www.eeagrants.org

www.facebook.com/Proiect-Coerent

Practici actuale:

Servicii suport pentru
copii cu p rin i pleca i
în str in tate

www.glep.usv.ro

3

www.eeagrants.org

Fenomenul copiilor r ma i singuri acas este creat
prin plecarea parintilor la munca in strainatate, lasandu-i pe
copii in grija diverselor persoane, altele decat parintii naturali
i acest fenomen ia amploare pe an ce trece. In aceste conditii
este nevoie de multa rabdare si tact din partea cadrelor
didactice, dar si a celor din jur pentru a depasite momentele
grele ale singuratatii.
În categoria copiilor cu p rin i pleca i în str in tate se
a acei copii care au ambii sau unul dintre p rin i pleca i la
munc în str in tate, pe o anumit perioad de timp. Astfel, în
func ie de vârst i de resursele disponibile (umane, materiale i
nanciare), ace ti copii sunt l sa i în grija bunicilor sau a altor
persoane (rude, prieteni ai p rin ilor).
În ceea ce prive te magnitudinea acestui fenomen, la
sfâr itul lunii iunie 2007, cifrele o ciale furnizate de Autoritatea
Na ionala pentru Protec ia Copilului indicau un num r total de
82.464 copii ai c ror p rin i sunt pleca i în str in tate. Aceast
cifr este mult subdimensionat 1. Estim rile f cute de Funda ia
Soros în anul 2007 în cadul studiului Efectele migra iei: copiii
rama i acas arat c în anul colar 2006-2007, 16-18% dintre
elevii de gimnaziu aveau cel pu in un p rinte plecat la munca în
str in tate, ceea ce în cifre absolute reprezint circa 170.000 de
elevi din cei aproape un milion înscri i în clasele VVIII. Dintre
ace tia aproximativ 35.000 au ambii p rin i pleca i, 55.000 au
doar mama plecata, iar 80000 au doar tat l plecat în str in tate.
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I. Copii cu p rin i pleca i în str in tate analiz
preliminar

Mai mult, aproximativ trei sferturi dintre elevii de
gimnaziu au cel pu in un frate sau o sora (media este de 1,2 la
nivelul întregului e antion), ceea ce face ca cifra copiilor rama i
acas sa se dubleze. Acest lucru a fost con rmat mai târziu de
c tre cercetarea realizata de The Gallup Organization Romania
la ini iativa UNICEF România i Alternative Sociale Ia i Analiza
la nivel na ional asupra fenomenului copiilor rama i acas prin
plecarea p rin ilor la munca în str in tate , la scara na ionala
fenomenul este estimat a caracteristic pentru aproximativ
350.000 de copii, respectiv afecta i la momentul derul rii
cercet rii. Mai mult de o treime dintre ace tia, adic
aproximativ 126.000 de copii sunt afecta i de migra ia ambilor
p rin i.
O mare parte dintre copiii i tinerii care locuiesc separat
de p rin i, din cauz c ace tia au plecat la munc peste hotare,
tr iesc emo ii nepl cute de dor, triste e, nesiguran . Copiii
simt lipsa sprijinului emo ional pe care îl ofereau p rin ii i au
un sentiment de singur tate. Dorul de p rin i îi face pe unii
copii i tineri s - i revizuiasc atât rela iile cu p rin ii, cât i
comportamentul pe care îl aveau pân la plecarea lor. Deseori,
ei ajung s aprecieze mai mult tot ce le oferea via a în familia
unit . Totodat , mul i dintre ace ti adolescen i au sentimente
de regrete i vin legate de diferite situa ii din trecut, în care ei
cred c ar trebuit s procedeze altfel. Aceste tr iri îi fr mânt i
le fac via a i mai di cil .
Copiii se simt cel mai mult afecta i în prima perioad
dup plecarea p rin ilor sau atunci când p rin ii pleac pentru
prima dat . Dep irea acestor tr iri emo ionale negative se
datoreaz preg tirii copiilor de a tr i i a se descurca independent i sus inerii pe care o primesc din partea altor persoane.

www.eeagrants.org

www.facebook.com/Proiect-Coerent

Fenomenul globaliz rii a atras dup sine fenomene
sociale care au putut prev zute, într-o oarecare m sur , dar
nu au putut evitate. S r cia extrem , imposibilitatea
satisfacerii nevoilor elementare au adus numeroase familii în
situa ii lipsite de alternative. Conform studiului Analiz la nivel
na ional asupra fenomenului copiilor r ma i acas prin
plecarea p rin ilor la munc în str in tate , realizat de UNICEF &
AAS, exist mai multe cauze care opereaz la originea
fenomenului i pe mai multe niveluri. Aceste niveluri de
cauzalitate sunt intercondi ionate i uneori se ampli c
reciproc. Astfel, au fost identi ca i principalii factori de la baza
fenomenului prin perspectiva urm toarelor niveluri:
a) Nivelul cauzelor imediate care se refer la dorin a/decizia
p rin ilor de a ob ine venituri mai bune i astfel s
îmbun t easc statusul material i economic al familiilor lor.
b) Nivelul cauzelor subiacente care se refer pe de o parte la
serviciile sociale de baz iar pe de cealalt parte la cuno tin ele,
atitudinile i practicile atât ale familiilor cât i ale comunit ilor
cu privire la fenomen i la drepturile copiilor.
c) În ne, nivelul cauzelor profunde care se refer la valori i
opinii ale românilor cu privire la chestiunea migra iei dar i a
rolurilor i comportamentelor familiale.
Dac migra ia este direct afectat de cauzele imediate,
mai ales migra ia pentru munc , fenomenul copiilor singuri
acas este mai degrab in uen at de cauzele subiacente. În
plus, cauzele profunde determin o matrice a valorilor culturale
i a cutumelor românilor fa de migra ie.2
Cât prive te cauzele profunde ale fenomenului,
societatea româneasc este în continuare in uen at de
modelele tradi ionale cu privire la func ionarea familiei i a
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Cauze care au dus la situa ia de risc a copiilor cu p rin i
pleca i în str in tate
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rolurilor membrilor s i, i anume clasica pozi ie a femeii care
lucreaz în gospod rie i are grij de copii iar barbatul aduce
bani acas . Datele din anchet arat îns i o schimbare a
acestui model (aproximativ o treime din cei intervieva i), mai
ales în rândul tinerilor - grup care ne intereseaza cel mai tare. In
plus, doar 14% consider c este rolul mamei sa aiba grija de
copii, iar restul de 86% cred ca amandoi trebuie sa se implice in
aceeasi masura. Diferen ele apar îns în ceea ce priveste
abilitatile de a îngriji copiii. În acest sens se constat c cei mai
mul i dintre migran i sunt b rba i. În plus, opinia public din
România este în general de acord cu faptul c societatea
contemporan i nevoile ei speci ce determin p rin ii s
migreze în c utarea de locuri de munc mai bine pl tite în ciuda
separ rii de copii care de obicei sunt l sa i în îngrijirea familiei
extinse.
În procesul de identi care a copiilor singuri acas atât
p rin ii cât i autorit ile au anumite responsabilit i. Îns de
obicei, p rin ilor le lipsesc cuno tin ele necesare, iar în cazul
autorit ilor, mecanismele necesare pentru asigurarea
inform rii i furniz rii de date.
Foarte rar (7%) p rin ii informeaz autorit ile despre
inten ia lor de a pleca în str in tate, iar de obicei p rin ii nu î i
preg tesc în nici un fel copiii înainte de a pleca. De asemenea
copiii împlica i în procesul de luare a deciziei de a migra sunt în
num r foarte mic: pe grupe de vârst rezultatele arat c
aproximativ 16% din copii sub 6 ani, 19% din copii peste 10 i
sub 14 ani, i 34% din copii peste 15 si sub 17 ani sunt consulta i
de p rin i înainte de a pleca.
Autorit ile locale se confrunt cu lipsa resurselor
umane i materiale necesare gestion rii fenomenului. În mod
implicit nici serviciile la nivel comunitar nu sunt dezvoltate iar
acolo unde s-au dezvoltat servicii, preg tirea personalului i
practicile acestuia sunt de citare, ceea ce împiedic

dezvoltarea unor abilit i necesare solu ion rii problemelor
complexe comunitare.3
Un exemplu în acest sens ar cazul baiatului de 14 ani,4
care s-a sinucis pentru ca mama sa urma sa plece la munca in
Italia. In acest context se subliniaza rolul scolii de a ameliora
situatia acestor adolescenti. Cu toate acestea, intr-o masura
covarsitoare, scolile romanesti nu detin instrumentele
esentiale de actiune. Daca un profesor observa ca un elev are
probleme, el nu poate decat sa atentioneze psihologul scolar.
Daca nu, ridica din umeri si problemele copilului se mentin sau,
mai rau, se agraveaza.
Efecte la nivel rela ional , educa ional, psiho-afectiv
Privit din perspectiv sociologic , familia reprezint
agentul unei ac iuni pedagogice primare care xeaz în
individ habitusul primar de clas , primele scheme de percep ie,
de gândire i de ac iune care vor func iona ca fundament i
principiu de selec ie în procesul încorpor rii tuturor
experien elor ulterioare, astfel încât experien ele diferite tr ite
de un individ, se integreaz în unitatea unei biogra i
sistematice care se organizeaz pornind de la situa ia originar
de clas , experimentat într-un tip determinat de structura
5
familial . Unitatea familial este cea care sufer transform ri
multiple în cazul plec rilor în str in tate. Desigur, este necesar
s discernem între migr rile temprorare i cele de nitive, cele în
care pleac un singur membru al familiei i cele în care p rin ii
aleg s plece împreun cu copiii. În ecare dintre aceste situa ii
aveam de-a face atât cu avantaje cât i dezavantaje. Este un alt
fenomen care a luat amploare i care poate avea, în timp, efecte
d un toarea asupra statului nostru, dat ind num rul mare de
migran i.
Conven ia European referitoare la statutul juridic al
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lucr torului migrant prevede dreptul la reîntregirea familiei în
condi iile în care lucr torul migrant î i desf oar activitatea pe
teritoriul acelei ri în mod legal i dispun pentru familia sa de o
locuin considerat normal pentru lucr torii na ionali din
regiunea unde este angajat.6 Familiile, din ce în ce mai
numeroase, care au tr it sau tr iesc experien a migra iei la
munc în str in tate s-au confruntat cu probleme de o
gravitate ridicat , materializate în decizii de divor , mic orarea
ratei natalit ii, încurajarea vie ii libertine, reducerea num rului
c s toriilor, cre terea vârstei de întemeiere a famiilor. Pe de alt
parte, deplasarea unuia dintre membrii familiei pentru o
perioad în str in tate poate s duc la modi c ri de roluri i
func ii în familie: cel care r mâne în ar preia func ia de cap de
familie iar efortul membrilor familiei de a îndeplini sarcinile
celui plecat este adesea resim it negativ.7 Func ionalitatea
optim a sistemului familial este asigurat prin distribuirea i
exercitarea corespunz toare a rolurilor speci ce la nivelul
familiei. Prin plecarea la munc în str in tate a unui membru al
familiei se produce un dezechilibru la nivelul sistemului familial
în planul exercit rii rolurilor, iar disfunc ia trebuie rezolvat
printr-o redistribu ie a sarcinilor speci ce. Dac plecarea unui
membru al familiei aduce un plus în zona satisfacerii
necesit ilor primare (hran , îmbr c minte, condi ii de locuire
mai bune etc.) exist posibilitatea unei pierderi în zona
satisfacerii necesit ilor de ordin afectiv, iar, în acest caz,
membrii sistemului familial cei mai afecta i sunt copiii.8
Deseori, copiii care se simt p r si i sunt personaje ale
con ictelor, e cu ceilal i copii, e între genera ii, dac sunt
educa i, chiar i temporar, de vârstnici, cum sunt bunicii. Foarte
mul i dintre ace ti copii sunt violen i, retra i i introverti i, cu
rezultate sc zute la înv tur , iar toate acestea din cauza lipsei
de aten ie, atât de necesar la vârsta lor. Pentru to i ace tia este
necesar o mai mare implicare, nu doar din partea cadrelor

www.eeagrants.org

www.facebook.com/Proiect-Coerent
13

www.glep.usv.ro

didactice, ci i a celor în grija c rora sunt l sa i.
O consecin direct a migra iei p rin ilor este cea a
priv rii copilului de afectivitatea parental i de supravegherea
necesar dezvolt rii normale a acestuia. În condi iile plec rii
p rin ilor pe perioade mai lungi i a r mânerii copiilor în grija
unor persoane care nu au capacitatea i/sau competen a de a
oferi sprijinul emo ional i educativ aceste dou consecin e
pot produce la rândul lor efecte negative în ceea ce prive te
s n tatea i dezvoltarea psihic a copilului, implicarea în
activit i colare i rezultatele acestora, angrenarea lor în
comportamente deviante sau neconcordante cu vârsta copiilor
i supunerea la exploatare sau abuzuri de alt natur .9
Studiile psihologice efectuate arata ca lipsa unuia dintre
parinti duce la deteriorarea imaginii de sine, adolescentii
demonstrand o autoperceptie lacunara, caracterizata prin
predominarea eului zic sau psihologic si, in multe cazuri a
celui lozo c, aceste rezultate denotand inacceptarea
statutului social si di cultati de integrare sociala, precum si o
autocunoastere fragmentara, asociata unei tensiuni interne
puternice.10
Privarea de afectiunea si supravegherea parinteasca ii
fac pe acesti copii sa devina vulnerabili in plan afectiv
motivational, riscand sa abandoneze scoala, incepand sa
absenteze de la scoala, devenind indisciplinati, diminuandu-si
p e r fo r m a n t e l e l a i nv a t a t u r a , s u fe r i n d d e v i a t i i d e
comportament, ori ind atrasi de alti tineri sa comita fapte care
nu corespund normelor aprobate de societate.
În consecin , aceast nou genera ie, ai c rei p rin i
sunt pleca i peste hotarele rii s le asigure o via mai bun ,
economic, cre te i se dezvolt de una singur , f r modele
parentale de urmat i cu comportamente deviante, pe care în
timp, societatea, le va resim i din plin. Efectele la nivel rela ional,
educa ional, psiho-afectiv, pe care le produce migra ia

p rin ilor asupra copiilor pot împ r ite în dou mari grupe i
anume: efecte pozitive i efecte negative.11 Astfel, efecte
negative, pe care plecarea la munc în str in tate le produce
asupra copiilor sunt:
1. Apari ia i dezvoltarea fenomenului de abuz asupra
copilului; autoarea tezei de doctorat Migra ia p rin ilor la
munc în str in tate i efectele ei asupra copiilor r ma i în ar
subliniaz faptul c plecarea p rin ilor la munc în str in tate
i l sarea copiilor în ar poate îmbr ca forma unui abuz asupra
copilului, în func ie de situa ia dat . Subiect tabu pentru
Romania deceniile trecute, ast zi fenomenul de abuz asupra
copilului este o realitate recunoscut , pu in studiat i mai
pu in sus inut prin programe de prevenire i interven ie. Dac
la nivel interna ional primele demersuri se f ceau la începutul
anilor 60, la nivel na ional prima cercetare s-a realizat în anul
1996, pentru ca în 2003 s e incluse într-un raport o cial
primele cazuri de abuz asupra copilului i abia la începutul
anului 2005 s intre în vigoare Legea nr. 272 privind protec ia i
promovarea drepturilor copilului, care de ne te conceptul de
abuz asupra copilului astfel: Prin abuz asupra copilului se
în elege orice ac iune voluntar a unei persoane care se a
într-o rela ie de r spundere, încredere sau de autoritate fa de
acesta, prin care este periclitat via a, dezvoltarea zic ,
mental , spiritual , moral sau social , integritatea corporal ,
s n tatea zic sau psihic a copilului .12 Astfel, conform
cercet rilor efectuate i structurate în literature de specialitate
în cazurile copiilor victime ale abuzului/neglij rii, diagnosticul
este cel de sindrom de stres post-traumatic,13 recunoscut prin
urm toarea simptomatologie: - Anxietate generalizat ; - Stare
depresiv /depresie; - Amintiri obsesive; - Tulbur ri de ritm ale
somnului; - Inhibi ie cognitiv-comportamental sau hiperexcitabilitate; - Comportament de evitare, negare; - Comportamente agresive. Pe termen lung, abuzul produce
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modi c ri grave în structura personalit ii copilului, cu
consecin e grave în timp, ce se reg sesc la adult într-un
comportament cu di cult i de adaptare i integrare social .
Aceste modi c ri sunt: - disfunc ii în sfera sexual
(hipersexualitate, respingerea actului sexual sau tulbur ri în
alegerea partenerului sexual, de tipul pedo liei sau
homosexualit ii); - perpetuarea comportamentului abuzator; compor tament autoagresiv (tendin e suicidare,
comportament autodistructiv, consum exagerat de alcool sau
substan e psihoactive); - comportament agresiv fa de alte
persoane (agresivitate verbal sau acte violente propriu-zise); tulbur ri în sfera afectiv (impulsivitate i violen ; izolare
social ; neîncredere în sine i în ceilal i; labilitate emo ional ;
autoculpabilizare; anxietate conjuctural legat de persoane,
situa ii i fapte care au caracterizat situa ia de abuz); - tulbur ri
de rela ionare, adaptare i integrare social (di cult i de
adaptare profesional , incapacitate de constituire a unui cuplu
stabil, necon ictual).
2. Neglijarea copilului. Plecarea la munc în str inatate a
p rin ilor constituie în foarte multe situa ii, cazuri de neglijare
grav sau diverse forme de exploatare asociate formelor de
abuz asupra copilului. Se pune problema modului în care copiii
r ma i în supravegherea altor persoane sunt îngriji i i educa i
de ace tia. Exist situa ii în care persoana de îngrijire neglijeaz
copilul din toate punctele de vedere. Acest comportament vine
în contradic ie cu ceea ce ofer de obicei p rin ii copiilor lor
14
(hran , afec iune, educa ie, îngrijire, ocrotire).
3. Efecte juridice privind înc lcarea unor drepturi
fundamentale ale copilului. România a rati cat Conven ia pe
28 septembrie 1990 prin Legea nr. 18/1990 i s-a inspirat din
aceasta atunci când a elaborat Legea nr. 272/2004 privind
protec ia i promovarea drepturile copilului care a introdus în
România o nou viziune asupra copil riei. Aceasta a refuzat s -i
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vad pe copii ca pe ni te mini-cet eni i a subliniat c
drepturile copilului fac parte din categoria drepturilor omului.
Spre deosebire de legisla ia anterioar , care con inea dispozi ii
doar pentru copiii a a i în di cultate i care aveau nevoie de
m suri de protec ie, legisla ia actual î i extindea prevederile
asupra tuturor copiilor ( e c tr iesc împreun cu p rin ii lor sau
separat de ace tia; e c au sau nu nevoi speciale de educa ie
sau îngrijire medical etc.), acoperind astfel majoritatea
situa iilor în care se poate g si un copil. Migra ia p rin ilor la
munc în str inatate produce i efecte juridice în ceea ce
prive te respectarea drepturilor copiilor care r mân în ar
ducând în mod vizibil la înc lcarea unor drepturi fundamentale
ale acestora, drepturi prev zute atât în acte interna ionale
amintite mai sus cât i în legisla ia autohton . Pe cele pe care leam identi cat le amintesc în continuare cu detalirea de rigoare:
- dreptul copilului de a cre te al turi de p rin ii s i; - dreptul la
educa ie; - dreptul la un nivel de trai adecvat; - dreptul la
s n tate; - dreptul copilului la odihn i vacan
i protec ie
împotriva exploat rii prin munc ; - dreptul la protec ie special
i asisten din partea statului.
4. Efecte psihologice: durere, anxietate, depresie,
singur tatea copiilor i efectele separ rii de p rin i (deprivarea
matern i patern ), sinuciderea. Migra ia las urme adânci în
dezvoltarea psiho-afectiv a copiilor. Copiii ai c ror p rin i sunt
pleca i în str in tate reprezint un grup vulnerabil, a at în
situa ie de risc. Printre efectele negative amintim: durerea
(reprezint o reac ie normal , interiorizat la pierdere; apare i
atunci când are loc separarea p rin ilor de copii, separarea de o
persoan semni cativ , de pierderea pozi iei comunitare, a
visurilor, a credin ei, a limbii materne, a rudelor, a rii de
origine; durerea presupune tr iri emo ionale intense i variate:
regret, neîncredere, disperare, singur tate, resentimente, dor,
dragoste, apreciere, sentimentul lipsei de sens, iar pentru a
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vindecat , durerea are nevoie de aten ie), emotivitatea,
timiditatea, teama, întârzieri în dezvoltarea psihic , depresie.
Mai mult, potrivit cercet rilor efectuate în domeniu s-a stabilit
c cei cu vârste peste zece ani sufer
i de devia ii
comportamentale i se lupt deja cu dependen a de alcool i de
ig ri. Cei mai expu i diferitelor riscuri sunt copiii care provin
din familii în care mama este plecat la munc în str in tate.16
5. Efecte sociale: devian a colar , delicven a juvenil .
Principalele forme de manifestare a devian ei colare sunt:
copiatul, fuga de la coal sau/ i de acas , absenteismul colar,
abandonul colar, vandalismul colar, violen a în coal ,
toxicomania. Delincven a juvenil reprezint este una dintre
cele mai importante forme de devian , un fenomen cu
implica ii negative atât pentru societate, cât i pentru destinul
ulterior al tinerilor care cuprinde atât totalitatea delictelor (acte
nepermise de lege i sanc ionate printr-o pedeaps
corec ional ) i crimelor (violare a legii penale, dar i cele mai
grave infrac iuni din înc lc rile aduse legii), incluzând astfel, în
în elesul ei criminalitatea (totalitatea faptelor criminale
considerate într-o societate), cât i contraven iile i chiar unele
acte de înc lcare a normelor morale (cer etoria, vagabondajul,
17
prostitu ia, actele s vâr ite de minorii care nu r spund penal).
Astfel, atunci când vorbim de pro lul copiilor care
provin din familii cu cel pu in unul dintre p rin i pleca i la
munc în afara rii, acesta este similar celui al copiilor care
provin din familii monoparentale. Altfel spus, migra ia, chiar i
atunci când este temporar , are efecte pe termen lung asupra
evolu iei psiho-sociale a copiilor afecta i de proces. Acestea
depind în primul rând de durata migra iei p rin ilor, dar
intensitatea lor nu poate m surat sau evaluat atâta timp cât
procesul nu s-a încheiat. Prin urmare, implica iile negative ale
migra iei asupra genera iilor viitoare se vor vedea în timp, dup
câteva decenii i nu vor mai putea comb tute.18

Cu privire la efectele pozitive ale plec rii p rin ilor în
str in tate, sunt voci pro dar i foarte multe voci împotriva
acestui fapt. Plecarea nu este v zut , în mod necesar, drept un
fapt negativ, sumbru, date ind condi iile aproape inexistente
din România în a avea un nivel de trai decent i un serviciu
onorabil, echitabil prin prisma veniturilor i a pre urilor. În cele
mai multe cazuri migra ia p rin ilor determin o cre tere a
nivelului de trai al copilului r mas acas . O parte din banii
economisi i de p rin i în procesul migra iei este utilizat pentru
educa ia copiilor. Confortul material pe care p rin ii se zbat s -l
asigure copiilor prin plecarea la munc în afara rii nu sus ine
de unul singur balan a motivelor pro-plecare i nici nu asigur
acestora nevoile cele mai importante.19
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Aspecte legislative i de interven ie
Autoritatea Na ional pentru Protec ia Drepturilor
Copilului (ANPDC) este preocupat înc din 2009 de instituirea
unor reguli cu valoare juridic în privin a identi c rii i
monitoriz rii copiilor ai c ror p rin i sunt pleca i pentru munc
în str in tate.20 În momentul de fa , monitorizarea i sus inerea
copiilor r ma i acas este, dac nu inexistent , cel pu in
de citar . Acest tip de serviciu nu este implementat pentru c
nu exist nicio cooperare interinstitu ional la diferitele niveluri
ale autorit ii publice, ceea ce genereaz lipsa de date reale
pentru evaluarea situa iilor acestei categorii de copii.21
În ceeea ce prive te fenomenul copiilor cu p rin i
pleca i în str in tate, s-a emis legea 272/2004 privind protec ia
i promovarea drepturilor copilului, publicat în Monitorul
O cial al României i republicat în 2014, care cuprinde o
întreag sec iune numit Sectiunea 4 - Protectia copilului cu
parinti plecati la munca in strainatate . Astfel, în articolul 104 se
precizeaz condi iile de noti care a plec rii în str in tate, de
c tre p rinte: (1) Parintele care exercita singur autoritatea
parinteasca sau la care locuieste copilul, care urmeaza sa plece
la munca in strainatate, are obligatia de a noti ca aceasta
intentie serviciului public de asistenta sociala de la domiciliu, cu
minimum 40 de zile inainte de a parasi tara.
(2) Noti carea va contine, in mod obligatoriu,
desemnarea persoanei care se ocupa de intretinerea copilului
pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz .
Articolul 105 descrie cerin ele pe care trebuie s le
îndeplineasc persoana desemnata conform art. 104 alin. (2),
precum i sprijinul oferit acelei persoane de c tre autorit ile
statului:
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II. Programe regionale i programe locale în protec ia i
asisten a copiilor cu p rin i pleca i în str in tate
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(1) Persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) trebuie sa
faca parte din familia extinsa, sa aiba minimum 18 ani si sa
indeplineasca conditiile materiale si garantiile morale necesare
cresterii si ingrijirii unui copil.
(2) Serviciile publice de asistenta sociala organizate la nivelul
municipiilor, oraselor, comunelor asigura persoanelor
desemnate consiliere si informare cu privire la raspunderea
pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului pe o
perioada de 6 luni.
(3) Instanta va dispune delegarea temporara a autoritatii
parintesti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei
parintilor, dar nu mai mult de un an, catre persoana desemnata
potrivit art. 104 alin. (3).
(4) Acordul persoanei careia urmeaza sa-i e delegata
autoritatea parinteasca se exprima de catre aceasta personal, in
fata instantei.
(8) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), dupa ce instanta
hotaraste delegarea drepturilor parintesti, persoana in sarcina
careia cad ingrijirea si cresterea copilului trebuie sa urmeze,
obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situatii
de con ict, neadaptare sau neglijenta in realtia cu minorul.
Art. 106 din legea 272/2004 face referire la campanii de
informare a p rin ilor care inten ioneaz s plece la munca in
strainatate, îns se men ioneaz caracterul op ional al acestor
campanii: Autoritatile administratiei publice locale, prin
intermediul serviciilor de asistenta sociala, pot initia, in limita
prevederilor bugetului de stat sau ale bugetelor locale si in
limita bugetelor de venituri si cheltuieli prevazute cu aceasta
destinatie, campanii de informare a parintilor, in vederea:
a) constientizarii de catre parinti a riscurilor asumate prin
plecarea lor la munca in strainatate;
b) informarii parintilor cu privire la obligatiile ce le revin in
situatia in care intentioneaza sa plece in strainatate .22

În anul 2006 îns , prin Ordinul nr. 219 privind activit ile
de identi care, interven ie i monitorizare a copiilor care sunt
lipsi i de îngrijirea p rin ilor pe perioada în care ace tia se a la
munc în str in tate, emis de c tre secretarul de stat al
Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Copilului, este
men ionat obligativitatea serviciilor publice de asisten
social organizate la nivelul municipiilor/ora elor/ comunelor/
sectoarelor capitalei, denumite generic SPAS, de a efectua
urm toarele activit i în ceea ce prive te interven ia i
monitorizarea copiilor cu p rin i pleca i în str in tate:
Identi carea cazurilor de copii ai c ror p rin i se a
la munc în str in tate. Aceasta se poate face prin
autosesizare cu ocazia interven iilor pe alte tipuri de cazuri, prin
referirea de astfel de cazuri de c tre alte institu ii sau autorit i
cu atribu ii în domeniul protec iei i promov rii drepturilor
copilului cum ar : inspectorate colare, spitale, poli ia de
proximitate, funda ii sau asocia ii de pro l sau prin
sesiz rile/peti iile adresate d c tre to i cei care cunosc astfel de
cazuri sau au astfel de copii în îngrijire;
Întocmirea de c tre SPAS a Raportului de Evaluare
Ini ial denumit generic REI;
Întocmirea de c tre SPAS a Planului de Servicii
denumit generic PS;
Acordarea serviciilor de consiliere i suport
familiei/persoanei la care se a în între inere i îngrijire copilul;
Sesizarea DGASPC de c tre SPAS cu privire la
identi carea cazului în vederea instituirii unei m suri de
protec ie special pentru copil;
DGASPC-ul propune instituirea m surii de protec ie
pentru copil (dac este cazul) e Comisiei pentru Protec ia
Copilului, e instan ei judec tore ti, având în vedere propunerea SPAS-ului;
Instituirea m surii de protec ie special (de
www.eeagrants.org
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·c tre Comisia de Protec ie a Copilului sau de c tre instan );
Întocmirea Planului Individualizat de Protec ie de
c tre DGASPC care va avea ca obiectiv asigurarea pentru copil a
unor condi ii care s -i permit dezvoltarea zic , mental ,
spiritual , moral i social i având ca nalitate reintegrarea în
familia de origine;
Monitorizarea de c tre DGASPC a modului de
îngrijire acordat copilului pe perioada m surii de protec ie;
Comunicarea de c tre DGASPC, SPAS-ului care a
sesizat cazul, a datei la care s-a instituit m sura de protec ie
special , tipul acesteia i reprezentantul legal al copilului pe
perioada m surii de protec ie;
Reevaluarea situa iei acestor copii la ecare trei luni;
Transmiterea c tre DGASPC a situa iei centralizate
pe plan local de c tre SPAS a cazurilor copiilor ai c ror p rin i
se a la munc în str in tate;
SPAS asigur ac iuni de informare referitoare la
posibilit ile legale de care pot dispune p rin ii care pleac la
munc în str in tate, în vederea asigur rii protec iei zice i
juridice a copiilor care urmeaz s r mân în ar .
Astfel, Ordinul nr. 219/2006 oblig persoanele în grija
c rora au r mas copiii s le asigure cre terea, îngrijirea i
educarea pe întreaga perioad cât p rin ii sunt pleca i în
str in tate i s colaboreze periodic cu speciali tii competen i
pentru o bun monitorizare i evaluare a situa iei lor. Prin acest
ordin p rin ii sunt obliga i s noti ce SPAS inten ia de a pleca la
munc în str in tate i de a l sa copiii în grija unei persoane
responsabile.
Cea mai recent i vast m sur luat cu privire la
fenomenul copiilor cu p rin i pleca i în str in tate, la nivel
na ional, este Hotararea Guvernului nr. 691/2015 pentru
aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de crestere si
ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate si a
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serviciilor de care acestia pot bene cia, precum si pentru
aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre
directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si
serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al
documentelor elaborate de catre acestea, care a aparut in
Monitorul O cial, Partea I, nr. 663 din 1 septembrie i a intrat în
vigoare cu aceast dat .
Proiectul de hot râre reglementeaz , în primul rând,
modalit ile prin care unit ile colare i serviciile publice de
asisten social trebuie s colaboreze în sprijinul acestei
categorii de copii. Potrivit actului normativ, serviciul public de
asisten social va solicita colilor, în ultimul trimestru al
ec rui an, informa ii cu privire la copiii:
cu un singur p rinte plecat în str in tate;
cu ambii p rin i pleca i în str in tate;
cu p rintele unic sus in tor plecat în str in tate;
reveni i în ar dup o experien de migra ie de cel
pu in 12 luni.
Unit ile colare au obliga ia s transmit listele
nominale cu to i copiii a a i în aceste situa ii, în cel mult 15 zile
de la solicitare. Acestea vor cuprinde, de asemenea, datele
personale i adresele de domiciliu ale copiilor i ale familiilor
acestora.
Dup primirea datelor, serviciul de asisten social are
obliga ia de a se deplasa la domiciliul copilului i de a veri ca
dac p rintele plecat în str in tate a noti cat, conform legii,
plecarea sa, precum i desemnarea unei persoane eligibile
pentru îngrijirea copilului.
Pentru a eligibil , o persoan trebuie:
s e major ;
s fac parte din familia extins ;
s îndeplineasc toate condi iile materiale i morale
necesare cre terii i îngrijirii unui copil;
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Urm rirea situa iei colare
Potrivit actului normativ, asisten ii sociali vor urm ri
randamentul colar al copilului i, în cazul sc derii acestuia, îl
vor informa în scris pe înv tor sau diriginte care are obliga ia
de a solicita sprijinul consilierului colar.
Mai mult, înv torului sau dirigintelui copilului are
obliga ia de a solicita sprijinul consilierilor colari din cadrul
centrului jude ean de resurse i asisten educa ional i, în
cazul în care, în termen de trei luni de la înscrierea la coal ,
situa ia colar
i integrarea în mediul colar nu se
îmbun t esc.
În plus, reprezentantul serviciului public de asisten
social va solicita sprijinul unui psiholog sau al direc iei
generale de asisten social i protec ia copilului atunci când
exist suspiciuni de afectare a st rii emo ionale a copilului.
Riscul separ rii de familie
De asemenea, prin noile modi c ri legislative se are în
vedere identi carea copiilor care se a în situa ii de risc de
separare de familie. Aceste situa ii de risc vor identi cate de
c tre angaja ii serviciului public de asisten social ca urmare a
vizitei la domiciliul în care locuie te copilul, pe baza unor criterii
ce au în vedere informa ii privind:
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Vizite la domiciliu
În primele 6 luni de la nominalizarea persoanei care are
grij de copil, serviciu public de asisten social va vizita o dat
la dou luni domiciliul persoanelor desemnate, în vederea
inform rii i consilierii acestora.
Ulterior, vizitele vor realizate semestrial.

29

www.glep.usv.ro

s furnizeze datele de contact ale p rin ilor pleca i în
str in tate i s fac dovada men inerii leg turilor cu ace tia.
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gospod ria;
familia i situa ia economic a acesteia;
membr ii familiei i persoana care îngr ije te
copilul/copiii,
practicile parentale i s n tatea copilului, precum i
dezvoltarea sa în func ie de segmentul de vârst în care se a ;
educa ia i bun starea copilului; locuin .
În urma analizei situa iilor de risc se va stabili frecven a vizitelor
din partea reprezentantului social, dup cum urmeaz :
mai pu in de 5 situa ii de risc vizite anuale;
între 6 i 10 situa ii de risc vizite semestriale;
de la 10 situa ii de risc vizite trimestriale.
În urma vizitelor, reprezentantul serviciului public de asisten
social va întocmi un raport ce va adus la cuno tin atât
familiei, cât i persoanei care îngrije te copilul, raport ce va
con ine informa ii cu privire la performan ele colare, starea
zic a copilului, grupul de prieteni i anturajul acestuia.
În cazul în care, în urma evalu rii, se constat c exist
suspiciuni de afectare a st rii emo ionale a copilului, situa ia
colar
i integrarea acestuia în mediul colar nu se
îmbun t esc, starea sa de s n tate este degradat sau este
constatat a lierea copilului la grupuri cu un comportament
infrac ional, reprezentantul social are obliga ia de a solicita în
scris sprijinul serviciilor de specialitate, în conformitate cu
problemele remarcate.
În cazul identi c rii unor semne de abuz/neglijen
/exploatare, va contactat direc ia general de asisten
social i protec ia copilului pentru ini ierea procedurilor
prev zute de lege.
Executivul precizeaza ca, potrivit datelor centralizate la
nivel national, in evidentele autoritatilor administratiei publice
locale se a au, la 30 septembrie 2014, aproximativ 83.000 de
copii cu cel putin un parinte plecat in strainatate.23

III. Servicii suport pentru copii cu p rin i pleca i în
str in tate
În ceea ce prive te serviciile suport pentru copiii cu
p rin i pleca i în str in tate, s-au dezvoltat la nivel national
câteva proiecte al c ror scop principal este integrarea în
sistemul educational i sus inerea acestor copii, pentru a nu
abandona coala, dar nu numai. A a cum subliniaz drd. Adrian
Lupu, eventualitatea existen ei (sau posibilitatea de activare a
...) unei re ele de suport la nivelul familiei l rgite sau la nivel
comunitar reprezint un element important în rezolvarea
problemelor pe care le reclam redistribuirea rolurilor în
familiile de migran i întrucât imaginea sau situarea în re ea a
rela iilor dintre oameni permite conceperea unei strategii în
vederea aloc rii resurselor materiale pentru rezolvarea
problemelor, atât pentru membrii sistemului familial, cât i (mai
ales) pentru o interven ie profesional specializat .24 În cele ce
urmeaz , sunt men ionate i descrise pe scurt proiecte, prin
care se ofer servicii suport pentru copiii cu p rin i pleca i în
str in tate, în ordinea cronologic a implement rii lor:
În luna august 2010, Funda ia Copiii No tri, în parteneriat cu Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i
Sportului, Asocia ia Comunelor din România i organiza ia
Paideia din Bulgaria au ini iat proiectul Centre de Resurse i
Sprijin în Educa ie (CRSE -ID: 63574), cu o durat de 3 ani.
Scopul proiectului a fost atât sus inerea accesului la educa ie al
copiilor din categorii sociale dezavantajate, cât i informarea i
formarea non-formal a p rin ilor acestora, cu privire la
folosirea unor alternative educa ionale, în familie, încurajarea
colariz rii copiilor lor, prevenirea abandonului colar timpuriu
i cre terea anselor de a se integra pe pia a muncii, atunci când
vor atinge vârsta adult .
Astfel, bene ciarii proiectului au fost: - copii
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pre colari i colari mici expu i riscului de abandon colar sau
de p r sire timpurie a colii, neintegra i în nicio form de
educa ie; - copii din zone dezavantajate socio economic, din
mediul rural, a a i în abandon colar i familiile acestora.
În cadrul acestui proiect a fost prev zut organizarea, în
mediul rural, a 20 de Centre de Resurse i Sprijin în Educa ie i a
tot atâtea ludoteci, pe lâng CRSE, în care procesul ludic va
sus ine elementele de educa ie i integrare social . Activit ile
prev zute în aceste centre puteau organizate în gr dini e sau
coli, de cele mai multe ori dup terminarea programului. Ele sau adresat unui num r de 1260 de copii în situa ii de risc, dintre
care 50% din gr dini i 50% din coala primar (copii s raci,
copii din familii monoparentale, copii cu p rin i pleca i în
str in tate, l sa i f r supraveghere, copii din familii unde
violen a este prezent etc). De asemenea, cel pu in 30 % din
bene ciarii serviciilor oferite de CRSE vor copii i p rin i de
etnie roma (cca 380 copii), care prin acces la serviciile CRSE vor
avea mai multe anse de integrare social i profesional i
aproximativ 250 de copii (20%) din familii monoparentale sau
copii semiabandona i de p rin i ca urmare a plec rii în
str in tate vor bene cia de serviciile complexe oferite de CRSE.
Totodat , ca urmare a asisten ei primite, cel pu in 79 %
(respectiv 1000 din totalul de 1260) dintre copiii bene ciari vor
continua s frecventeze/vor integra i în gr dini / coal . Prin
integrarea colar i social bene ciarii vor reu i s - i
însu easc cuno tin e de baz necesare, corespunz toare
vârstei care s le permit integrarea în condi ii optime în
înv mânt, precum i un comportament social adecvat. To i
copiii din grupul int vor avea acces la servicii sociale i
educa ionale pentru prevenirea i combaterea analfabetismului i a abandonului colar, respectiv de: sprijin în efectuarea
temelor, activit i recreative, programe sociale de sprijin
(gust ri în zilele în care vin în centru, rechizite i h inu e etc).
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De asemenea, aproximativ 1000 de p rin i vor bene cia
de existen a unei resurse suplimentare în comunitate, prin
intermediul c reia vor avea acces la servicii gratuite, vor primi
materiale informative i vor bene cia de cursuri de educa ie
parental , vor înv a s comunice mai bine cu copiii, vor
cunoa te consecin ele abandonului colar i ale violen ei în
familie, vor cunoa te alternative la metodele educa ionale
tradi ionale bazate pe abuz i violen etc. Tot în cadrul
proiectului, un curs de dezvoltare a abilit ilor emo ionale va
ini iat i derulat, prin Casa Corpului Didactic, pentru personalul
didactic din gr dini / coal .25
Un alt cadru care vizeaz oferirea de servicii suport
pentru copii cu p rin i pleca i în str in tate este reprezentat de
Ordinul 219 din 15 iunie 2006 privind activi ile de identi care,
interven ie i monitorizare a copiilor care sunt lipsi i de
îngrijirea p rin ilor pe perioada în care ace tia se a la munc
în str in tate. Astfel, la art. 4 alin. 2 prevede c planul de servicii
pentru copil va con ine în mod obligatoriu modalit ile de
men inere a rela iilor personale ale copilului cu p rin ii precum
i tipul de servicii de consiliere psihologic de care va bene cia
copilul. Indiferent dac consilierea psihologic de care va
bene cia copilul va
realizat individual sau în grup
urm toarele abord ri pot ajuta copilul s se adapteze i s
traverseze perioda de singur tate: Consilierea suportiv - prin
intermediul abilit ilor de comunicare (sintetizarea, re ectarea,
comunicarea non-verbal ) i empatiei, consilierul poate
sus ine copilul pentru a face fa impactului pe care îl are asupra
sa plecarea p rin ilor la munc în str in tate. Consilierii trebuie
s le explice copiilor c p rin ii sunt pleca i pentru o anumit
perioad determinat de timp i se vor reîntoarce. Ace tia
trebuie s încurajeze i s sus in comunicarea copiilor cu
p rin ii, în func ie de nivelul de dezvoltare a copilului,
posibilit i prin scrisori (inclusiv desene pentru p rin i),

telefonic sau prin e-mail.26 În situa ia în care copiii traverseaz
reac ia de adaptare caracterizat prin îngrijorare, anxietate,
depresie, concentrare de citar , iritabilitate i comportament
agresiv, consilierii trebuie s se axeze în mod special pe
sprijinirea copiilor în exprimarea emo iilor i sentimentelor fa
de p rin i, fa de probleme i con ictele pe care le au în via a
de zi cu zi.
Copilul trebuie încurajat i, dac este necesar, asistat în
contruirea strategiilor de adaptare i în schimbarea reac iilor de
adaptare destructive. Consilierea pe tema rezolv rii de
probleme: faptul c p rin ii sunt pleca i la munc în str in tate
nu poate schimbat în timpul consilierii, îns consecin ele pe
care le are plecarea p rin ilor asupra copiilor pot abordate în
consiliere. Aceste consecin e pot tulbura activitatea zilnic a
copilului. Discu iile despre prieteni, despre in uien ele pozitive
i negative ale prietenilor, despre avantajele educa iei, despre
responsabilit i pot ajuta copilul s traverseze f r riscuri prea
mari aceast perioad . Prevenirea abuzului, exploat rii sexuale,
prin munc i a tra cului de copii trebuie s e teme de
consiliere pentru copiii care sunt lipsi i de îngrijirea p rin ilor pe
perioada în care ace tia sunt pleca i la munc în str in tate.
Obiectivul principal al procesului de consiliere a acestor
copii este ca ace tia s e capabili s traverseze perioada de
absen a p rin ilor i s revin la sentimentul de securitate din
rela ia copil-p rinte.
Tipul de de servicii de consiliere psihologic de care
poate bene cia copilul va ales în func ie de tipul de problem
i nivelul de dezvoltare i în elegere a copilului.
Pentru pre colari i colarii mici se pot folosi tehnici ce
implic jocul: c r i de colorat, pove ti terapeutice, desene,
colaje, c l toria imaginar etc.), în timp ce pentru preadolescen i i adolescen i sunt recomandate tehnicile ce presupun
discu ia i expunerea.27
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Cel mai recent, în desf urare, este proiectul Protectie si
educatie pentru copiii afectati de migratia pentru muncã în
strãinãtate, prin centre de zi , care urmãreste reducerea
impactului negativ al migratiei economice a pãrintilor asupra
copiilor rãmasi acasã prin: oferirea de servicii pentru 1.280 de
copii si 720 de pãrinti sau persoane în grija cãrora au rãmas
copiii, în 16 centre de zi, crearea unei linii telefonice Help-Line
pentru a oferi consiliere copiilor si persoanelor în grija cãrora au
rãmas acestia si pentru a-i îndruma cãtre diverse servicii, dar si
oferirea de suport pentru aplicarea legislatiei, identi carea,
îndrumarea si oferirea de servicii pentru copii, prin intermediul
unui grup national si a unor grupuri locale de lucru.
Cresterea nivelului de constientizare asupra liniei
telefonice Help-Line, migratiei ilegale si obligatiilor legale ale
pãrintilor în ceea ce priveste migratia pentru muncã, prin
intermediul unei platforme online, a unor campanii si
evenimente locale si nationale sunt alte obiective ale
proiectului. Proiectul se desfãsoarã în perioada 1 ianuarie 2015
30 septembrie 2017. Valoarea nantãrii oferite de Velux
Foundations este de 1.333.333 Euro, iar valoarea totalã a
proiectului, fãrã TVA, este de 1.358.983 euro.
Parteneri în acest proiect sunt Autoritatea Nationalã
pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, Directii
Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului,
Inspectorate Scolare Judetene si scoli generale din Bucuresti si
din judetele vizate.28
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