - părinte. Copilul lipsit de
atenția constantă a unui adult ajunge să sufere de sindromul instituționalizării și
de sindromul toxic de stres, care are ca efect insuficienta dezvoltare a unor zone
din creier responsabile de stima de sine, încredere în sine, afecțiune, atașament,
dezvoltarea relațiilor pe termen lung, ambiție, empatie, sau capacitatea de a
face față situațiilor limită - pentru a numi doar câteva dintre efectele perverse
ale instituționalizării asupra copilului.

Efectele documentate ale instituționalizării asupra copiilor
includ, fără a se rezuma, la:
•

Întârzieri în dezvoltarea fizică: stare de sănătate precară; atrofierea
creierului; atrofie musculară; lipsa dezvoltării fizice, cauzate de privarea
de afecțiune.

•

Întârzieri în dezvoltarea emoțională: autism și tendințe autiste; autostimulare, inclusiv legănare și tendințe agresive și auto-agresive;
incapacitatea de a forma și menține relații sănătoase; afecțiune

http://www.bucharestearlyinterventionproject.org/Zeanah_et_al___2005_.pdf
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nediscriminată; incapacitatea de a distinge între contacte fizice
sănătoase și cele nesănătoase; mecanisme de supraviețuire și autoapărare slab dezvoltate, sau nedezvoltate; niveluri mari de frustrare.
•

Întârzieri în dezvoltarea intelectuală: atenție redusă și capacitate de
concentrare limitată; creativitate sufocată; abilități de interacționare
reduse; performanțe școlare slabe, inclusiv nivel de cunoștințe scăzut.

•

Întârzieri semnificative în comunicare.

•

Întârzieri în dezvoltarea socială: naivitate; lipsa sentimentelor de
apartenență; imagine de sine nedezvoltată, distorsionată și stimă de sine
scăzută; abilități sociale limitate; lipsă de încredere în sine și în cei din
jur; dificultăți în stabilirea și menținerea relațiilor interpersonale.
Întârzierile în dezvoltare duc la încredere în sine scăzută și la identitate
fragmentată, în cazul copiilor care cresc în instituții.

Întârzierile în dezvoltare sunt semnificativ exacerbate și duc la frustrări greu de
imaginat pentru copii, însă și pentru adulții care lucrează direct cu ei în instituții.
Din nefericire, acest lucru duce prea des la abuzuri din cauza cărora suferă tot
copiii. În România, copiii cu nevoi speciale, grup în care sunt incluși și copii cu
probleme de sănătate mintală, constituie majoritatea copiilor care încă mai sunt
crescuți în instituții. Accesul redus la tratamente de specialitate pentru copiii
care suferă de tulburări de sănătate mintală e doar o mică parte a suferințelor
pe care le îndură copiii prin instituționalizare. Ei sunt lipsiți de reprezentare, de
servicii adecvate, de modalități prin care drepturile lor să fie respectate și
protejate. Odată intrați în instituții, au nevoie de mult timp să iasă, dacă nu
28

cumva trec mai departe înspre instituțiile pentru adulți, fără șansa realizării
potențialului lor și captivi într-o viață de coșmar. Îngrijirea lor în instituții e
nocivă, costisitoare și ineficientă. Iar copiii suferă, lipsiți de demnitate și de
afecțiunea atât de importantă pentru dezvoltarea lor.

”Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 20142020” amintește și de prevenirea separării copilului de familie. Statul român își
propune ”reducerea cu 30% a numărului copiilor separați temporar sau definitiv
de familie” și ”cel puțin 25% din numărul copiilor expuși riscului de separare de
familie nu vor mai intra în sistemul de protecție specială”. De asemenea, ”copiii
cu părinți plecați la muncă în străinătate ar trebui să aibă acces la servicii de
sprijin și servicii de consiliere psihologică în școli.”

La sfârșitul lui 2016 5, potrivit raportului de activitate al ANPDCA, erau înregistrați
4

95.308 copii cu părinți plecați în străinătate, din care 32.330 aveau ambii
părinți plecați, sau părinte unic susținător plecat. Pe lângă acești copii, există
un număr foarte mare de copii în situații dificile, care trăiesc sub pragul de
sărăcie și care pot ajunge oricând în situația de a fi separați de părinți.

Potrivit Băncii Mondiale 6, o treime dintre copiii din România trăiesc în
5

sărăcie, iar rata sărăciei infantile crește de la an la an. Situația este

5
6

Raport de activitate ANPDCA 2017
Banca Mondială: Copiii din sistemul de protecție a copilului, 2016, pag. 14
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îngrijorătoare mai ales în mediul rural unde, potrivit Băncii Mondiale, unul din
doi copii trăiește în sărăcie, fiind în risc de separare familială.

În România, serviciile de prevenire sunt încă insuficient dezvoltate, iar din
cele înființate, funcționează mai puțin de jumătate 7. În total, la sfârșitul anul
6

2016, funcționau 1.096 de servicii de prevenire, de care beneficiau 56.550
persoane. Aceasta, în condițiile în care au nevoie critică de servicii de prevenire
a separării copilului de familie un număr de cel puțin 900.000 de persoane care
supraviețuiesc în comunități marginalizate urbane și rurale.

7

Idem
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TREI STUDII DE CAZ CARE DEMONSTREAZĂ
ROLUL FUNDAMENTAL BENEFIC AL INTERVENȚIEI
ÎN PREVENIREA SEPARĂRII FAMILIALE
Studiu de caz 1
Ilie are 28 de ani și până la 20 de ani a fost în sistemul de protecție a copilului.
Actualmente este căsătorit, are 3 copii, iar soția lui are o deficiență cronică de
vedere, motiv care o împiedică să își găsească un loc de muncă. Cei cinci
membri ai familiei locuiau într-un spațiu închiriat. Ilie a încercat să pornească o
afacere, deschizând un salon de frizerie. Pentru un timp, banii proveniți de acolo
și indemnizația soției sale au fost singurele venituri, insuficiente pentru a
acoperi chiria și a menține afacerea pe linia de plutire (materiale, întreținere
etc). Riscul falimentului însemna, implicit, lipsa de venituri pentru familie și, ca
urmare, riscul iminent de instituționalizare a copiilor.
Ilie a cerut ajutor pentru a evita riscul instituționalizării și pentru a-și menține
venitul (care însemna garanția familiei sale), iar autoritățile locale împreună cu
experții noștri au intervenit. I s-a facilitat accesul la o locuință socială (cu o
chirie redusă) pe care el a renovat-o și dotat-o cu ajutorul nostru. Până la
momentul mutării în locuință, au fost acoperite costurile chiriei pentru salonul
de frizerie și pentru locuință. În acest fel, Ilie a economisit o sumă de bani care ia permis să își întrețină salonul, să acopere nevoile familiei și să achiziționeze
obiecte necesare mutării. Ilie a identificat un alt spațiu (mai bine dotat și
poziționat) la același preț al chiriei, fapt care l-a ajutat în dezvoltarea afacerii
sale.
Actualmente, Ilie a depășit perioada dificilă și veniturile sale îi permit
întreținerea familiei, continuarea afacerii și dezvoltarea acesteia. Copiii sunt în
prezent la școală/grădiniță, situația de criză de aproximativ un an de zile fiind
depășită cu succes.

31

Studiu de caz 2
O mamă a 5 copii din mediul rural a rămas însărcinată încă o dată. Neglijând
monitorizarea sarcinii, la momentul nașterii a constatat că nu avea un copil, ci
patru, lucru care a destabilizat pe moment familia. Deși trecuți prin experiența
creșterii a cinci copii, părinții au considerat că nu pot face față creșterii a încă 4
copii, atât din punct de vedere al stresului, cât și din punct de vedere material.
În acest sens, din discuțiile cu reprezentanții autorităților locale a reieșit faptul
că presiunea psihică și materială asupra familiei putea conduce, chiar și
temporar, la instituționalizarea celor patru copii. Riscul era cu atât mai mare cu
cât tatăl copiilor a renunțat la locul său de muncă, diminuându-se astfel în mod
semnificativ veniturile familiei.
Acesta a fost momentul în care specialiștii noștri, ai autorităților locale și
comunitatea au intervenit în ajutorul familiei. Prioritatea a fost crearea de
spațiu pentru familie, așa că noi am oferit sprijin familiei pentru renovarea și
dotarea unei camere (neutilizate până în acel moment). Au fost de asemenea
suplimentate resursele de hrană pentru copii (s-a oferit lapte praf pentru
aceștia) și familia a fost sprijinită cu haine și jucării pentru copii. Pentru că tatăl
a luat hotărârea de a-și ajuta soția în creșterea copiilor, renunțând la locul de
muncă, familia a fost sprijinită cu achiziționarea de animale (vacă, porci, păsări
de curte) pentru diversificarea dietei și economisirea unor sume de bani.
Cei patru gemeni sunt acum alături de ceilalți cinci frați ai lor, acasă. Depășind
momentul critic – cu un ajutor important din partea familiei extinse, familia este
acum mai unită ca niciodată, sprijinul material și mai ales consilierea de
specialitate oferite pe tot parcursul intervenției reușind să redea părinților
încrederea în forțele proprii.

Studiu de caz 3
Decesul soțului Marianei a provocat un adevărat cutremur în viața acesteia.
Socrii ei au evacuat-o din locuință, alături de cei cinci copii ai ei, Mariana
reușind să găsească găzduire în mod temporar, cu chirie într-o casă. Soluția nu
era deloc viabilă pe termen lung, iar autoritățile s-au autosesizat și au inițiat un
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proiect comunitar pentru construirea unei case, pe un teren al familiei. Cu toate
eforturile depuse, lucrarea nu a avansat mai departe de faza construcției
pereților. Lucrurile au devenit cu adevărat problematice în momentul în care
mama a fost notificată să părăsească casa, întrucât va fi vândută. Riscul
instituționalizării era iminent în acest caz.
Am intervenit și, împreună cu autoritățile locale, lucrările de construcție au fost
reluate și finalizate, noua casă devenind locuibilă la momentul când Mariana
trebuia să o părăsească pe cea închiriată. Lucrările de construcție a casei au
fost împărțite între organizația noastră – care a oferit materialele de construcție
și obiectele necesare dotării casei – și autoritățile locale – care au implicat
membrii comunității locale în lucrările de construcție, alături, bineînțeles, de
membrii familiei.
Familia este acum în noua casă, având grijă de gospodărie și de grădina din
jurul casei. Copiii au continuat studiile, evitându-se abandonul școlar, iar
băiatul mai mare al familiei – care va termina școala în curând – este acum în
căutarea unui loc de muncă pentru a suplimenta veniturile familiei. Deși au fost
necesare intervenții suplimentare (sprijin alimentar, articole de igienă, rechizite
pentru școală), familia se bucură acum nu doar de o casă nouă, ci mai ales de
un cămin al lor.
Timp de 16 ani, între 2001 și 2017, Hope and Homes for Children a intervenit
în situațiile a 9.266 de copii unde exista un risc iminent de separare a lor de
părinți și, pentru alți 1.929 de copii, a oferit servicii de reintegrare și inserție
socio-profesională. Putem considera aceste acțiuni drept un proiect pilot
pentru ceea ce ar trebui să fie politica oficială a statului român în prevenirea
separării familiale și în prevenirea intrării copiilor în sistemul public de protecție
specială.
Am folosit, în acest raport, cele 9.266 de cazuri pentru a evalua:
dimensiunea intervenției;
tipurile de intervenție cele mai solicitate – fiecare familie a primit
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ajutor personalizat ca urmare a evaluărilor sociale realizate de
asistenții sociali care au intrat în contact cu aceste familii;
impactul acestor intervenții în viața familiilor sprijinite.

Pe lângă impactul emoțional pozitiv și de dezvoltare a copilului, care rămâne în
familia sa naturală, nefiind rupt de părinții săi și plasat în sistemul public de
protecție specială, cu efecte traumatice absolut dramatice (acestea fiind
beneficii masive pentru copii, dar intangibile), se pot evalua și costurile globale
economisite de societate în ansamblu, din faptul că acești copii rămân cu
familiile lor, și nu sunt preluați în sistemul public de protecție specială. De
menționat că în toate cazurile unde a intervenit, Hope and Homes for Children a
făcut și analiza legată de oportunitatea rămânerii în familie – în mod evident, nu
e niciodată recomandată păstrarea copiilor în familii unde există potențial real
de abuz asupra copiilor.

Recomandăm politici de prevenire a separării familiale acolo unde situația
materială, temporară, este cauza evidentă a unei foarte posibile separări
între copii și părinții lor. Recomandăm, de asemenea, intervenția în
prevenirea separării familiale în situații în care lipsa acestei intervenții ar
duce la inevitabilitatea plasării copiilor în sistemul de protecție specială și,
implicit, ruperea de părinți și de mediul lor familial natural.

Condițiile de locuire reprezintă cea mai gravă problemă a acestor familii,
iar sprijinul a fost individualizat pentru fiecare familie în parte, în funcție de
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nevoile acesteia, prin evaluări sociale pe teren, la domiciliul sau la locul unde
trăiesc familiile. Pe lângă îmbunătățirea condițiilor de locuire, am mai sprijinit
familiile cu alimente și produse de igienă, îmbrăcăminte, servicii medicale, sau
plata unor cheltuieli legate de educația copiilor. Putem afirma, cu certitudine,
că fără acțiunile de prevenire, marea majoritate a acestor familii ar fi fost
separate, iar copiii plasați în protecție specială, deoarece unul dintre criteriile
de bază ale programului de prevenire este inevitabilitatea separării dintre copii
și părinții lor, în absența intervenției.
Număr
Număr copii prevenire

9.266

Număr copii reintegrare si inserție socio-profesională

1.929
Cost în Euro

Suma totală servicii prevenire

7.763.852

Suma totală servicii inserție socio-profesională

2.905.792

Cost prevenire/copil

837,886

Cost reintegrare și inserție socio-profesională/copil

1.506,372

Tabel 1 - Acțiuni de prevenire implementate de Hope and Homes for Children
România, 2001-2017 (sursa: Hope and Homes for Children România)

Pentru fiecare copil, media costului cu intervențiile de prevenire provenit din
partea organizației Hope and Homes for Children este de 837 Euro/an, adică 70
Euro/lună.
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În medie, un copil are nevoie de aproximativ trei ani de intervenție în programul
de prevenire a separării familiale, deci costul total/copil/durata totală a
intervenției este de 2.511 Euro.

Spre comparație, costul per copil intrat în sistemul public de protecție specială
(fiind implicit separat de familia sa) este de 6.720 Euro/an, adică 560 Euro/lună.
În medie, un copil, o dată intrat în protecție specială, va rămâne în sistem
aproximativ opt ani, deci costul total/copil/durata totală a plasării în
sistemul public de protecție specială este de 53.760 Euro.

În concluzie, suma de bani cheltuită de statul român cu plasarea în
protecție specială a unui singur copil - ceea ce implică ruptura de familia sa
naturală și expunerea la traume inimaginabile pentru oricine nu trece printr-un
astfel de coșmar - este echivalentul costului de prevenire a separării
familiale pentru 21 de copii. Acești 21 de copii ar rămâne, în schimb, în
siguranța mediului lor natural familial, ceea ce ar duce la creșterea
exponențială a șanselor lor de inserție socio-profesională, odată ce ating
pragul maturității și le-ar asigura calitatea vieții și dragostea părintească
de care fiecare copil are atâta nevoie.

Dincolo de sănătatea emoțională a copiilor, o lege a prevenirii separării
familiale, cu legislație secundară care să specifice metodologia de intervenție și
să prezinte sursele de finanțare concrete, prin bugetul de stat, ar putea permite
o realocare masivă a resurselor cheltuite în prezent pentru instituționalizarea
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traumatizantă a copiilor, prin plasarea lor în protecție specială și în centre
rezidențiale.

Cheltuielile sociale publice în România
România alocă aproximativ 11% din produsul intern brut cheltuielilor de
natură socială. Acest procent a fost relativ stabil în ultimii cinci ani, el
menținându-se și în anul 2018.
La nivelul cheltuielilor publice, ponderea celor de natură socială se apropie
de o treime din total. Practic, din fiecare 3 lei cheltuiți din surse publice, 1 leu
este destinat asigurărilor, prestațiilor sau serviciilor sociale.
Comparativ cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, nivelul
cheltuielilor sociale în România este redus, atât ca pondere în PIB, cât și în
totalul cheltuielilor publice. Având în vedere cadrul fiscal-bugetar al țării
noastre, caracterizat de un nivel redus al veniturilor și cheltuielilor publice, este
improbabil ca ponderea resurselor alocate sectorului social să se majoreze
semnificativ în următorii ani. Totuși, ameliorarea eficienței utilizării lor, cu
precădere a rezultatelor și impactului, rămâne o prioritate exprimată în toate
documentele strategice naționale.
În anul 2018, totalul cheltuielilor sociale publice depășește 105 miliarde de
lei. Ele includ atât cheltuieli cu salarizarea personalului din serviciile sociale, cu
bunurile și serviciile necesare acestora, cât și totalitatea pensiilor și a
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prestațiilor sociale acordate diverselor categorii de beneficiari. Din total,
administrația centrală gestionează aproximativ 90%, iar administrația
locală, restul de 10% (Figura 3).
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Figura 3 - Cheltuieli sociale, după sursa finală (estimare 2018) (sursa: M.F.P.,
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2018, 848/2018 și 948/2018) 8
7

8

Cheltuielile administrației centrale însumează plățile efectuate în cadrul titlului de cheltuieli
„Asistență socială” de Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), inclusiv ordonatorii
secundari și terțiari, Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) și Ministerul Apărării Naționale
(MApN). Datele aferente anului 2018 au fost estimate în baza execuției bugetare din luna
noiembrie 2018. În privința administrației locale, estimarea vizează cheltuielile din capitolul
bugetar „Asigurări și asistență socială”, pentru a surprinde resursele alocate funcționării
serviciilor sociale. Valorile aferente anului 2018 au fost estimate în baza execuției bugetelor
locale din anul 2017, a sumelor defalcate pentru sistemele de protecția copilului și a persoanelor
cu dizabilități, prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 2018, a transferurilor către consiliile
județene pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități și a transferurilor din fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului pentru sistemele de protecția copilului și a persoanelor cu
dizabilități, aprobate în anul 2018.
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Din totalul cheltuielilor sociale publice din țara noastră, trei sferturi sunt
alocate pensiilor. Alte 16% sunt destinate unei mari varietăți de prestații
sociale, iar doar 5% funcționării serviciilor sociale pentru protecția
copilului, a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vârstnice (Figura 4).
Acestea din urmă sunt suportate de bugetele locale, mai ales ale județelor, atât
din venituri proprii, cât și din transferuri de la bugetul de stat, respectiv pentru
sistemele de protecția copilului și a persoanelor cu dizabilități.
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Figura 4 - Cheltuieli sociale, după categorie (estimare 2018, mld lei) (sursa: M.F.P.,
http://www.transparenta-bugetara.gov.ro, Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe
anul 2018, cu modificările și completările ulterioare) 9
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Cheltuielile cu pensiile includ atât sumele plătite din bugetul de asigurări sociale de stat și din
bugetul MMJS, cât și pensiile speciale ale polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I. și MApN.
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Furnizarea serviciilor sociale a fost descentralizată de la sfârșitul anilor 1990.
Principalii actori responsabili sunt consiliile județene, care administrează
sistemele de protecția copilului, a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor
vârstnice. Primăriile au atribuții legate de serviciile cu caracter primar
(prevenție, servicii la domiciliu, anchete sociale), de plata indemnizațiilor pentru
asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități și a unor ajutoare sociale
stabilite la nivel local.
Din totalul celor aproximativ 12 miliarde de lei estimați a fi cheltuiți în anul
2018 în domeniul social din bugetele locale, incluzând atât cheltuieli cu
funcționarea serviciilor sociale, cât și cu prestațiile și indemnizațiile sociale,
două treimi sunt direcționate către sistemul de protecția a persoanelor cu
handicap.
Sistemului de protecție a copilului îi sunt alocate aproximativ 3,3 miliarde
lei, respectiv 27,5% din totalul cheltuielilor sociale locale sau 3% din totalul
celor naționale (Figura 5).

Cheltuielile cu prestații sociale le includ pe cele efectuate de Agenția Națională de Prestații
Sociale (ex. alocația pentru copii, indemnizația de creștere a copilului, ajutorul social, alocația de
susținere familială), de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (concedii medicale), Casa
Națională de Asigurări de Sănătate de Pensii Publice (ajutoare pentru urmași) și bugetele locale
(indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități și alte ajutoare sociale).
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Valorile reprezintă estimări efectuate în baza execuțiilor bugetului general consolidat în anul
2018 publicate de Ministerul Finanțelor Publice, a execuției bugetului MMJS (respectiv
transferurile către bugetele județelor privind indemnizațiile persoanelor cu dizabilități), cât și a
execuției bugetelor locale din anul 2017, ajustată cu măsurile prevăzute de legislația în vigoare
privind salarizarea personalului din instituțiile publice.
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PREZENTAREA SCENARIILOR DE REFORMĂ.
ROLUL PREVENIRII SEPARĂRII FAMILIALE ÎN ARHITECTURA SISTEMULUI
DE PROTECȚIE SOCIALĂ

Sistemul public de protecție a copilului din România se bazează pe cele 48 de
direcții generale de asistență socială și protecția copilului din județe și
sectoarele municipiului București (DGASPC). Acestea furnizează cea mai mare
parte a serviciilor specifice pentru copiii din instituțiile rezidențiale de tip vechi,
sau de tip familial. În fiecare din cele 189 de instituții de tip vechi existente se
înregistrează, în medie, 4 intrări și 4,5 ieșiri din sistem anual.
Organizațiile neguvernamentale își aduc un aport major la activitățile de
prevenire, dezinstituționalizare și sprijin ulterior pentru părăsirea sistemului
de către tinerii adulți.
Astfel, în perioada 2001 – 2017, doar Hope and Homes for Children România a
gestionat, în mod direct, un număr de 9.266 cazuri de prevenire a separării
familiale în 19 județe, respectiv o medie de 35 de cazuri directe per județ, anual.
Aceeași organizație a contribuit la închiderea a 56 centre rezidențiale în
perioada 2001 - 2018 și planifică un ritm de cinci închideri de centre rezidențiale
de tip vechi anual, până în 2027. În privința sprijinului post-instituționalizare,
Hope and Homes for Children acordă anual, în medie, sprijin pentru 14 tineri
adulți per județ, care părăsesc sistemul de protecție a copilului.
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Acest raport prezintă rezultatele a două scenarii de politică publică cu
privire la reforma sistemului rezidențial instituțional de protecție a copilului.
Ambele scenarii au fost construite luând în considerare exclusiv sistemul
rezidențial de tip vechi, alcătuit din centre de plasament în proprietate publică
sau privată (organisme private autorizate). Capitolul „Metodologia de calcul a
impactului bugetar” prezintă în detaliu datele de intrare, variabilele și
indicatorii calculați.

Obiectivul elaborării celor două scenarii a fost de a calcula impactul
bugetar al variantelor de politică publică existente.

Intervalul de timp al celor două scenarii este de zece ani, respectiv 2018 –
2027. Principala lor variabilă este numărul instituțiilor rezidențiale de tip
vechi închise. Principalii actori în acest proces sunt direcțiile generale de
asistență socială și protecția copilului la nivel de județ și la nivelul sectoarelor
municipiului București (DGASPC), serviciile publice de asistență socială la nivel
de localități (SPAS) și organizațiile neguvernamentale (ONG) active în domeniu.
Împreună sau separat, DGASPC și ONG închid instituții rezidențiale de tip vechi,
finanțând procesele fie din fonduri de la bugetul de stat, fie din granturi de la
Uniunea Europeană, fie din fonduri proprii.
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SCENARIUL 1 – reformă în ritmul actual

În primul scenariu, numărul total al centrelor rezidențiale de tip vechi închise în
intervalul analizat este de 100. În mare măsură, acest scenariu preconizează
continuitatea politicilor actuale, cu un număr redus de centre închise de
DGASPC și de două organizații neguvernamentale. O contribuție importantă la
acest scenariu o are Programul Operațional Regional (POR), care oferă
finanțare pentru închiderea a 50 de centre rezidențiale de tip vechi.

Măsurile proactive de dezinstituționalizare din acest scenariu nu includ și
prevenirea separării familiale, cu excepția programelor de
dezinstituționalizare implementate de cele două ONG-uri, în parteneriat cu
DGASPC-uri. Activitățile de acest tip sunt preconizate să se desfășoare ca în
prezent, fără sprijin financiar direct, acordat într-o manieră flexibilă, conform
nevoilor individuale ale familiilor aflate în situații critice de risc de separare. În
lipsa unei politici publice active, finanțate prin bugetul de stat, intensitatea
activităților de prevenire se va reduce treptat, comparativ cu anul 2018.
Prevenirea separării familiale este previzionată în Programul Operațional
Capital Uman (POCU), dar într-o proporție mult prea redusă, comparativ cu
forța financiară a POCU și cu nevoia reală, la nivel național.

Ritmul anual de închidere a centrelor rezidențiale de tip vechi preconizat în
Scenariul 1 este comparabil cu cel actual, fiind reflectat în Figura 6. Totuși, în
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anii 2020 – 2023 el este mai alert, grație implementării celor 50 de proiecte de
închidere a unor centre rezidențiale, finanțate prin Programul Operațional
Regional. Până în anul 2027, potrivit acestui scenariu, numărul centrelor
rezidențiale de tip vechi se va diminua cu 100, din care 50 vor fi închise de către
DGASPC cu finanțare din POR, 40 de către organizațiile neguvernamentale și 10
de către DGASPC din resurse și inițiative proprii. La orizontul anului 2027,
România nu va fi finalizat procesul de dezinstituționalizare și un număr
important de copii se vor afla încă în centre de plasament, suferind trauma
instituționalizării.

26

30

25
25

20
20

20

15
9

10
5
0

15

21

15
5

5

2
2
1
2018

2
2
1
2019

15

10

10
4
2
2
1
2020

2
2
1
2021

centre închise de DGASPC
centre închise de alte ONG
total centre închise

2
2
1
2022

2
2
1
2023

5

5

5

5

2
2
1
2024

2
2
1
2025

2
2
1
2026

2
2
1
2027

5
0

centre închise de ONG 1
centre închise cu finanțare prin POR

Figura 6 - Numărul centrelor rezidențiale de tip vechi închise anual, 2018 - 2027
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Drept rezultat al tendințelor preconizate în Scenariul 1, la finalul intervalului de
analiză, respectiv în anul 2027, numărul copiilor din instituții rezidențiale de tip
vechi se va fi diminuat cu aproape două treimi, de la aproximativ 7.000 la 2.400
(Figura 7). Numărul instituțiilor de tip vechi rămase funcționale va rămâne
semnificativ, și anume 89.
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Figura 7 - Numărul centrelor rezidențiale de tip vechi și al copiilor instituționalizați,
2017 - 2027

Concomitent cu desființarea celor 100 de centre de plasament, vor fi
achiziționate, sau construite, case și apartamente de tip familial (CTF/ATF).
Acestea vor găzdui parte dintre copiii aflați în centrele rezidențiale de tip vechi
închise. În total, se estimează că vor fi achiziționate, sau construite, un număr de
200 de CTF și 100 de ATF, care vor prelua aproximativ 3.000 de copii (Figura 8).
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La finalul Scenariului 1, în anul 2027, numărul cumulat al copiilor rămași în
instituțiile rezidențiale de tip vechi și al celor transferați în sistemul rezidențial de
tip familial se va apropia de 5.400, cu aproape 1.600 mai mic decât în 2018.
Diferența se explică prin tendința, deja manifestă, a superiorității ieșirilor față
de intrările în sistem. Acestea din urmă sunt diminuate, într-o măsură moderată,
de activitățile de prevenire, care sunt preconizate să scadă în amploare, în lipsa
unui cadru stimulativ pentru acțiuni de prevenire a separării familiale, bazat pe
o finanțare publică adecvată (Figura 9).
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Figura 9 - Intrări și ieșiri în/ din sistemul rezidențial de tip vechi, 2018 - 2027

Costurile Scenariului 1 sunt alcătuite din costurile serviciilor pentru copiii din
sistemul rezidențial, calculate pe baza standardelor de cost aplicabile fiecărui
tip de serviciu și beneficiar, din cheltuielile de personal aferente activităților de
prevenire, cheltuielile ocazionate de închiderea centrelor de tip vechi, de ieșirile
copiilor din sistem și din cheltuielile de capital, cu Case de Tip Familial/
Apartamente de Tip Familial noi.

Cheltuielile curente vor fi relativ constante de-a lungul intervalului,
totalizând aproximativ 230 de milioane de lei anual (Figura 10).

În structură, cheltuielile cu serviciile, calculate pe baza standardelor de cost, se
diminuează marginal, ca urmare a scăderii numărului total de copii luat în
calcul. În schimb, cele cu activitățile de prevenire cresc moderat, pe măsură ce
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o parte din personalul centrelor de plasament închise este transferat în serviciile
de prevenire a separării copilului de familie, dezvoltate tot în cadrul DGASPC.
Cheltuielile de capital pe achizițiile de ATF/ CTF evoluează în paralel cu
închiderea centrelor rezidențiale de tip de tip vechi, înregistrând un vârf în anul
2023, când se preconizează să fie închise 21 de centre, în cadrul unor proiecte
finanțate de Programul Operațional Regional, organizații neguvernamentale și
consiliile județene, prin direcțiile generale de asistență socială și protecția
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Figura 10 - Cheltuielile anuale ale procesului de reformă - Scenariul 1

Cheltuielile cumulate în Scenariul 1 sunt în măsură covârșitoare orientate
spre finanțarea serviciilor curente, menținându-se caracteristicile actuale
ale sistemului.
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Prevenirea ocupă un loc marginal, iar investițiile sunt relevante numai în
anii implementării proiectelor POR (Figura 11). După sursă, cheltuielile publice
sunt dominante (83% bugetul de stat - standarde de cost -, 5% bugetele locale,
6% fonduri externe nerambursabile, prin POR), iar cele private sunt limitate
(Figura 12).
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Figura 12 - Cheltuielile cumulate ale procesului de reformă, în funcție de sursa de
finanțare – Scenariul 1, 2018 - 2027 (% în total)

În ansamblu, Scenariul 1 continuă tendințele actuale din sistemul rezidențial
de protecție a copilului și în intervalul 2018 - 2027. Cu excepția proiectelor
finanțate prin Programul Operațional Regional (50) și prin organizații nonguvernamentale (40), numărul centrelor rezidențiale de tip vechi închise prin
eforturile sistemului public este redus (10), iar serviciile de prevenire acționează
inerțial. Drept consecință, resursele sunt consumate preponderent pentru
întreținerea copiilor în centre rezidențiale de tip vechi, cu rezultate detrimentale
stării lor psiho-afective și integrării lor în societate.
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SCENARIUL 2 – Accelerarea reformei
În cel de-al doilea scenariu, este preconizată accelerarea ritmului
dezinstituționalizării în sistemul de protecție a copilului. În paralel, se prevede un
efort substanțial în activitățile de prevenire a separării copilului de familie,
relaționată procesului de dezinstituționalizare, dezvoltate potrivit experienței
ONG-urilor care au implementat activități de acest tip.
Prima precondiție este că acest scenariu poate fi implementat în condițiile
existenței unui plan comun al tuturor actorilor din sistem cu privire la
centrele rezidențiale de tip vechi, care urmează să fie închise.
O a doua precondiție este reglementarea unei prestații sociale diversificate
în funcție de nevoile specifice ale familiei, pentru copii aflați în familii
expuse la risc critic de separare: alocarea financiară pentru prevenirea
separării familiale. Aceasta ar putea fi acordată respectivilor copii și familiilor
acestora pe o perioada nedeterminată, potrivit principiului „resursa urmează
beneficiarul”, cu condiția rămânerii lor în familia naturală, restrânsă, sau în
familia extinsă. Se preconizează că această prestație socială va ajuta familiile
să depășească situațiile dificile cauzate de lipsuri materiale, sau de
deteriorarea/absența condițiilor de locuire decentă. În analiza de impact
bugetar a fost luată în calcul o perioadă medie de trei ani pentru
acordarea prestației sociale pentru menținerea copiilor în familie
(finanțarea pentru prevenirea separării familiale).
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Prevenirea separării familiale: necesitatea finanțării diversificate, conform
nevoilor individuale ale familiilor și intervenție concretă, care să elimine
riscul de separare

Principii de bază în munca de prevenire a separării familiale
•
•
•

Copiii să rămână alături de familia lor, în afara situațiilor în care
interesul lor superior este afectat (prin expunerea la abuz și neglijență);
Necesitatea intervențiilor e ghidată de riscul inevitabilității separării
familiale, în absența intervenției de prevenire;
Adecvarea intervențiilor la situațiile individuale specifice;

Criterii pentru implementarea programelor de prevenire

•
•
•
•

Respectarea unei metodologii de evaluare şi analiză pentru definirea
corectă a tipurilor și a dimensiunilor intervenției
Stabilirea clară a investițiilor necesare în prevenirea familială
Prezența unui orizont rezonabil de recâștigare a independenței
financiare pentru familie
Specificarea formelor de monitorizare a celor care primesc sprijin şi
acceptarea acestora de către familia sprijinită.

Etape de intervenție în munca de prevenire. Accesul la resurse
Accesul la resurse adecvate: sprijinirea părinţilor pentru găsirea unui loc de
muncă şi pentru asigurarea unor condiţii de viaţă adecvate, printr-o combinaţie
de măsuri (sprijinirea familiilor cu venituri reduse prin furnizarea unor sume de
bani pentru subzistenţă, pentru resurse materiale, de hrană, de îmbrăcăminte,
de igienă, beneficii adecvate, cum ar fi reduceri fiscale, facilităţi fiscale, alocaţii
sociale speciale pentru familii aflate în situaţii de criză, condiţii de locuit
adecvate şi o schemă de venituri minime garantate).
•

Evaluarea copilului, familiei şi contextului
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•
•
•
•
•

Plan de intervenţii şi măsuri de sprijin pentru copil și familie
Tipul/durata/frecvența intervenţiei
Rezultate aşteptate
Monitorizare: durată, frecvență
Sprijin pentru locuință.

Aspecte legate de locuire
Construcţia/achiziţia de locuinţe sociale, pentru familiile aflate în situaţii de
iminenţă a separării de propriii copii şi care au şanse ridicate de revenire la o
situaţie de independenţă faţă de sistemele de protecţie socială, o dată ce le
este acordată locuinţa socială. Această locuinţă socială nu va fi donată, ci dată
în folosinţă gratuită, pe o perioadă de timp nedeterminată.
În conformitate cu tipologia familiilor vulnerabile şi extrem de vulnerabile,
locuinţa socială este factorul critic, care de cele mai multe ori face
diferenţa între capacitatea, sau incapacitatea, de a fi activ social, alături
de un al doilea factor critic, şi anume, angajarea în muncă.
•
•
•
•
•
•

Condiţii de alocare a locuinţei sociale (legea locuirii şi evaluările
serviciilor sociale SPAS/DGASPC);
Patrimoniul asupra locuinţei sociale
Modalităti de alocare - donatii, chirie
Amplasamentul locuinţei sociale
Durata alocării locuinţei sociale
Finalizarea intervențiilor – monitorizare.

Intervenții financiare în prevenirea separării familiale
Costuri necesare pentru identificarea familiilor vulnerabile, expuse riscului
iminent de separare; evaluarea de nevoi şi dezvoltarea planurilor de intervenţie
personalizată; intervenţii specifice de natură financiară pentru sprijin familial:
•
•
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plata chiriilor și a taxelor
acompaniere

•
•

•
•
•
•
•

reparaţii la locuinţe / alocare de sume pentru intervenţii în situaţii de
criză,
achiziţionarea/ alocarea de locuinţe sociale, extindere și renovare de
locuinţe, conform nevoilor sociale de bază identificate. Astfel de
intervenţii proactive sunt destinate situaţiilor de iminenţă a separării
copilului de familie.
condiţii specifice
tip de intervenţie
durată
destinație
alocare (buget local, buget judeţean, buget central).

Intervențiile în prevenirea separării familiale vor include, dar nu se vor
limita la:
- Investiții în achiziția/ cumpărarea/ construirea/ închirierea de apartamente
și locuințe sociale, pentru prevenirea separării familiale, pentru incluziunea
și integrarea socială a familiilor aflate în situații foarte vulnerabile și critice,
care sunt de natură să ducă la separarea copiilor de familiile acestora.
- Finanțarea intervențiilor în prevenirea separării copilului de familie să poată
fi făcută în mod concret, prin alocarea unor forme de sprijin material direct:
acoperirea costurilor cu chiria, cu hrana, cu îmbrăcămintea, a cheltuielilor
curente, pentru acele familii aflate în situații critice, de iminență a separării
de copiii lor și pentru care serviciile publice specializate în protecția
copilului și a familiei de la nivel local și județean - propun astfel de măsuri
de intervenție.

Până în anul 2027 vor fi închise toate centrele rezidențiale de tip vechi. Sectorul
neguvernamental va avea o contribuție majoră, închizând, în medie, 10 centre
rezidențiale de tip vechi, anual, adică 90 de centre rezidențiale. Sectorul public
va închide 50 de astfel de centre, prin proiecte finanțate din Programul

55

Operațional Regional și alte 14 centre în mod natural, ca urmare a epuizării
numărului copiilor (Figura 13).
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Figura 13 - Numărul centrelor rezidențiale de tip vechi închise anual, 2018 –
2027

Ca urmare a intervențiilor preconizate în Scenariul 2, de accelerare a reformei,
până la sfârșitul celor zece ani din intervalul de analiză, nici un copil nu va mai
rămâne în centre rezidențiale de tip vechi (Figura 14).
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Figura 14 - Numărul centrelor rezidențiale de tip vechi și al copiilor instituționalizați,
2018 - 2027

Deoarece resursele disponibile în asistența maternală sunt în scădere, scenariul
preconizează transferul acelor copii din centrele rezidențiale de tip vechi
închise, care nu pot fi reintegrați, adoptați, plasați în asistență maternală sau în
plasament simplu - în case și apartamente de tip familial. Numărul CTF și ATF
necesare e corelat cu cel al închiderilor centrelor rezidențiale de tip vechi.
Se estimează că vor fi necesare 283 de Case de Tip Familial și 144
Apartamente de Tip Familial.
La finalul perioadei de analiză, peste 4.200 de copii își vor fi găsit locul într-o
Casă de Tip Familial, sau într-un Apartament de Tip Familial (Figura 15).
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Figura 15 - Numărul centrelor rezidențiale de tip familial înființate și al copiilor
beneficiari, 2018 – 2027

Comparativ cu Scenariul 1, numărul copiilor rămași în sistem în 2027 este mai
mic cu 20%, grație impactului pe care îl vor avea activitățile de prevenire a
separării familiale asupra intrărilor în sistemul de protecție specială (Figura 16).
Acestea vor diminua intrările în centre de plasament cu cel puțin 2.500 de copii,
comparativ cu Scenariul 1.
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Figura 16 - Intrări și ieșiri în/din sistemul rezidențial de tip vechi, 2018 - 2027

Costurile Scenariului 2 - „Accelerare” - sunt mai diversificate decât ale
Scenariului 1 - „Continuitate”. Valoarea lor totală este cu 10% mai mare (+240
milioane lei pentru întreg intervalul 2018 – 2027), însă procentul e influențat
semnificativ de investițiile superioare. Ele vor fi alcătuite din costurile
funcționării CTF/ATF, finanțate prin standarde de cost de la bugetul de stat,
cheltuieli cu activitățile de prevenire a separării familiale, cu închiderile
centrelor rezidențiale de tip vechi și cu achiziții de ATF/CTF.
Cheltuielile curente continuă să fie orientate, majoritar, spre serviciile
rezidențiale, dar ponderea activităților de prevenire este tot mai importantă,
ajungând la 40% din total, până în anul 2027 (cheltuieli cu prestații sociale +
cheltuieli cu personalul transferat din centrele rezidențiale de tip vechi închise,
spre departamentele de prevenire a separării copilului de familie) (Figura 17).
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Figura 17 - Cheltuielile anuale ale procesului de reformă - Scenariul 2 „Accelerare”

Cumulat, în intervalul 2018 – 2027, 63% din cheltuieli vor fi orientate către
servicii rezidențiale, respectiv funcționarea ATF/CTF, dar acestea se vor situa pe
o tendință descrescătoare. Prevenirea va absorbi 21%, iar investițiile 14%,
ambele valori fiind semnificativ mai mari decât în Scenariul 1 (Figura 18).
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Pe surse de finanțare, și în Scenariul 2, bugetul de stat rămâne dominant,
finanțând funcționarea ATF/CTF (prin standarde de cost) și prestațiile sociale
pentru prevenirea separării familiale, dar rolul sectorului neguvernamental este
esențial, datorită implicării în mai multe proiecte de închidere a centrelor
rezidențiale de tip vechi și achiziții de CTF/ATF (Figura 19). Cumulat, efortul
organizațiilor neguvernamentale acoperă 10% din costurile reformei, prevăzute
în Scenariul 2.

61

9%
5%
4%
ONG 1
6%

alte ONG
bugetul de stat
bugetele locale
Programul Operațional Regional

76%

Figura 19 - Cheltuielile cumulate ale procesului de reformă, în funcție de sursă –
Scenariul 1, 2018 - 2027 (% în total)

Scenariul 2 („Accelerarea reformei”) determină schimbarea paradigmei
serviciilor de protecția copilului, ca urmare a accentului pus pe prevenirea
separării copilului de familie, prin intervenții financiare țintite și resurse
umane dedicate.

În urma implementării sale, centrele rezidențiale de tip vechi dispar, iar
numărul intrărilor în sistem scade dramatic. Astfel, se creează premisele
diminuării suplimentare a componentei rezidențiale de tip familial în perioada
post-2027. De asemenea, Scenariul 2 pune bazele schimbării structurii de
finanțare, reducând ponderea cheltuielilor cu servicii rezidențiale și majorând-o
pe cea a acțiunilor de prevenire a separării familiale.
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Din punct de vedere al impactului, Scenariul „Accelerare” este superior
celui „Continuitate”, deoarece mută centrul de greutate de pe serviciile
oferite în instituții rezidențiale, pe servicii de prevenire a separării familiale,
în comunitățile locale și în familii. Beneficiile la nivel societal și individual ale
menținerii copiilor în familii depășesc exponențial costurile suplimentare
generate de acest scenariu.

ANALIZA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR

Evaluarea comparativă a celor două scenarii de politică publică relevă diferențe
marcante între acestea. În anul 2027, vor mai rămâne aproape 90 de instituții
rezidențiale de tip vechi, în primul scenariu („Continuitate”), dar nici una în cel
de-al doilea („Accelerare”) (Figura 20).
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Figura 20 - Numărul instituțiilor rezidențiale de tip vechi existente, 2018 – 2027

Ritmul mediu anual de închidere a centrelor de plasament de tip vechi este mai
alert în Scenariul 2, rezultând în eliminarea completă a centrelor de plasament
de tip vechi (Figura 21).
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Figura 21 - Numărul instituțiilor de tip vechi închise anual, 2018 – 2017

Drept consecință a închiderii centrelor rezidențiale de tip vechi, după
implementarea Scenariului 2 „Accelerare”, nici un copil nu va mai locui în
asemenea instituții. În schimb, continuarea ritmului actual lent de reformă va
lăsa, chiar și după anul 2027, aproximativ 2.400 de copii în centre rezidențiale
de tip vechi, cu toate consecințele negative care decurg din această situație
(Figura 22).
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Figura 22 - Numărul copiilor instituționalizați în instituții de tip vechi 2018 - 2027

Costurile Scenariului 2 „Accelerare” sunt superioare, în primul rând ca urmare a
investițiilor mai mari: numărul CTF/ATF achiziționate este cu 130 mai mare decât
în primul scenariu.
Totodată, cheltuielile cu acțiunile de prevenire contribuie la valoarea totală mai
mare a Scenariului 2 (Figura 23 și Figura 22).
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Totuși, începând cu anul 2020, Scenariul 2 generează costuri inferioare cu
serviciile rezidențiale calculate pe baza standardelor de cost, drept rezultat al
reducerii semnificative a dimensiunii acestora și a numărului de copii din sistem.
Acest fapt este de bun augur pentru structura finanțării pe termen lung a
serviciilor de protecția copilului, semnalând diminuarea componentei
rezidențiale, generatoare de cheltuieli rigide (Figura 24).
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În ansamblu, deși sunt mai mari cu 10% pe întreg intervalul 2018 – 2027 (+240 de
milioane de lei), costurile Scenariului „Accelerare” prefigurează schimbarea
de paradigmă în sistemul de protecție a copilului, respectiv:

•

transferul centrului de greutate de la centrele rezidențiale de tip
vechi - spre comunitate și familii,

•

diminuarea ponderii serviciilor rezidențiale și

•

dezvoltarea serviciilor dedicate prevenirii separării familiale.

Deși mai greu de cuantificat, beneficiile pentru societate ale creșterii copiilor
alături de familii, și nu în centre rezidențiale de tip vechi, sunt cu mult mai mari
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decât costurile suplimentare generate de activitățile de prevenire a separării
familiale.
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Figura 25 - Cheltuieli cumulate cu reforma sistemului bazat pe instituții rezidențiale
de tip vechi, 2018 – 2027.
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RECOMANDĂRI

1.

Recomandăm adoptarea unei politici publice de prevenire a separării
familiale, care să poată să ofere sprijin direct, financiar, material,
precum și în mod flexibil, în funcție de situațiile specifice, mai ales atunci
când sărăcia, sau absența locuinței, sunt cauzele unei posibile separări
între copii și părinții lor.

2. Renunțarea la sistemul rigid și anacronic de alocare a fondurilor
pentru asistență socială și protecție socială pe două paliere de
finanțare distincte și contopirea acestora într-o singură sursă de
finanțare, prin Legea Bugetului de Stat: un palier, al beneficiarilor aflați
în protecție specială (la nivel de direcții generale de asistență socială,
protecția copilului și a persoanelor cu handicap) și al doilea, al
beneficiarilor de alocații, prestații și ajutoare sociale (la nivel de servicii
publice de asistență socială). Acest sistem, total decuplat de la realitățile
din teren, duce la existența celor 900.000 de oameni care supraviețuiesc
în comunități marginalizate în România, precum și la existența a sute de
mii de copii expuși riscului de separare familială și plasare în protecție
specială. În locul celor două linii de finanțare distincte, una destinată
nivelului de consilii județene, iar alta, destinată nivelului consiliilor locale,
să fie creată o singură linie de finanțare, prin contopirea sumelor
existente în cele două surse, iar această unică sursă să permită inclusiv
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alocarea de sume pentru prevenirea separării familiale, achiziția de
locuințe sociale destinate familiilor aflate în risc de separare, precum și
sprijinirea directă a tinerilor care părăsesc anual sistemul de protecție
specială.
3. Acordarea de prestații sociale diversificate pe o perioadă
nedeterminată, în funcție de nevoile specifice ale familiilor cu copii,
expuse la risc critic de separare, potrivit principiului „resursa
urmează beneficiarul”, cu condiția rămânerii lor în familia naturală,
restrânsă, sau în familia extinsă. Se preconizează că această prestație
socială va ajuta familiile să depășească situațiile dificile cauzate de
lipsuri materiale, sau de deteriorarea/absența condițiilor de locuire
decentă. În analiza de impact bugetar a fost luată în calcul o perioadă
medie de trei ani, pentru acordarea prestației sociale pentru menținerea
copiilor în familie.
4. Crearea unui fond semnificativ de locuințe sociale, care să poată veni
în întâmpinarea nevoii critice de la nivelul comunităților marginalizate și
izolate, oferind o formă elementară de protecție celor 900.000 de
persoane care supraviețuiesc în comunități marginalizate, la limita
subzistenței.
5. Crearea unei politici publice de sine stătătoare pentru sprijinul
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție socială, pentru că
aproximativ 2.500 de tineri adulți ajung, anual, în această situație-limită,
fără să aibă vreo alternativă de locuire, sau de subzistență.
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Redefinirea categoriei de ”asistați social” și clarificarea tipurilor de
beneficiari care se încadrează, sau nu, în sfera celor asistați social: prin
bugetul național, anual sunt cheltuite 10 miliarde de lei, cu cei 6.460.000
milioane persoane beneficiare de sume încadrate în categoria "beneficiilor și
serviciilor de asistență socială", însă mai mult de jumătate dintre acestea sunt
copii, care primesc alocație de stat până la vârsta de 18 ani. 11 Așadar, din totalul
10

de 6.450.000 persoane care intră în categoria de ”asistați sociali”, aproape
5.666.000 nu sunt ”asistați sociali”. Cei care pot intra în sfera de definire a
acestei sintagme însumează doar 834.000 persoane și, prin urmare, numai 13%
dintre așa-zișii ”asistați sociali” intră, cu adevărat, în această categorie.

11

Din totalul celor 6.450.000 persoane:
• 3.700.000 sunt copii care primesc alocație de stat;
• 1.550.000 sunt persoane cu dizabilități, sau persoane care îngrijesc oameni
cu dizabilități;
• 278.000 persoane primesc alocații pentru susținerea familiei (sume
acordate familiilor monoparentale, sau celor în cadrul cărora veniturile
salariale per membru de familie sunt foarte mici);
• 138.000 sunt persoane care primesc indemnizație pentru creșterea copiilor;
• 400.000 sunt persoane beneficiare de venit minim garantat și indemnizație
pentru creșterea copilului, așadar, li se plătesc asigurări de sănătate;
• 246.000 sunt beneficiari doar de venit minim garantat;
• 80.000 persoane primesc alocații de plasament, stimulente, ajutoare de
urgență și pentru refugiați;
• 59.000 persoane primesc ajutoare de urgență și de înmormântare, subvenții
pentru asociații și fundații, sau programe de interes național.
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CONCLUZII

1.

Statul susține aproximativ 55.000 de copii anual, în forme de protecție
specială, cu costuri de aproximativ 360 milioane Euro. Traumele
emoționale asupra copiilor și tinerilor care cresc în sistemul public,
departe de familiile lor, sunt exponențial mai mari.

2. Legislația în protecția socială să acorde prioritate păstrării copiilor
alături de familiile lor și să schimbe paradigma ”protecției speciale” a
copilului, cu o paradigmă a ”protecției familiale”. Dacă părinții vor să își
țină copiii lângă ei, dar nu au cu ce să îi hrănească, sau nu au o
locuință, sistemul de asistență socială ar trebui să vină în sprijinul lor,
astfel încât familiile să rămână unite.
3. Cu 837 Euro/an/copil, am sprijinit 9.266 de copii să rămână în familie,
prin intervenții derulate pe perioade medii de trei ani, adică printr-un
cost mediu de 2.490 Euro/copil. Cu 560 Euro/lună/copil, statul menține
un copil în protecție specială pentru o perioadă medie de 6 - 8 ani, cu un
cost general de 53.760 Euro/copil. La costul unui singur copil plasat în
protecție specială și separat de părinți, statul ar putea preveni
separarea de familie a 20 de copii. Prin urmare, chiar dacă numărul de
copii care vor fi sprijiniți crește mult, aceștia vor rămâne acasă, alături
de părinți, evitând traumele cumplite și cu urmări pe toată durata vieții.
Pe lângă impactul emoțional pozitiv și de dezvoltare a copilului, costurile
globale economisite de societate în ansamblu sunt foarte mari, pentru că
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acești copii nu sunt preluați în sistemul public de protecție specială și,
ulterior, nu rămân captivi în sistemul de beneficii, prestații și ajutoare
sociale, atunci când devin adulți: mulți dintre beneficiarii sistemului de
protecție a copilului, devin beneficiari ai diverselor tipuri de servicii de
asistență socială pentru adulți, o dată ce trec pragul vârstei de 18 ani.
4. Tinerii care ies din centrele de plasament clasice au deprinderi de viață
elementare, rareori reușesc să își găsească un loc de muncă, sau să își
întemeieze o familie. Rata sinuciderii în rândul lor este semnificativ mai
mare decât media per populație. Una dintre condițiile de bază pentru
ajutorarea acestor tineri este locuirea. Realizarea unui program național
de locuințe sociale pentru tinerii care ies din sistemul de protecție
specială este un prim pas pentru o reală inserție socială a acestora.
5. Condițiile de locuire, cu precădere absența unei locuințe, reprezintă cea
mai gravă problemă a familiilor aflate în situații de criză. Introducerea
unei politici naționale de locuire socială pentru familiile sărace, aflate în
risc de separare, este una dintre modalitățile de stopare și de prevenire a
traumelor complexe și de foarte lungă durată, generate de separarea
copiilor de părinții lor.
6. Dincolo de sănătatea emoțională a copiilor, o lege a prevenirii separării
familiale, cu legislație secundară, care să specifice metodologia de
intervenție și să prezinte sursele de finanțare concrete, prin bugetul de
stat, ar putea permite o realocare masivă a resurselor cheltuite în
prezent pentru instituționalizarea copiilor. O astfel de reconfigurare
bugetară poate fi făcută prin schimbarea Legii Bugetului de Stat.
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7. Organizațiile neguvernamentale își aduc un aport major la reforma
sistemului de asistență socială, prin activitățile de prevenire a separării
familiale, reintegrare familială, adopție, dezinstituționalizare, sprijin
pentru părăsirea sistemului de către tinerii adulți, cercetări, sau formare
profesională a angajaților din sistemul public.
8. Scenariul „Accelerare” determină schimbarea paradigmei serviciilor de
protecția copilului, ca urmare a accentului pus pe prevenirea separării
copilului de familie, prin intervenții financiare țintite și resurse umane
dedicate. În urma implementării sale, centrele rezidențiale de tip vechi
dispar, iar numărul intrărilor în sistem scade dramatic.
9. Din punct de vedere al impactului, Scenariul „Accelerare” este superior
celui „Continuitate”, deoarece mută centrul de greutate de pe serviciile
oferite în instituții rezidențiale, pe servicii de prevenire a separării
familiale, în comunitățile locale și în familii. Beneficiile la nivel societal și
individual ale menținerii copiilor în familii depășesc exponențial costurile
suplimentare generate de acest scenariu. În ansamblu, deși sunt mai
mari cu 10% pe întreg intervalul 2018 – 2027 (+240 de milioane de lei),
costurile Scenariului „Accelerare” prefigurează schimbarea de
paradigmă în sistemul de protecție a copilului, respectiv:
10. Diminuarea ponderii serviciilor rezidențiale și dezvoltarea serviciilor și
intervențiilor diversificate, dedicate prevenirii separării familiale este o
schimbare de paradigmă necesară în sistemul de protecție a copilului.
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În cele din urmă, viziunea prezentată în acest studiu este că locul fiecărui copil
e ”acasă”, în familia sa. Acolo unde acest lucru nu e posibil, soluția nu e
nicidecum instituționalizarea, ci plasarea copilului într-un mediu cât mai
apropiat de cel familial: întâi de toate, adopția. Dacă nu e cazul, plasamentul
simplu, în familia extinsă, sau încredințarea la o altă familie, doritoare să ofere
un mediu familial copilului. Dacă nu se poate, atunci plasamentul în asistență
maternală, sau asistență maternală specializată pentru copiii cu nevoi speciale
- sunt alte soluții. Cu cât mai mult stă copilul în același tip de plasament și
alături de aceiași adulți semnificativi, cu atât mai bine, pentru că atașamentul și
afecțiunea sunt esențiale în dezvoltarea oricărui copil. Acolo unde nici acest tip
de plasament nu e posibil, rămâne, in extremis, varianta casei de tip familial,
sau a apartamentului de tip familial, unde, după caz, sunt plasați maxim 12,
respectiv 6 copii.

Considerăm că formele de plasament ar trebui să se oprească aici, pentru că
plasarea copiilor în aglomerări mai mari de 12 nu mai pot, sub nici o formă, să
reprezinte un mediu cât de cât apropiat celui familial. Mai credem că, în
conformitate cu același principiu, al unui mediu cât mai apropiat de cel familial,
chiar și numărul actualmente maxim, de 12 copiii plasați per casă de tip familial,
este mare. În cazul copiilor cu nevoi speciale, putem spune că este chiar foarte
mare. Astfel, în următorii ani, standardul în privința numărului de copii plasați
per casă de tip familial ar trebui să accepte un maxim de 8 copii, iar în cazul
copiilor cu nevoi speciale, un maxim de 6 copii. Acest obiectiv, care va duce la
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creșterea calității vieții acestor copii, poate fi atins prin descreșterea graduală,
de multe ori naturală, în anii care vin, a numărului de copii plasați în case de tip
familial, datorată reducerii numărului de copii plasați în protecție specială. Iar
această reducere va veni doar prin introducerea unui program național de
prevenire a separării copilului de familie.
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