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I. DESIGNUL CERCET RII: STUDII DE CAZ COMUNIT
DEFAVORIZATE

I

Studiu de caz: Abordare ce folose te investigarea aprofundat a
unuia sau a mai multor exemple ale unui fenomen social curent, utilizând o
varietate de surse de date. Un caz poate o persoan , un eveniment, o
activitate social , un grup social, o organiza ie sau institu ie (Jupp, 2010).
Designul studiilor de caz: Un design de cercetare, sau plan de
cercetare, este secven a logic ce leag datele empirice de întreb rile ini iale
ale studiului i, în cele din urm , de concluziile sale. La modul colocvial, un
design de cercetare este un plan logic pentru a ajunge de aici pân acolo
unde aici poate considerat setul ini ial de întreb ri la care trebuie g site
r spunsuri, iar acolo, setul de concluzii (r spunsuri) privitoare la aceste
întreb ri (Yin, 2005).
Elementele componente ale designului de cercetare a studiului de caz sunt:
1. întreb rile de studiu (ele sunt cele de la care pleac cercet torul, pe care
le are mereu în vedere, care orienteaz , de fapt, întreaga cercetare i ele sunt
înso ite de sursele posibile de informa ii);
2. ipotezele (în cazul studiilor exploratorii nu putem vorbi despre ipoteze);
3. unitatea sau unit ile de analiz (care poate un individ, o familie, un
grup, o organiza ie etc.)
4. logica prin care se leag datele de ipoteze;
5. criteriile de interpretare a descoperirilor. (Yin 2005).
Unit ile de analiz :
· Pentru studiu de caz familii defavorizate unitatea de analiz este familia. Vor
selec ionate, din cadrul grupului int , adic a grupurilor vulnerabile, un
num r de 3-5 familii pentru ecare comunitate. Este vorba despre un studiu
de caz care presupune, deci, cazuri multiple.
· Pentru studii de caz comunit i defavorizate unitatea de analiz este
comunitate. Sunt analizate elementele relevante din comunitate, punânduse accent pe starea de vulnerabilitate din comunitate.
· Pentru studii de caz copii a a i în situa ii de risc unitatea de analiz este
copilul în situa ie de risc i familia din care face parte. Se urm re te analiza
situa iei de risc a copilului respectiv factorii determinan i ce au dus la aceast
situa ie.
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Studiile de caz realizate în cadrul proiectului: 12 studii de caz
comunit i izolate, inclusiv o comunitate cu popula ie de romi peste 5%;
Studii de caz pe familii defavorizate, inclusiv dintr-o comunitate cu popula ie
de romi peste 5%; Studiu de caz pe copii a a i în situa ii de risc;
A. Studii de caz comunit i izolate inclusiv o comunitate cu popula ie de
romi (peste 5%)
Cele 12 studii de caz au fost realizate de c tre Partenerul 2 (Funda ia
Solidaritatea i Speran , Ia i) i Partenerul 3 (Asocia ia Centrul de Cercetare
i Formare Profesional a Universit ii de Nord din Baia Mare). În vederea
analizei acestora se urm re te identi carea temelor si subtemelor carea au
fost conturate ca urmare idemilor i întreb rilor stabilite în metodologia de
lucru. Analiza studiilor de caz vor multiple ca i colec ie de studii de caz care
apar ca i capitole i sec iuni separate. Pe lâng studiile singulare, raportul de
studiu de caz multiplu va con ine i o sec iune care analizeaz date din mai
multe cazuri.
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II. ANALIZA STUDIILOR DE CAZ PE COMUNIT I IZOLATE I
FAMILII AFLATE ÎN DIFICULTATE
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Sec iunea I - Studii de caz: comune din jude ul Ia i
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Jude ul Ia i
Ia i este un jude în regiunea Moldova, în nord-estul României, cu
re edin a în municipiul Ia i (popula ie 357.192). În urma datelor
recens mântului din 2011, Jude ul Ia i avea o popula ie de 772 348, ind,
dup Bucure ti, al doilea jude ca num r de locuitori din România, cu o
densitate a popula iei de 140,5/km². Popula ia aproape s-a dublat în ultimii
aizeci de ani.
Peste 98% dintre locuitori sunt români; exist de asemenea
1 iei este format din ortodoc i, îns
comunit i de rromi. Majoritatea popula
exist i o comunitate semni cativ de catolici (cca. 5%, în Ia i i în partea de
vest a jude ului), precum i mici grupuri de protestan i.

Datorit reliefului, economia este centrat pe agricultur . Industria
exist doar în ora e. Ramurile industriale predominante sunt: industria
chimic , industria farmaceutic , industria metalurgic i de utilaje grele,
industria textil , industria alimentar .
În comunitate sunt 100.310 gospod rii i 114.181 de locuin e care
au ap potabil , canalizare, gaz metan condi ii de locuit moderne, dar sunt i
lucuinte care nu bene ceaz de aceste condi ii în care de obicei locuiesc
persoanele defavorizate.
Nivelul mediu de educa ie în municipiul Iasi este ridicat datorit
faptului ca este centru universitar, dar sunt i cazuri de educa ie sc zut ,
unele datorit unor boli, altele datorit concep iilor gre ite ale p rin ilor sau
a unor comportamente deviante. O mare parte din situatiile de di cultate
ale copiilor din comunitate sunt datorate consumului de acool/droguri,
fenomenului de abandon colar, delicven a juvenil , situa ii materiale
precare ale familiilor din care fac parte etc.
O serie de institu ii care se implic i se pot implica în realizarea de
programe de educa ie parental prin speciali tii angaja i sunt: prim ria,
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului, ONG-uri, colile
generale i licee, gr dini e, universita i, poli ie etc.
Comuna Aroneanu, Jude ul Ia i
Comuna Aroneanu are un num r de 4.832 locuitori, dintre care 42
de familii defavorizate. Membrii comunit ii au ca domeniu de activitate cu
preponderen agricultura si horticultura, ind doar 10 persoane care au loc
de munc . Venitul lunar al familiilor din comunitate sunt alocatiile i
câ tigurile din munca cu ziua. Nivelul mediu de cultur este de 10 clase, dar
sunt i persoane care au 4 clase. Sunt cet eni ai comunei cu studii
superioare.
Institu iile existente în comunitate sunt Primaria Aroneanu cu 21
angaja i, biserica Aroneanu cu 1 angajat, poli ia Aroneanu cu 2 angaja i,
coala Aroneanu cu 30 angaja i i dispensarul cu 3 angaja i.
Speciali tii din comunitate care s-ar putea implica în relizarea unor
programe de educa ie parental sunt persoane cu studii superioare,
angajate în cadrul institu iilor din comunitate: Prim ria Aroneanu, Consiliul
Local Aroneanu, Poli ia Aroneanu, Biserica Aroneanu, coala Aroneanu,
Dispensarul medical Aroneanu (profesori, înv tori, preot, asistent social
etc.).
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Comuna Mo ca, Jude ul Ia i (cu peste 5% persoane de etnie rom )
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Copiii a a i în di cultate sunt identi ca i în familii cu un num r
mare de membri, familii cu venituri mici sau familii în care unul sau ambii
p rin i sunt consumatori de alcool. Copiii din aceasta comunitate în
principiu sunt sus inu i material de c tre p rin i pâna la terminarea celor 8
clase, dar sunt i părin i care fac eforturi pentru ca copiilor s urmeze studii
liceale i unii dintre ei i universitare.
În ceea ce prive te educa ia p rin ilor, institutiile din comuna
Aroneanu (Primaria, Politia, Scoala Biserica etc.) se implic prin parteneriate
cu deverse proiecte educative i consiliere pastoral i educa ional .

Comuna Mo ca, cu un num r 4939 (având 750 persoane de etnie
rom ), dintre care 120 familii a ate în di cultate (din care 103 familii de etnie
rom ), iar membrii comunit ii au ca domeniu de activitate agrigultura,
comer ul i alte servicii. Num rul celor care au locuri de munc sunt în num r
de 1500 ( din care 50 persoane de etnie rom ), iar veniturile lunare ale
familiilor din comunitate sunt rezultate din salarii, aloca ii i câ tigurile din
munca cu ziua. Nivelul mediu de cultur este de 8/10 clase.
7

În comuna Mo ca se identi c persoane i familii vulnerabile,
aceste ind persoane cu venituri insu ciente i familii numeroase,
persoane/familii consumatoare de alcool, familii monoparentale, familii de
etnie rom cu condi ii precare i venituri insu ciente. Situa iile de di cultate
ale copiilor din comunitate se observ în lipsa suportului nanciar în a
asigura condi ii mai bune pentru dezvoltarea din punct de vedere al
educa iei acestora i în asigurarea celor necesare unui trai normal. Cea mai
mare parte dintre p rin i nu se implic în educa ia copiilor i nu au
posibilit i s sus in material colarizarea acestora, ca urmare sunt mul i
copii care renun la coal la nalul clasei a IV-a i la nalul clasei a VIII-a.
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Institu iile existente în comunitate sunt prim ria comunei Mo ca cu
28 angaja i, poli ia Mo ca cu 4 angaja i, coala Gimnazial Mo ca cu 33
angaja i, dou gr dini e cu 5 angaja i, dispensarul medical cu 2 angaja i.
Speciali tii din comunitate care s-ar putea implica în relizarea unor
programe de educa ie parental sunt persoane cu studii superioare,
angajate în cadrul institu iilor din comunitate (profesori, înv tori,
educatori, preot, asistent social, asisten i medicali etc.), respectiv
conducerea Autoritatii Publice Locale din comuna Mo ca.

Institu ile din comunitate se implic prin implementarea diverselor
proiecte nan ate, atât prin fonduri europene cât i guvernamentale, ce
contribuie la cali carea profesional a persoanelor din grupuri defavorizate
prin participarea la cursuri de cali care.
Comuna Le cani, Jude ul Ia i
Comuna Le cani, cu un num r 7033, dintre care 131 familii a ate în
di cultate. Aria de activitate a membrilor comunit ii este divers , pe lâng
activita ile tradi ionale, inând cont c s-au construit în zona comunei o serie
de micii întreprinderi care au preluat for a de munc diponibil (fabrica de
carton, fabrica de o el, fabrica de betoane etc.). În aceste condi ii toti
membrii comunit ii au locuri de munc cu excep ia a 15 persoane care nu
doresc s munceasc .
În comunitate sunt 2422 de locuin e, o parte a dintre acestea au ap
potabil , canalizare, gaz metan, condi ii de locuit moderne, dar sunt i
lucuin e care prezint condi ii precare, unele care nu au nici curent electric.
Institutiile existente în comunitate sunt : Primaria Le cani cu 43 angajati,
coala din Le cani 78 angaja i, biserica cu 6 angaja i, poli ia cu 3 angaja i,
C.M.I. cu 8 angaja i, dispemsarul medical cu 2 angaja i.
Speciali tii din comunitate care s-ar putea implica în relizarea unor
programe de educa ie parental sunt persoane cu studii superioare,
angajate în cadrul institu iilor din comunitate (profesori, înv tori, preot,
asistent sociali, asisten i medicali etc.).
Nivelul mediu de educa ie în comuna Le cani este unul ridicat
datorit apropierii de municipiul Iasi, dar mai sunt i cazuri de educa ie
scazut , unele datorit unor boli, altele datorit concep iilor gre ite ale
p rin ilor. Atitudinea parin ilor este în general una pozitiv , ei se implic în
educa ia copiilor, î i doresc s munceasc , de i din cauza preg tirii minime
pe care o au î i g sesc destul de greu loc de munc . Exist cazuri de violen
domestic i persoane /familii consumatoare de alcool.
În comunitate sunt 2422 de locuin e, o parte dintre acestea sunt
dotate cu ap potabil , canalizare, gaz metan, condi ii de locuit moderne,
îns sunt i locuin e care nu au astfel de condi ii, chiar unele dintre ele nu au
nici curent electric.
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Comunitatea se implic în sprijinul i educa ia p rin ilor prin
intermediul urm toarelor institu ii: primaria - prin realizarea unor parteneriate la diverse proiecte educative, activita i sportive, acordarea de ajutoare;
biserica - prin acordarea de ajutoare credinciosilor, consiliere pastoral ;
coala prin proiecte educative, tabere, ateliere de crea ie; C.M.I prin
acordarea de consultatii gratuite.
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Rezultatele colare ale copiilor din comunitate sunt variate, iar
atitudinea copiilor fa de coal este în general una pozitiv (motivând ca
doresc s înve e s poat s - i fac o carier în via ), dar sunt i copiii care au
o atitudine negativ (motivind c coala nu îi ajut cu nimic în via ). Cauzele
care au dus la situa ia de di cultate a unor familii cu copii sunt inexisten a
veniturilor sau veniturile insu ciente, absenteismul i abandonul colar,
consumul de alcool al p rin ilor.

Comuna Gropni a, Jude ul Ia i
Satul Gropni a, cu un num r de 425 locuitori, dintre care 20 familii
a ate în di cultate, iar membrii comunit ii au ca domeniu de activitate cu
preponderen agricultura. Num rul celor care au locuri de munc sunt în
num r de 75. Nivelul de cultur este de la 8 clase la 12 clase.
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Institu iile existente în comunitate sunt coala Gropni a cu 54
angaja i, poli ia Gropni a cu 1 angajat, biserica Gropni a cu 1 angajat i
dispensarul uman cu 3 angaja i.

Modul de locuire în Gropni a: sunt 164 de case cu înc lzire cu lemne
i/sau resturi vegetale, sistem de alimentare cu ap i fântâni. În satul
Gropni a se identi c persoane i familii vulnerabile, aceste ind persoane
cu venituri insu ciente i familii numeroase, persoane/familii consumatoare
de alcool, familii monoparentale. Situa iile de di cultate ale copiilor din
comunitate se identi c cu urm torele cauze: venituri mici sau insu ciente,
familii numeroase, consum de alcool în familie.
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Speciali tii din comunitate care s-ar putea implica în relizarea unor
programe de educa ie parental sunt persoane cu studii superioare,
angajate în cadrul institu iilor din comunitate: Primaria de care apar ine satul
Gropni a, poli ia Gropni a, biserica Gropni a, coala Gropni a, dispensarul
medical Gropni a (profesori, înv tori, preot, asistent social etc.).

Cu privire la situa ia colar a copiilor din comunitate sunt situa ii
extrem de rare cu situa ii deosebite, iar familiile a ate în di cultate sunt
monitorizate i consiliate de c tre institu iile abilitate din comunitate.
Sat Moreni, Comuna Prisacani, Jude ul Ia i
Satul Moreni, cu un num r de 850 locuitori, dintre care 30 familii
a ate în di cultate, iar membrii comunit ii au ca domeniu de activitate cu
preponderen agricultura i prestarea unor locuri de munc . Num rul celor
care au locuri de muncă sunt în num r de 41, iar venitul lunar al familiilor din
comunitate sunt din alocatii i câ tigurile din munca câmpului. Nivelul
mediu de cultur este de 10 clase/scoal p rofesional , îns sunt i cet eni
ai comunei cu studii superioare.
Institu iile existente în comunitate sunt parohia Moreni, coala
gimnazial cu 1 clas de gr dini , 1 clasa preg titoare, 1 clasa a 2-a (4
angajati), dispensarul medical. Speciali tii din comunitate care s-ar putea
implica în relizarea unor programe de educa ie parental sunt persoane cu
studii superioare, angajate în cadrul institu iilor din comunitate: primaria de
care apar ine satul Moreni, parohia Moreni, coala din Moreni (profesori,
înv tori, preot, asistent social etc.).
Comunitatea este caracterizat ca ind o comunitate lini tit , îns
se reg sesc i cazuri violen domestic i condamn ri penale. În satul
Moreni se identi c persoane i familii vulnerabile, aceste ind persoane cu
venituri insu ciente i familii numeroase, persoane/familii consumatoare de
alcool, familii monoparentale. Situa iile de di cultate ale copiilor din
comunitate au ap rut ca urmare a lipsei banilor pentru între inerea la coal ,
comportament deviant, s r cia. Situa ia colar a copiilor este destul de
slab , p rin ii ind dezinteresa i în cea mai mare parte de rezultatele
acestora. Din punct de vedere material, colarizarea copiilor este sus inut
într-o m sur foarte mic , mai ales pentru cei care vor s continue studiile
dup clasa a 8-a.
Institu iile din comunitate se implic în educa ia p rin ilor prin
proiecte educa ionale i consiliere social i religioase, prim ria se implic
prin parteneriate la diverse proiecte educative, coala prin realizarea i
implementarea de proiecte educative, iar biserica prin activit i educativreligioase pentru p rin i i copii, pelerinaje, ajutoare acordate credincio ilor,
consiliere pastoral i educa ional etc.
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Municipiul Baia Mare, Jud. Maramure
Conform recens mântului efectuat
în 2011, popula ia municipiului
6
Baia Mare se ridic la 123.738 de locuitori, în sc dere fa de recens mântul
anterior din 2002, când se înregistraser 137.921 de locuitori. Majoritatea
locuitorilor sunt români (77,67%). Principalele minorit i sunt cele de
maghiari (10,3%) i romi (2,51%). Pentru 9,04% din popula ie nu este
cunoscut apartenen a etnic . Din punct de vedere confesional majoritatea
locuitorilor sunt ortodoc i (67,19%), dar exist i minorit i de romanocatolici (7,19%), reforma i (5,18%), greco-catolici (4,52%), penticostali
(3,59%) i martori ai lui Iehova (1,14%). Pentru 9,54% din popula ie nu este
cunoscut apartenen a confesional .
Infrastructura de educa ie a municipiului Baia Mare cuprinde
unit i de înv mânt pentru toate nivelurile de educa ie, cre e, gr dini e,
coli primare i gimnaziale, licee i universit i. Conform Inspectoratului
7
Jude ean Baia Mare, în anul colar 2013-2014, func ionau 76 de unit i de
înv mânt preuniversitar, adic 44 gradini e, 29 de coli primare i
gimnaziale, 17 licee, 5 licee tehnice i coli profesionale. Acestora li se
adaug trei universit i Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca (Centrul
Universitar Nord) (sistem public de stat), Universitatea de Vest Vasile Goldi i
Universitatea Bogdan Vod (sistem privat).
Capacitatea de primire a spitalelor, în intervalul 2010-2013,
demonstreaz o cre tere a ponderii sistemului medical privat (de la 2,7% la
4,8%- 36 paturi în 2010, 66 paturi în 2013) în pia a serviciilor de s n tate i o
diminuare u oar a sistemului public (de la 97,3% la 95,2% - 1310 paturi în
2010 i 1300 paturi în 2013). Aceste valori se traduc într-un raport de 10,05
paturi/1000 de locuitori în 2013.
Structura personalului sanitar ilustreaz aceea i cre tere a
8
sectorului privat, întrucât num rul medicilor de familie din sistemul
public
de s n tate s-a diminuat cu 7,6 % în timp ce num rul celor implica i în cel
privat a crescut cu peste 128 de procente.
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Sec iunea II Studii de caz: comune din jude ul Bistri a N s ud i
jude ul Maramure

Totu i, num rul medicilor a înregistrat cre teri în ambele sectoare
cu procente similare (7.80% la public i 7.26% la privat), cu un total de 318
medici în unit ile medicale publice i 133 în cele private la sfâr itul anului
2013.
La nivelul polului de dezvoltare Baia Mare func ioneaz , în regim
public, 4 unit i medicale i un serviciu de ambulan : Spitalul Jude ean de
Urgen Dr. Constantin Opri , Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC), Spitalul
de Boli Infec ioase, Dermato-Venerice i Psihiatrie, Policlinica Sfânta Maria
i Serviciul de Ambulan Jude ean. Al turi de acestea au fost în in ate, în
regim privat, alte 5 spitale.
La nivelul jude ului Maramure , activit ile de asisten social sunt
coordonate de Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului,
din subordinea Consiliului Jude ean, de p r i private, iar la nivelul local
func ioneaz i Consiliile Administra iilor Locale. Conform raport rii
Agen iei Jude ene pentru Pl i i Inspec ie Social , în anul 2013, existau 42
de furnizori de servicii sociale acredita i, dintre care 22 erau reprezenta i de
diferite institu ii publice i 20 erau priva i, e c este vorba de asocia ii,
funda ii sau de culte religioase, oferind împreun 109 servicii dintre care 23
cu caracter primar i 86 servicii specializate. Pe raza municipiului Baia Mare
serviciile sociale sunt de nite i aplicate, conform reglement rilor na ionale,
prin intermediul Serviciului Public de Asisten Social , institu ie
subordonat Consiliului Local Baia Mare.
Conform Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia
Copilului Maramure (Consiliul Jude ean Maramure ), în municipiul Baia
Mare, în subordinea sa, se a au în anul 2013 urm toarele: 12 case de tip
familial pentru copii, 1 centru pentru primiri urgen e pentru copii, 1 centru
maternal i 5 centre pentru recuperarea persoanelor adulte cu handicap.
Al turi de aceste 19 centre, infrastructura de asisten social care
func ioneaz pe teritoriul Municipiului Baia Mare, este completat de 9
centre a ate sub coordonarea Serviciului Public de Asisten Social Baia
Mare: Centrul Social Multifunc ional tip Azil de Noapte; Cantina de Ajutor
Social; Cantina 1; Centrul de Zi pentru Vârstnici Caspev ; Centrul Social
Multifunc ional Rivulus pueris ; Centrul Social Regina Maria ; 4 cre e;
Centrul Comunitar Romanii; Centrul social Phoenix .

www.eeagrants.org

În anul 2013, în municipiul Baia Mare, erau înregistrate 11314 de
rme, un num r cu 21,5% mai mare decât cel înregistrat în anul 2010 (când
activau doar 9312). În acest interval de timp, s-a înregistrat o cre tere atât a
rmelor cu personalitate juridic (cu 13%), cât i a persoanelor zice care
întreprind activit i i sunt impozabile (cu 44,6%). Evolu ia ponderilor
persoanelor zice i juridice în totalul rmelor active demonstreaz o
sc dere de pondere a societ ilor cu personalitate juridic (de la 73% la 69%
din totalul rmelor active) i o evolu ie a persoanelor zice înscrise la
Registrul Comer ului (de la 26% la 32% din totalul rmelor active), dup cum
o arat i raportul dintre procentele de cre tere men ionate mai sus
(persoanele juridice au crescut numeric cu 13%, iar cele zice cu 45%).
La nivelul anului 2013, Municipiul Baia Mare înregistra un num r
aproximativ de 52089 de salaria i, în sc dere fa de 53382 (2010), cu o
pondere de cca. 2,5% (1293 de salaria i).

www.facebook.com/Proiect-Coerent

Acestora li se adaug i unit ile private care furnizeaz servicii
sociale. Conform Raportului privind activitatea Municipiului Baia Mare
pentru anul 2013,, în anul în cauz , Municipiul a subven ionat activitatea a
16 ONG-uri prestatoare de servicii sociale.
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Cel mai mare num r de salaria i se înregistreaz în domeniul
industriei de prelucrare (17556 angaja i în 2013, în cre tere) care
concentreaz 33% din for a de munc din municipiul Baia Mare. Al doilea
domeniu care angreneaz o parte important din for a de munc este
comer ul, polarizând 17% din totalul salaria ilor (8861 angaja i, în scădere).
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Se remarc sc deri relevante în domeniul comer ului (566 salaria i,
o sc dere de 6%), înv mântului (346 salaria i, o sc dere de 10%),
construc iilor (344 salaria i, o sc dere de 7%) i s n t ii i asisten ei sociale
(190 salaria i, o sc dere de 4%), doar acestea patru cumulând o diminuare de
cca. 1500 de locuri de munc în 4 ani. În acela i timp, se observ cre teri
relevante în domeniul distribu iei de ap , salubritate, gestionare de euri i
activități de decontaminare (228 salaria i, o cre tere de 22%), transportului i
depozit rii (187 salaria i, o cre tere de 9%) i industriei prelucr toare (160
salaria i, o cre tere de 1%). Pe timpul celor patru ani (2010-2013), s-au
pierdut 1977 de locuri de munc (cca. 3,7% din total) i s-au creat numai 684
(cca. 1,2% din total) prin compensarea celor dou valori rezult sc derea
total de 1293 de salaria i între 2010 i 2013.

Construc iile concentreaz 9% din for a de munc (4532 salaria i în
2013, în sc dere), s n tatea 8% (4420 salaria i în 2013, în sc dere) i
înv mântul 6% (3587 salaria i în 2013, în sc dere). Dup cum se poate
observa, serviciile din sfera publică (majoritare în sistem public- s n tate,
înv mânt i administra ie public - cumulate 9360 salaria i în 2013, toate 3
în sc dere) concentreaz cumulat cca. 18% din for a de munc a
municipiului Baia Mare.
Pe fondul unei sc deri a popula iei (depopulare) cu 1,7% în
intervalul 2010-2013, municipiul Baia Mare a cunoscut i o mic orare a
num rului omerilor înregistra i cu 50.58%, de la 3539 de persoane în 2010
la 1749 în 2013.
Municipiul Sighetu Marma iei, Jud. Maramure
Conform recens mântului
efec tuat în 2011, popula ia
municipiului Sighetu Marma iei
se ridic la 37.640 de locuitori, în
sc dere fa de recens mântul
a nte r i o r d i n 2 0 0 2 , c â n d s e
înregistraser 41.220 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt
români (76,07%). Principalele
minorit i sunt cele demaghiari
(11,73%), ucraineni (1,99%) i
romi (1,3%). Pentru 8,65% din popula ie nu este cunoscut apartenen a
etnic . Din punct de vedere confesional majoritatea locuitorilor sunt
ortodoc i (65,49%), dar exist i minorit i de romano-catolici (10,99%),
greco-catolici (5,23%), reforma i (3,05%) i martori ai lui Iehova (2,2%).
Pentru 9,38% din popula ie nu este cunoscut apartenen a confesional .
Conform recens mântului din 1930 ora ul avea 27.270 de locuitori,
dintre care 10.526 (38,6%) evrei, 9.658 (35,4%) români, 5.424 (19,9%)
maghiari, 1.221 (4,5%) ucraineni .a. Sub aspect confesional majoritatea
locuitorilor erau mozaici (38,9%), cu minorit i de greco-catolici (38%),
romano-catolici (12,8%), reforma i (5,7%), ortodoc i (3,5%) .a.
coli, gr dini e, centre colare din municipiul Sighetu Marma iei: 14
gr dini e, 14 coli, 7 licee, 2 coli postliceale. Exist o extensie a Universit ii
,,Babe Bolyai, cu Facult ile de Stiinte Economice i Gestiunea Afacerilor,
Geogra e i Psihologie i tiin e ale Educa iei.
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Ora ul Beclean, Jude ul Bistri a N s ud
Conform recens mântului efectuat în 2011, popula ia ora ului
Beclean se ridic la 10.628 de locuitori, în sc dere fa de recens mântul
anterior din 2002, când se înregistraser 10.878 de locuitori. Majoritatea
locuitorilor sunt români (78,5%). Principalele minorit i sunt cele de
maghiari (13,61%) i romi (3,84%). Pentru 3,84% din popula ie, apartenen a
etnic nu este cunoscut .
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt
ortodoc i (67,91%), dar exist i minorit i de reforma i (11,44%),
penticostali (8,04%), greco-catolici (2,77%), bapti ti (1,37%),romanocatolici (1,36%) i adventi ti de ziua a aptea (1,35%). Pentru 4,72% din
popula ie, nu este cunoscut apartenen a confesional . Ora ul Beclean,
inclusiv satele apar in toare are o popula ie de 11 868 persoane din care
83,9 % sunt români, 15,6 % maghiari i 0,5 % alte na ionalit i. În func ie de
religia declarat , 71,3 % sunt ortodoc i; 13,9 % reforma i; 6,8 % penticostali,
0,3 % greco catolici; 1,3 % bapti ti; 1,6 % romano catolici, 1,4 % adventi ti; 0,8
% alte confesiuni. Ora ul Beclean i satele apar in toare însumeaz peste
3275 gospod rii ale popula iei, cu o suprafa total de 5957 ha, din care
3659 ha suprafa agricol (1792 ha arabil, 784 ha p une, 1037 ha fâne e, 44
ha livezi i 2 ha vii. Are o suprafa total de 5957 ha, împreun cu cele 3
localit i componente: Figa la 5 Km (sud-est), Rusu de Jos la 2 Km (sud) i
Cold u la 2 Km (vest), avînd de asemenea în structura administrativ
cartierele Valea Viilor i Beclenu .
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Spitalul Municipal Sighetu Marma iei a func ionat conform
structurii aprobate prin Ordinul MSP nr. 76/2007 cu un numar de 777 de
paturi. În cursul anului s-au f cut modi c ri de structur aprobate prin
Ordinul nr. 272/2007 si 872/2007. Spitalul func ioneaz pe baza autoriza iei
sanitare vizat anual i a programului de conformare.
Direc ia de Asisten Social i Protec ia Copilului Sighetu
Marma iei, are, în afara de sediul administrativ, 8 Case de tip Familial, 1
Centru de Plasament pentru copii colari, 1 Centru primire Regim Urgen , 1
Centru de zi pentru copii, 5 Centru Recuperare i Reabilitare pentru Persoane
Adulte cu Handicap, 1 Centru de zi pentru Adul i cu Handicap.

colile din Ora ul Beclean: coala General Liviu Rebreanu , coala
Gimnazial Grigore Sila i , Liceul tehnologic agricol, Liceul tehnologic
Henri Coand , Colegiul Na ional Petru Rare , Centrul colar de Educa ie
Inculziv , Gr dini a cu Program Prelungit Alb ca Z pada , Gr dini a cu
Program Normal 1 Iunie .
Spitalul Or enesc Beclean acord servicii medicale pentru
aproximativ 56000 locuitori, din care 12000 ai ora ului Beclean si 44000
locuitori ai celor 13 comune arondate. Ora ul Beclean prezint Centre
sociale i de reintegrare social care acoper o mare parte a nevoii sociale
din comunitate, dar i altor comunit i.

Comuna Cetate, Jude ul Bistri a N s ud
Conform recens mântului efectuat în 2011, popula ia comunei
Cetate se ridic la 2.330 de locuitori, în sc dere fa de recens mântul
anterior din 2002, când se înregistraser 2.371 de locuitori. Majoritatea
locuitorilor sunt români (76,82%), cu o minoritate deromi (20,04%). Pentru
2,19% din popula ie, apartenen a etnic nu este cunoscut . Din punct de
vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoc i (93,61%), cu o
minoritate de penticostali (2,06%). Pentru 2,19% din popula ie, nu este
cunoscut apartenen a confesional .
În comuna func ionează următoarele școli: Grupul Scolar Cetate Petris cu clasele I-VIII si o Scoala Profesionala de Arte si Meserii; Gradinita
Petri , coala generala cls.I-IV- Satu Nou, Gradinita Satu Nou, Scoala
generala cls.I-IV Orheiu Bistritei, Gradinita Orheiu Bistritei. În aceste
unitati scolare sunt inscrisi : - 95 prescolari (in patru grupe de gradinita), 352
elevi clasele I-VIII, 19 elevi cls.IX coala de Arte i Meserii care de f oar
practic în atelierul propriu construit de Primaria Cetate.
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În ecare din cele trei sate (Satu Nou, Petri i Orheiu-Bistri ei) din
comuna Cetate exist câte o biserica, iar în satul Petri mai este i o bisericu
situat în cimitirul din sat (toate sunt orodoxe). Atât biserica mare din Petri cu hramul Sfântul Dumitru cât i bisericu a, precum i turnul bisericii sunt
monumente arheologice. Biserica din localitatea Satu Nou este a doua ca
m rime din judetul Bistri a-N saud. În localitatea Petri exist i un
monument al eroilor c zu i în primul r zboi mondial.

Comuna Dumitri a, Jude ul Bistri a N s ud
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Conform recens mântului efectuat în 2011, popula ia comunei
Dumitri a se ridic la 2.730 de locuitori, în sc dere fa de recens mântul
anterior din 2002, când se înregistraser 2.808 locuitori. Majoritatea
locuitorilor sunt români (77,03%), cu o minoritate de romi (19,49%). Pentru
3,37% din popula ie, apartenen a etnic nu este cunoscut . Din punct de
vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoc i (88,21%), dar
exist i minorit i de penticostali (5,68%) i martori ai lui Iehova (2,2%).
Pentru 3,37% din popula ie, nu este cunoscut apartenen a confesional .
Comuna Dumitri a este o localitate i o comun situat în jude ul
Bistri a N s ud , România. Comuna Dumitri a s-a în in at prin Legea nr.537
din 24 septembrie 2002 referitoare la reorganizarea administrativ teritorial
a Comunei Cetate . Este situat în partea de sud-est a jude ului Bistri a
N s ud i se învecineaz la nord cu ora ul Bistri a, la vest cu comuna Budacu
de Jos , la est cu comuna Cetate , la nord-est cu comuna Livezile, iar la Sud cu
comunele eu M r elu.
Comuna Dumitri a are trei localit i componente: Dumitri a
re edint , Budacu de Sus i Ragla. Popula ia total la 1 iulie 2003 era de 2931
locuitori, dintre care 1425 femei . În 2010 popula ia total era de 3017
locuitori, dintre care 1452 femei. Institu iile de înv mânt de pe raza
comunei Dumitri a ( Gr dini a Nr.1 C tun i Gr dini a Nr. 2 Budacu de Sus,
Gr dini a din ragla, coala General Budacu de Sus, coala General
Dumitri a) asigur tuturor copiilor din comun o educa ie formal de foarte
bun calitate

Teritoriul comunei dispune de importante resurse naturale , atât
de sol cât i de subsol. Dintre acestea se pot men iona: terenurile arabile (
agricultura ind ocupa ia de baza a locuitorilor), p durile, cu lemn de bun
calitate (a determinat , înc din vechime, ca o parte din locuitori, pe lâng
ocupa ia agrar pastoral , s se îndeletniceasc cu p duritul i prelucrarea
lemnului) p unile (folosite la p unat cre terea animalelor ind o alt
îndetelnicire a oamenilor locului), apa (poten ial hidroenergetic pe Valea
Budacului).
În cadrul comunei Dumitri a exist dou coli i trei gr dini e:
coala gimnaziala Budacu de Sus, coala gimnazial Dumitri a, Gr dini a cu
program normal nr.1 Budacu de sus, Gr dini a cu program normal nr.2
Budacu de sus, Gr dini a cu program normal Ragla.

Ora ul omcu a Mare, jud. Maramure
Localitatea are o popula ie de 7.565 locuitori (2011) i a fost
declarat ora prin Legea nr. 83/2004. Conform recens mântului efectuat în
2011, popula ia ora ului omcu a Mare se ridic la 7.565 de locuitori, în
sc dere fa de recens mântul anterior din 2002, când se înregistraser
7.708 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (80,67%).
Principalele minorit i sunt cele de romi (13,97%) i maghiari
(1,47%). Pentru 3,67% din popula ie, apartenen a etnic nu este cunoscut .
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoc i
(82,21%), dar exist i minorit i de greco-catolici (5,37%), penticostali
(3,9%) i martori ai lui Iehova (1,96%). Pentru 4,07% din popula ie, nu este
cunoscut apartenen a confesional .
Ora ul omcuta Mare are în componen urm toarele localit i:
Buciumi, V lenii omcu ei, Hovrila, Ciolt, de rang III i localit ile
apar in toare: Finteu u Mare, Buteasa i Codru de rang V.
În afara de biroul de asisten social din cadrul Prim riei, în
omcu a Mare mai exist un Centru de Plasament pentru B trâni. În ceea ce
priveste s n tatea, exist 5 cabinete ale medicilor de familie, 4 de
stomatologie i 1 laborator de analize medicale. În ora ul omcu a Mare
activeaz aproximativ 90 de rme.
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B1. Studiu de caz - familie defavorizat din satul Doroban , jud. Ia i
1.1. Identi carea clientului
Prenume: A.
Domiciliu: Sat Doroban , Com. Aroneanu, Jud. Ia i
Religie: ortodox
Mediul de provenien : rural

www.facebook.com/Proiect-Coerent

B. Studii de caz pe familii defavorizate, inclusiv dintr-o comunitate
cu popula ie de romi peste 5%

1.2.Prezentarea succint a problemei
Familia A este una din multele familii defavorizare din satul Doroban ,
este alc tuit din 5 membri dintre care 2 adul i i 3 copii minori. P rin ii nu
lucreaz nic ieri (doar tat l ocazional cu ziua prin sat) iar singura surs de
venit este aloca ia copiilor. Condi iile în care locuiesc sunt mizere i inproprii
pentru cre terea i dezvoltarea armonioas i s n toas a copiilor. Nici un
membru al familiei nu a suferit condamn ri penale. În comunitate, familia A
este perceput ca ind r ut cio i i be ivani.
19

1.3. Prezentarea familiei
Familia este alc tuit din 5 membri:
Mama: A.E. 38 ani
So ul: A.D. 44 ani
Copiii: A.E. 6 ani, A.C. 15 ani, A.I. 3 ani

1.5. Prezentarea condi iilor de locuit
Familia locuie te într-o c su mic din chirpici cu o suprafa de
80mp, alc tuit din trei camere iar condi iile de locui sunt nefavorabile
cre terii i dezvolt rii s n toase i armonioase a copiilor. Nu dispune de
aragaz i frigider i ap curent , prepar hrana la soba pe care o are în
buc t rie, iar vara afar la soba din curtea casei. Are curent electric i un
televizor.
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1.4. Date privind starea de s n tate zic i mintal a familiei
a) s n tatea zic :
Din punct de vedere zic sunt s n to i, nu necesit îngrijiri medicale.
b) s n tatea psihic :
Din punct de vedere psihic sunt s n to i.

1.6. Date despre educa ie
C. este în clasa a - VIII a iar E. este în clasa 0 la coala din sat. Situa ia colar
nu este prea str lucit deoarece p rin ii acas nu se ocup deloc de educa ia
copiilor.
1.7. Ocupa ia p rin ilor
Nu lucreaz nic ieri, doar tat l lucreaz ocazional cu ziua prin sat.
1.8. Situa ia economic
Familia are un venit reprezentat de aloca iile copiilor.
1.9. Terenuri în proprietate /animale
Dispune de teren agricol în suprafa de 0,5375 ha, iar în ce prive te
animalele au câteva g ini 6, un porc i o v cu .
2.0. Situa ia colar a copiilor/integrarea în sistemul educa ional
/atitudinea fa de coal /atitudinea p rin ilor fa de coal .
Copiii sunt înscri i la coala din sat, dar situa ia lor colar nu este
una prea bun , nivelul de înv are este minim iar num rul de absen e este
mare. P rin ii acas nu se ocup deloc de educa ia lor, nu ii pun s fac
temele ci mai degrab îi pun la munc prin curte. Directorul i cadrele
didactice au discutat de nenum rate ori cu p rin ii despre situa ia colar a
copiilor dar f r nici un rezultat.
B2. Studiu de caz familie defavorizat din satul Gropni a, jud. Ia i
1.1. Identi carea clientului
Prenume: S.
Domiciliu: Sat Gropni a, com. Gropni a, jud. Ia i.
Religie: ortodox
Mediul de provenien : rural
1.2. Prezentarea succint a problemei
Familia S. este una din multele familii defavorizare din satul
Gropni a, este alc tuit din 4 membri dintre care 2 adul i i 2 copii minori.
Adul ii nu lucreaz nic ieri iar singurul venit al familiei const în aloca iile
copiilor. Cei doi copii mai mari sunt înscri i la coala din sat. Condi iile în care
locuiesc sunt nesatisf c toare cre terii i dezvolt rii s n toase a copiilor mai
ales c a în familie exist un copil de 2 ani.
Nici un membru din familie nu au suferit condamn ri penale.
Familia în societate este perceput ca o familie de scandalagii, pe
baza consumului de alcool se produc frecvente certuri în familie i cu vecinii.
1.3. Prezentarea familiei
Familia este alc tuit din 4 membri:
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Mama: S.A. 50 ani
So ul: S.F. 56 ani
Copiii: S.C 10 ani, S.I.. 2 ani
1.4. Date privind starea de s n tate zic i mintal a familiei
a) s n tatea zic :
Aparent s n to i
b) s n tatea psihic :
Din punct de vedere psihic sunt s n to i.
1.5. Prezentarea condi iilor de locuit
Familia locuie te într o c su b trâneasc alc tuit din dou camere.
Condi iile de locuit nu sunt igienice, camerele nu sunt îngrijite iar copii dorm
într un pat infect. Hrana o prepar la o sob pe care o au în camera unde
dorm. De in curent electric i televizor, dar nu au ap curent .
1.6. Date despre educa ie
C i A este înscris la coala din sat, în clasa a III a.
1.7. Ocupa ia p rin ilor
P rin ii nu lucreaz .
1.8. Situa ia economic
Venitul familiei este alc tuit din: aloca ia copiilor 168 lei/lun
1.9. Terenuri în proprietate /animale
Familia dispune de o proprietate personal i de teren agricol dar
nu au nici un interes s îl cultive. De in câteva animale : g ini în num r de 12,
un iepura i un c el.
2.0. Situa ia colar a copiilor/integrarea în sistemul educa ional
/atitudinea fa de coal /atitudinea p rin ilor fa de coal .
Situa ia colar a minorului C nu este una foarte bun datorit
neglijen ei p rin ilor i a absen elor foarte multe. Nu îi place s mearg la
coal . Cadrele didactice au încercat i încearc prin diferite metode
(medita ii, recompense) s îi stimuleze. Au discutat i cu p rin ii în
nenum rate ori despre situa ia copilului dar f r nici un rezultat.
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1.1.Identi carea clientului
Prenume: C.
Domiciliu: Sat Mo ca, com. Mo ca, jud. Ia i.
Religie: ortodox
Mediul de provenien : rural
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B3. Studiu de caz - familie defavorizat din sat Mo ca, Jud. Ia i

1.2. Prezentarea succint a problemei
Familia C. este una din multele familii defavorizare i de etnie rom din
satul Mo ca, jud. Ia i, este alc tuit din 3 membri dintre care 2 adul i i 1
copil minor. o ii C. sunt c s tori i legal i locuiesc împreun la bunicii
materni. Nu lucreaz nici unul iar singurul venit al familei const în aloca ia
copilului. Minorul I.este înscris la coala gimnazial din satul Mo ca. Situa ia
lor este foarte grea deoarece abia au ce pune pe mas s m nânce.
Nimeni din familie nu a suferit condamn ri penale.
Percep ia societ ii asupra familei C.este una bun .
1.3. Prezentarea familiei
Familia C. este alc tuit din 3 membri:
Mama: C.E 30 ani
So ul: C.N. 35 ani
Copiii: C.I. 6 ani.
1.4. Date privind starea de s n tate zic i mintal a familiei
a) s n tatea zic
Din punct de vedere zic sunt s n to i, nu necesit îngrijiri medicale.
b) s n tatea psihic :
Din punct de vedere psihic sunt s n to i.
1.5. Prezentarea condi iilor de locuit
Familia locuie te împreun cu bunicii materni, proprietate personal a
acestora, alc tuit din 3 camere. Condi iile de locuit sunt bune, camerele
sunt îngrijite i mobilate. Hrana o prepar în buc t rie la un aragaz iar în
celelalte camere sunt sobe care servesc la înc lzire.
De in curent electric,aragaz, frigider i televizor. Nu de in ap curent .
1.6. Date despre educa ie
Minorul I este înscris în clasa 0 la coala din satul Mo ca.
1.7. Ocupa ia p rin ilor
F r ocupa ie
1.8. Situa ia economic
Venitul familiei este alc tuit din: aloca ia copilului 84 lei/lun
1.9. Terenuri în proprietate/animale
Familia C. nu dispune de o proprietate personal (locuie te la
bunicii materni) i nici teren agricol. Nu de in animale.
2.0. Situa ia colar a copiilor/integrarea în sistemul educa ional
/atitudinea fa de coal /atitudinea p rin ilor fa de coal .
Minorul I este în clasa O, nu este prea cuminte i provoac mult g l gie la ore. Mama se intereseaz frecvent de situa ia colar a copilului
dar minorul I este foarte alintat i nu vrea s asculte de nimeni.
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(a) Date de identi care:
În vârst de 15 ani elev în clasa a VII-a, la o coal din ora ul de
domiciliu, provine dintr-o familie numeroas , format din 8 membri (minora
în cauz , cei doi p rin i în vârst de 40 ani tata i 38 de ani mama i înc
patru fra i, cu vârste cuprinse între de 2 ani, respectiv 20 ani. Mama lucreaz
ca femeie de serviciu la o asocia ie de proprietari, iar tat l munce pe la vecini
cu ziua. Întreaga familie locuie te într-o cas modest format din trei
camere, f r dependin e. Locuin a este înc lzit cu sobe cu lemne, apa o
procur de la fântâna din col ul str zii iar grupul sanitar se a în curte.
Starea material a familei este s rac , hainele copiilor ind asigurate prin
mila vecinilor sau rudelor. Alimenta ia copiilor se rezum la carto er i sau
pr ji i cu m m lig i din când în când câte o felie de parizer sau ou .
Aceast mancare în principal este cump rat pe datorie de mama minorei
de la magazinul din apropierea locuin ei lor. Familia a bene aict de
subven ie pentru înc lzirea locuin ei cu lemne.
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C1. Studiu de caz copii a a i în situa ii de risc: minor de 15 ani i înc
patru fra i
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Minora - S-a întâmplat, de mai multe ori, s nu avem bani de
mâncare, dar atunci mama se împrumuta la unii vecini. De îmbr cat aveam de
la vecini, sau purtam hainele de la unul la altul. Nu pot spune c am am suferit de
foame. Când nu aveam de nici unele mama se împrumuta de bani sau lua de la
magazin pe datorie. Mâncam trei mese pe zi. Rar se întâmpla s avem ceva
dulce. Duminica mergeam la biseric i primeam coliv , colaci de poman .

Din disu uia purtat cu minora am a at c p rin ii se certau
frecvent din cauza st rii materiale ptrecare a familiei. Singura care asigur
subzisten a material a familei este mama. Tat l ind alcoolic producea
mereu scandaluri în familie i în cartier. Minora era mereu maltratat de c tre
fratele cel mai mare.
Referindu-se la rela iile cu p rin ii, minora spune c cel mai bine se
în elegea cu mama, care, de i nu i-a manifestat sentimente de afec iune
fa de ea, o ajuta atunci când avea diverse probleme.
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(b) Climatul familial:

În ceea ce prive te rela iile cu tat l, acestea erau reci, mai ales
pentru c acesta se îmb ta frecvent i provoca scandal în familie, b tându-o
deseori pe mam i pe copiii. Nici unul dintre p rin i nu se interesa de situa ia
colar a copiilor i nici nu s-au ocupat vreodat de anturajul acestora sau de
modul în care- i petreceau timpul liber.
Din punct de vedere al rela iilor cu fra ii i surorile, minora consider
c cel mai r u se în elegea cu fratele cel mai mare cel care a agresat-o sexual
care o certa i o b tea în mod frecvent. Cu ceilal i fra i minora are rela ii
acceptabile.
Întrebat dac se sim ea ocrotit în cadrul familiei, minora
apreciaz c nu a avut niciodat acest sentiment, deoarece ecare î i vedea
de interesele lui, f r s -i pese de ceilal i:
Minora: Atmosfera din familia mea este neprietenoas . P rin ii mei se
cceart mereu pân ajung la agresiune zic care se extinde i asupra mea i a
fra ilor mei.. Cu fratele meu mai mare nu m în elegeam deloc bine. M certa,
m b tea, nu m lasa s ies afar cu ceilal i fra i. De aproximativ doi ani acesta
m agreseaz i în alt mod iar dac le spuneam ceva p rin ilor sau celorlal i fra i
aveam impresia c nu m aude nimeni. De exemplu, le-am spus de mai multe ori
c ar mai bine s dorm cu ei în camer , dar ei nu m-au luat în seam niciodat .
Spuneau c nu este loc i s nu mai fac mofturi de copil mic.
Despre coal nu m-a întrebat niciodat vreunul, nu m-au ajutat s -mi
fac temele. P rin ii mei nu aveau timp pentru a a ceva i nici nu tiau cum s o
fac . Ei nu puneau pre pe ceea ce f ceam eu sau fra ii mei la coal i nu veneau
la edin ele cu p rin ii.
Pe tata nu l-a interesat nimic niciodat , decât s - i asigure bani de
b utur . De aceea, nici eu, nici fra ii mei nu ne descurcam prea bine la coal . Eu
am repetat clasa a IV-a i un an nu am mers deloc la coal .
În familia mea au fost i zile mai bune când mergeam la coal , m
întâlneam cu prietenii mei, veneam acas mâncam i apoi m jucam cu fra ii i
surorile mele în cas sau în curte, ie eam pe strad , st team de vorb cu vecinii
etc.
În zilele rele, tata bea de diminea , iar când veneam de la coal era
deja beat. Atunci nimic nu-i convenea din ceea ce f ceam i erau scandaluri
pân seara când venea mama de la serviciu. Când venea mama se lua de ea i
pân pe la 2-3 noaptea se certau .
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Din relat rile minorei, rezult c a fost abuzat sexual de c tre
fratele cel mai mare atunci când ea avea vârsta de 13 ani, iar el 18 ani. Ceea ce
a contribuit la comiterea abuzului a fost faptul c minora era obligat s
doarm în aceea i camer cu doi dintre fra ii s i, chiar dac , în mai multe
rânduri, i-a rugat pe p rin ii s i s se mute împreun cu ace tia din urm sau
cu surorile ei. Agresarea sexual a minorei de c tre fratele cel mai mare a
continuat, aproape sear de sear , timp de doi ani, minora neavând curajul
s dezv luie nim nui ce i s-a întâmplat, mai ales c fratele o amenin a
frecvent s nu spun nimic. În cele din urm , nemaiputând suporta ceea ce i
se întâmpl , minora îns i s-a adresat poli iei. Ulterior, prin intermediul
autorit ilor de la Protec ia Copilului, pentru minor s-a luat m sura
plasamentului în cadrul DGASPC Suceava.
Minora: Eu dormeam în camer cu doi dintre fra ii mei, cel care m-a
abuzat i un frate mai mic. Într-o noapte fratele mai mare, a venit în patul meu,
s-a dezbr cat, s-a urcat peste mine, m-a dezbr cat i pe mine i apoi m-a violat.
Nu tiu dac fratele cel mic auzea ceva sau sau nu în elegea ce se întâmpl .
P rin ii mei nu au tiut niciodat nimic .Eu nu am spus niciodat nimic. De fric .
Totul a durat 2 ani, aproape în ecare sear . Plângeam toat noaptea, visam
urât. Îmi era fric de fratele meu pentru c m amenin a c m va bate i m va
omorî. Nu am povestit nim nui nimic pân nu am mai putut suporta mi-am
luat inima în din i i am fugit de acas . Am fost la Poli ie i am povestit totul.
Pentru c era seara Poli ia nu a putut face nimic la ora aceea, ei m-au dus înapoi
acas i au povestit totul p rin ilor mei. A doua zi au venit de la protec ie i m-au
luat. Acum sunt lini tit , pot dormi i eu noaptea... .
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(c) Informa ii privind abuzul sexual
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Abuzul zic: De i nu foarte frecvent, minora era b tut , uneori
tat , cât i de fra ii mai mari. Tat l o maltrata atunci când era b ut i când ea
refuza s -i cumpere b utur . Era b tut cu palmele i cu cureaua, iar odat ,
tat l a b tut-o atât de r u încât minora i-a pierdut cuno tin a.
Minora se arat extrem de tolerant fa de abuzul zic la care a fost
supus , considerând c a meritat b t ile primite, deoarece a fost rea i
neascult toare :
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(d) Informa ii privind alte forme de abuz:

Minora: Eram pedepsit uneori i de c tre tata i de c tre fra ii mei.
Tata m b tea, nu îmi mai d dea voie merg la joac . Eu cred c nu f ceam ceva
r u. M trimitea s îi cump r b utur i eu nu voiam. De multe ori voia s merg
la magazin s îi cump r b utur pe datorie, iar mie îmi era ru ine. Eram b tut
mai ales atunci când era tata b ut. Cel mai adesea cu palmele i mai rar cu
cureaua. Cred c i tata i fra ii mei m b teau pentru c eram rea i nu ascultam
de ei a a îmi spuneau i ei, c sunt rea. Dup ce eram b tut aveam impresia c
nu mai am pentru ce s tr iesc. Dar nu am povestit nim nui pentru c nu aveam
încredere în nimeni. Aveam prieteni, vecini, dar chiar dac tiau ce se întâmpl
la noi în cas i nu se b gau. Înv toarea m întreba câteodat de ce sunt trist
dar eu nu îi spuneam nimic .
Abuzul emo ional: Minora declar c nu s-a sim it niciodat
ocrotit în familie, ci dimpotriv . Astfel, de i nu a avut vreodat sentimentul
respingerii de c tre p rin i sau a lipsei de afec iune a acestora, s-a sim it
adeseori neb gat în seam , deoarece de prea pu ine ori, p rin ii au
ascultat dorin ele sau insatisfac iile ei. Mai mult, chiar dac mama s-a ar tat,
adeseori, în eleg toare fa de ea, luându-i câteodat ap rarea în fa a tat lui
sau a fra ilor, aceasta nu a r sf at-o sau alintat-o niciodat :
Minora: Nu m-am sim it niciodat ocrotit , nici m car de mama
chiar dac cred c p rin ii mei m iubeau în felul lor. Mama, discuta cu mine
uneori, era în eleg toare i când eram acas îmi mai lua ap rarea în fa a
celorlal i.
Alteori nu m sim eam b gat în seam , mama avea treab , era
obosit sau nu tiu de ce nu avea timp de mine i de fra ii mei. Nu a fost niciodat
rea, ipa câteodat la noi când nu f ceam ce spunea ea, dar nu ne batea. Îi
d dea dreptate mereu fratelui meu mai mare, chiar dac acesta min ea.
Nu m mângâia, nu m alinta, de i sim eam nevoia. Cred c îi d dea
dreptate fratelui pentru c era mai mare, era primul ei copil i cred c îl iubea mai
tare. Nici pe fra ii mei nu-i alinta niciodat . Mi-a dorit s m i noi ca alte
familii cum am v zut la vecini sau colegii de la coal cum se în eleg p rin ii lor.
Noi , copiii, pentru tata nu eram, nu suntem importan i, iar mama singur cu
atâ ia copii sigur c nu se putea descurca prea bine. Tata este o persoan rece i
poate ne iube te în felul lui i cred asta pentru c îl v d acum când vine la mine,
mai plânge uneori, îmi spune c ar vrea s vin acas .
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(d) Date cu privire la situa ia actual a minorei
În prezent, dorin a cea mai mare a minorei este s se întoarc acas ,
pentru a- i reîntâlni surorile mai mici i pe mama sa, dar cel mai tare îi este
fric s se întoarc acolo unde este fratele ei i s i se întâmple iar acele
lucruri groaznice noaptea :
Minora: Acum mi-e mai bine dar am suferit foarte mult i înc mai
suf r. Mi-a dori îns s m întorc acas s u împreun cu surorile mele, cu
fra ii mei. De i sunt momente când nu mai vreau s aud de casa aceea, îmi
este dor. Mi-a dori s m i noi o familie normal . A vrea s m întorc acas ,
dar doamna directoare nu îmi d voie. Spune c acolo e fratele meu care este
un pericol pentru mine. i eu cred acest lucru, mai am i acum co maruri cu
acele lucruri groaznice ce se întâmplau noaptea .
Întrebat dac a povestit cuiva abuzul la care a fost supus , minora
a rm c , din cauza sentimentelor de ru ine cu care s-a confruntat, a preferat
s in totul sub t cere:
Minora: De ru ine nu am spus nimic chiar dac a încercat d-na
psiholog s vorbeasc cu mine dar eu nu am vrut s spun nimic. Mi-e team
s nu aud colegele mele i s râd de mine. De când sunt aici sunte i prima
persoan cu care discut despre ce s-a întâmplat .
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(a) Date de identi care
Minora, în vârst de 10 ani este în clasa a treia, s-a n scut în Piatra
Neam . P rin ii s-au desp r it atunci când ea avea 7 ani, Instan a de judecat
luând decizia de a o încredin a tat lui. Din relat rile sumare ale minorei
rezult c mai are o sor care este i ea încredin at tat lui. Minorele sunt
îngrijite în prezent de bunica patern , mama ind plecat la munc în
Germania iar tat l i el, lucreaz câte trei luni în Olanda cu pauz de o lun .
Discu ia s-a purtat cu minora astfel:
Ce po i tu s îmi spui despre tine? Am în eles c ai 10 ani i esti din F lticeni
Minora - Sunt din Piatra Neam , în F lticeni stau cu buni de când s-au
desp r it p rin ii. La coal sunt în a treia B.
Despre p rin ii t i ce po i s -mi spui? Despre mama, despre tata? Cum sunt
ei?
Minora. Mama s-a desp r it de tata. Eu eram mai mic . Aveam vreo 7 ani.
tii care a fost motivul pentru care s-au desp r it? tii de ce?
Minoa. Nu.
I. Tu cu cine ai r mas? Cu mama sau cu tata?
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C2. Studiu de caz copii a a i în situa ii de risc: minor de 10 ani i sora
mai mic

Minora. Cu tata i eu i sora mea, c mai am o sor mic , are 6 ani cam.
Mama mai vine s ne ia, dar tati nu ne prea las . Nici buni. C noi stam mai
multi cu buni. Ea ne duce i ne aduce de la coal ..
De ce crezi c nu te las cu mama?
Minora. Pentru c e plecat mereu i nu ne lasa acolo unde st ea.
De când ai început tu s mergi la coal ? Erai la Piatra Neam sau erai aici?
Minora Aici. N-au apucat s m înscrie la coal acolo c s-au desp r it. Neau adus aici, am mai stat un pic i abia dup aceea am început coala,în clasa
întâi i sora mea la gr di...
(b) Climatul familial
Din informa iile oferite de minor rezult c aceasta locuia, înainte
într-o cas mare i frumoas , cu curte i leag n. Acolo mai locuiau bunica i
bunicul materni. Situa ia material a întregii familii era bun , bunicii erau
pensionari minora declarând, de exemplu, c nu s-a întâmplat nicodat ,
înainte de a se muta în F lticeni, s nu aib su cient mâncare sau juc rii. În
acela i timp, ea a rm c se nu se sim ea ocrotit în prezen a bunicului
matern:
- Dar unde locuia i voi în Piatra Neam ?
Minora: La o casa mare.
- i locuin a cum e? Ave i toate condi iile? Ave i ap , ave i ap cald , ave i
gaze?
Minora Da.
Câte camere?
Minora Mmmm... s spun...cred c ... vreo cinci i pod mare, unde m jucam
eu cu sora mea.
- Dar tu a a în general, în familie, cu tata, cu mama, cu bunicii, te sim eai
ocrotit , te sim eai protejat , te sim eai în siguran ?
Minora. M sim eam i protejat i în siguran dar când era i bunicil nu
mai m sim eam a a .
Minora apreciaz c tat l s u se poart frumos cu ea, îi cump r ei i
surorii haine, juc rii i dulciuri i le serbeaz mereu zilele de na tere. A a era
i când stateau la Piatra Neam . El era cel care lua ini iativele în ceea ce
prive te ingrijirea fetelor. Mama fetelor se implica mai pu in în cre terea lor
deoarece era angajat la o rm care îi ocupa aproape toat ziua. Despre
bunica matern minora spune c e ca o mam . Se ocupa foarte mult de
minore, le îngrijea i le f cea toate poftele doar c era cam rece uneori. Cu
bunicul matern minora nu are o rela ie prea bun :
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(c) Date privind abuzul sexual
Referindu-se la abuzul sexual comis de bunic asupra sa, minora este
destul de confuz , evitând s ofere detalii concrete i limitându-se doar s
eviden ieze în linii mari ceea ce s-a întâmplat în realitate. Din spusele ei,
rezult c atunci când ea avea vârsta de 6 ani, bunicul ei a abuzat de ea
sexual. Cel care a anun at organele abilitate (poli ia) a fost tat l minorei cu
care aceasta avea o rela ie foarte apropiat . De i minora mai întâi i-a povestit
tot ceea ce i s-a întâmplat mamei, aceasta a refuzat s cread în veridicitatea
relat rilor acesteia:
- Bunicul t u te-a agresat, nu? Po i s -mi spui cum?
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- Existau sau nu certuri în familie?
Minora Da, se mai certa tati cu bunicul. El e mai moroc nos de obicei.
Dar cu mama se certa sau doar cu bunicul?
Minora Câteodat i cu mama, dar se fereau de noi, ca s nu plângem.
Bunicul era singurul care se purta urât cu tine?
Minora Da. i câteodat i mami, c spunea c m port urât cu bunicul.
- Po i s mai îmi spui i altceva despre cum se purta bunicul cu tine?
Minora - Mai demult am fost cu bunicul în parc, ne-am dat cu bicicleta, mi-a luat
dulciuri. Sora mea nu a fost cu noi. Doar eu i bunicul. Am venit acas i am mers
în pod s m joc i a venit dup mine. Mi-a spus s m dezbrac c în pod e cald i
m-a alintat aici... Eu am fugit c m-am speriat i de atunci nu mi-a prea pl cut de
el.

Minora Mi-a spus odat , când m jucam în pod, s m dezbrac c e cald i m-a
alintat pe aici... i apoi mi-a f cut ceva cu mâna i m-a durut tare i am fugit. De
atunci nu îl mai iubesc.
A a i ce s-a întâmplat mai departe?
Minora Am mers la mami i i-am spus,... dar nu m-a crezut. Mi-a spus c sunt
mare i ar trebui s îl respect pe bunicu nu s vorbesc prostii despre el.
i ce ai f cut apoi?
Minora M-am dus la baie i, dup aceea m-am întins în pat i am a teptat s
vin tati s -i spun lui c el m crede.
A a, i ai povestit totul lui tati, nu?
Minora Da, i a sunat la Poli ie i a venit i o fat Andreea care m-a luat i am
stat dou nop i la un centru cu al i copii. Am fost la spital, la doctor, tot cu tati i
cu Andreea. i m-a controlat c mi-a curs sânge.
i cu mama ai vorbit despre asta dup ce te-ai întors?
Minora Nu, c oricum nu m crede, ea nu m iubeste ca tati.
Bunica nu te crede?
Minora Nu, nici ea. A spus c bunicul n-a f cut nimic r u, c eu visez prostii din
cauz c m uit prea mult la televizor...
i tata ce zice?
Minora El a hot rât s ne mut m la F lticeni la buni de aici. Aici nu avem bunic
i e mai bine. Buni din Fa lticeni ne iube te mult .Chiar daca tati e mereu plecat
ca s aduc bani s avem de toate noi nu sim im lipsa lui c vorbim mereu la
telefon.
Este de men ionat faptul c minora a intrat într-un program de
consiliere psihologic imediat ce s-a mutat cu tat l i sora sa la bunica
patern ..
(d) Aspira ii ale minorei pentru viitor
În prezent aceasta nu dore te s dicute deloc despre bunicul
matern i nici de mama sa. Cu bunica matern mai vorbe te din când în când
la telefon Minora spune c ar dori s aib ea i sora ei o m mic ca i celelalte
colege ale ei dar s nu e mama cea veche .
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