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Asistenţă Socială

Capitolul I
Asistenţa socială a copiilor singuri acasă1
I.1. Introducere
Studiul Asociaţiei Alternative Sociale “Singur Acasă! - studiu efectuat
în zona Iaşi asupra copiilor separaţi de unul sau ambii părinţi prin plecarea
acestora la muncă în străinătate” arată că în cazul copiilor lăsaţi singuri
acasă, lipsa părinţilor perioade îndelungate de timp poate avea efecte
negative semnificative asupra dezvoltării acestora. Absenţa unuia sau a
ambilor părinţi poate fi asociată cu o serie de probleme sau cu neasigurarea
unor nevoi ale copilului: neglijarea alimentară (privarea de hrană, absenţa
mai multor categorii de alimente esenţiale creşterii, mese neregulate etc.),
neglijarea vestimentară (haine nepotrivite pentru anotimp, haine prea mici
sau prea mari, haine murdare), neglijarea igienei (lipsa igienei corporale,
mirosuri respingătoare, paraziţi), neglijarea medicală (absenţa îngrijirilor
necesare, omiterea vaccinărilor şi a vizitelor de control, neaplicarea
tratamentelor prescrise), neglijarea locuinţei (locuinţă prost întreţinută,
neîncălzită, risc de incendiu, mobilier absent sau aflat în stare de degradare,
substanţe toxice aflate la îndemâna copilului etc.), neglijarea educaţiei
(sub-stimulare, instabilitatea sistemului de pedepse şi recompense, lipsa
modelelor de învăţare a abilităţilor de viaţă independentă, lipsa de urmărire
şi supraveghere a situaţiei şcolare). Pe lângă neglijare copiii singuri acasă
pot deveni şi victime ale diverselor forme de abuz şi exploatare2.

1
În prezenta lucrare se va întâlni des sintagma „copil singur acasă ca urmare a plecării
unuia sau a ambilor părinţi la muncă în străinătate”. Această expresie se referă la următoarele
categorii de copii, menţionate în Ordinul 219 din 15 iunie 2006: “copilul lipsit de grija ambilor
părinţi în situaţia în care aceştia sunt plecaţi la muncă în străinătate, a părintelui în cazul familiilor
monoparentale, precum şi copilul lipsit de grija părintelui care, prin hotărâre judecătorească, are
obligaţia creşterii şi educării acestuia”.
Metodologia se referă şi la situaţia copilului care are doar un părinte plecat la muncă în
străinătate, rămânând în grija celuilalt părinte care nu se ocupă adecvat de creşterea şi educarea
copilului. Acest copil este considerat copil în situaţie de risc ca urmare a plecării unuia dintre părinţi
la muncă în străinătate.
2
C. Luca, 2006, “Cadrul legislativ privind problematica copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea
părinţilor pe perioada în care aceştia sunt plecaţi la muncă în străinătate“, Revista de cercetare şi
intervenţie socială, Volumul 15/2006, pp.185-191.
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Copiii lăsaţi nesupravegheaţi perioade îndelungate de timp înfruntă o
serie de riscuri, de la:
• supraîncărcarea cu sarcini: preluarea responsabilităţilor de adult
(gătitul, menajul, spălatul hainelor, plata facturilor lunare etc.),
îngrijirea şi creşterea fraţilor mai mici;
• vulnerabilitate la abuzuri fizice, psihice, sexuale, exploatare prin
muncă, trafic de copii şi prostituţie (agresorii sexuali, recrutorii sau
traficanţii de persoane, persoanele care exploatează copii prin muncă
îşi aleg victimele din rândul copiilor neglijaţi, nesupravegheaţi);
• insuficienta dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă necesare
pentru a face faţă dificultăţilor viitoare ca adult: independenţa în
luarea deciziilor, încrederea în forţele proprii, abilităţi de management
al timpului şi al banilor, controlul şi exprimarea emoţiilor, relaţionare
şi comunicare etc.;
• însuşirea deficitară a normelor etico-morale: în absenţa unui model
familial funcţional, a unui mediu sigur şi coerent, copiii singuri acasă
pot internaliza modelul de neglijare afectivă din cadrul familiei de
origine pentru a-l aplica ulterior la vârsta adultă;
• debutul precoce al vieţii sexuale3: în special puberii şi adolescenţii
vor căuta afecţiunea şi aprecierea de care au nevoie nu numai în
grupul de prieteni ci şi în relaţiile intime (lipsa unei educaţii adecvate
privind viaţa sexuală, lipsa supravegherii, supraaglomerarea
cu sarcini în familie pot conduce la relaţii intime, fugă de acasă,
concubinaj, comportamente cu risc crescut pentru contractarea
unor infecţii cu transmitere sexuală sau chiar apariţia de sarcini
nedorite la vârste fragede).
Fără a milita pentru stoparea migraţiei părinţilor în căutarea bunăstării
dincolo de graniţele României (fiecare are libertatea de a-şi decide viitorul
şi modalităţile în care îşi poate îndeplini dezideratele), această metodologie
se constituie într-un sprijin pentru asistenţii sociali şi pentru psihologi în
demersul lor de a proteja o categorie de copii aflaţi în dificultate, pornind de
la premisa că în asistenţa psiho-socială a copiilor singuri acasă este nevoie
de o abordare specifică.
Pentru un management eficient al cazurilor asistentul social este
încurajat să apeleze la surse diversificate de informaţii (profesori, poliţişti,
consilieri de probaţiune, vecini, rude, grup de prieteni) şi să caute profesioniştii
şi resursele de care are nevoie în comunitate (în instituţii guvernamentale
3
Din practica Asociaţiei Alternative Sociale în lucrul cu copiii singuri acasă şi cf. Child
Rights Information Center (CRIC) 2006, Study Report: The Situation of Children Left Behind by
Migrating Parents, UNICEF, Chişinău
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sau în organizaţii neguvernamentale), pentru a identifica şi a remedia
vulnerabilităţile asociate situaţiei copiilor rămaşi singuri acasă sau pentru a
confirma existenţa unui mediu securizant pentru dezvoltarea acestora.
Astfel, munca asistentului social este o muncă de echipă, caracterizată
de pluridisciplinaritate, în încercarea unei abordări a situaţiei copilului
în contextul familiei sale, al comunităţii din care face parte şi al relaţiilor
interpersonale construite de acesta.
Specificitatea se referă la complexul de vulnerabilităţi asociate cu
plecarea părinţilor, care necesită modalităţi de evaluare, intervenţie şi
monitorizare specifice. Intervenţia profesioniştilor vizează obiective specifice
(menţinerea legăturii cu părinţii, fomarea unor abilităţi de viaţă, de coping4
etc.).
Una dintre problemele esenţiale cu care se confruntă cel mai adesea
copilul ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate o reprezintă
rămânerea acestuia fără îngrijirea părintească (sau fără o persoană
responsabilă de supravegherea, creşterea şi îngrijirea copilului sau cu putere
de reprezentare legală a acestuia).
Considerăm că în aceste situaţii o prioritate o reprezintă rezolvarea
problemei responsabilităţii privind supravegherea, creşterea, îngrijirea şi
reprezentarea copilului, inclusiv prin luarea unei măsuri de protecţie specială,
respectiv plasamentul (în familia lărgită etc.), măsură aplicabilă atunci când,
după acordarea serviciilor prevăzute în planul de servicii, se constată că
menţinerea copilului alături de părintii săi nu este posibilă5.
Implementarea acestei măsuri, având în vedere numărul foarte mare
de copii aflaţi în situaţia descrisă de Ordinul nr. 219 din 15 iunie 2006 privind
activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt
lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă
în străinătate, poate părea dificilă şi implicând costuri foarte mari, legate în
special de acordarea alocaţiei de plasament. Totuşi, alegerea asistentului
social este simplă: între promovarea interesului superior al copilului (aşa cum
este acesta definit în legislaţia românească şi în documentele internaţionale
pentru realizarea unei protecţii reale, eficiente) şi abandonarea copilului în
zona gri a unei stări de fapt, caracterizată de aleatoriu (unii copii sunt lăsaţi în
4
Copingul desemnează un “efort cognitiv şi comportamental de a reduce, stăpâni sau tolera
solicitările interne sau externe care depăşesc resursele personale” (LAZARUS, R.S., FOLKMAN,
S. (1984). În DSM-IV-R (1994/1996), mecanismele de apărare sau stilurile de coping sunt definite
ca: „acele procese psihologice automate care protejează individul de anxietate sau de factorii de
stres (interni sau externi)”.
5
“Planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea către direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului a cererii de instituire a unei măsuri de protecţie specială a copilului,
numai dacă, după acordarea serviciilor prevăzute de acest plan, se constată că menţinerea copilului
alături de părinţii săi nu este posibilă.” Legea 272/2004, art. 35 alin. (5).
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grija unor adulţi, alţii nu), de stări de spirit ale persoanei de îngrijire (un vecin
sau o bunică se va ocupa de copil atâta vreme cât acest lucru nu devine o
sarcină prea dificilă sau imposibil de realizat) sau de raţiuni bugetare.
Plasamentul creează obligaţii şi responsabilităţi referitoare la îngrijirea
copilului. Permite reprezentarea acestuia în faţa autorităţilor, inclusiv pentru
realizarea actelor de identitate, înscrierea în sistemul de învăţământ sau
realizarea unor intervenţii medicale.
Problema (absolut reală şi deloc de neglijat) a cheltuielilor suplimentare
legate de plata alocaţiilor de plasament poate fi rezolvată prin aplicarea
prevederilor Articolului 63 din Legea 272/20046 referitoare la stabilirea, atunci
când este cazul, a cuantumului contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea
copilului, de către comisia de protecţie a copilului sau de către instanţa care
dispune plasamentul.
Asistentul social va evalua situaţia fiecărui copil şi va cuprinde în
demersul său serviciile destinate asigurării protecţiei copilului aflat în
dificultate, inclusiv cele referitoare la desemnarea unui reprezentant legal
sau cele destinate menţinerii relaţiilor cu părintele de care este despărţit.
În cadrul demersurilor sale, profesionistul trebuie să ţină cont de o serie
de teorii psihologice şi sociologice care clarifică anumite contexte sau care
explică anumite reacţii ale subiectului evaluării.

I.2. Teorii
I.2.1. Teoria anomiei sociale
În forma clasică această teorie îl are ca fondator pe Emile Durkheim,
care priveşte devianţa ca având caracter universal, fiind caracteristică
fiecărei societăţi.
„Durkheim defineşte ca anomie starea obiectivă a mediului social
caracterizată printr-o dereglare a normelor sociale, ca efect al unei schimbări
bruşte. Ea apare ca urmare a „ruperii” solidarităţii sociale la nivelul instituţiilor
sociale mediatoare (familia, şcoala, comunitatea etc.), a neputinţei de
a asigura integrarea normală a indivizilor în colectivitate, deoarece nu
mai au norme clare. Nu este vorba de o absenţă totală a normelor, ci de

6
“Comisia pentru protecţia copilului sau, dupa caz, instanţa care a dispus plasamentul
copilului va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea
acestuia, în condiţiile stabilite de Codul familiei. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul
judeţului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucureşti de unde provine copilul” (Legea
272/2004, Art .63).
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suspendarea temporară a funcţionalităţii normelor de bază cu consecinţe la
nivelul multiplicării comportamentelor deviante”7.
Plecarea părinţilor la muncă în străinătate reprezintă un astfel de
moment (de dereglare a normelor sociale ca efect al unei schimbări bruşte,
de suspendare temporară a funcţionalităţii normelor de bază cu consecinţe
la nivelul multiplicării comportamentelor deviante) de schimbare a modului
de funcţionare a familiei, de rupere sau de modificare a relaţiilor în interiorul
familiei, de modificare sau anulare a mecanismelor de rezolvare a situaţiilor
conflictuale etc.
Anomia afectează un grup social, prin ruperea echilibrului ordinii sociale,
prin sentimentul de dezorientare rezultat din confruntarea cu noua situaţie.
Prin suspendarea funcţionalităţii normelor de bază ale societăţii, starea de
anomie poate genera delicte, crime, sinucideri.
În rândul copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
s-a constatat o incidenţă mai mare a delincvenţei juvenile datorate lipsei
autorităţii şi controlului din mediul familial şi sub influenţa negativă a grupului
de prieteni8. Pe fondul unor tulburări psiho-emoţionale şi din cauza plecării
părinţilor la muncă în străinătate, în anii 2006-2007 s-au înregistrat în
România un număr de şapte sinucideri ale unor copii.
I.2.2. Teoria ataşamentului (J. Bowlby, M. Ainsworth)
De multe ori copiii la care ne referim în această lucrare sunt priviţi
de părinţii lor ca fiind „cuminţi”, adică responsabili, capabili să înţeleagă
sacrificiul pe care trebuie să îl facă toţi membrii familiei pentru ca să le fie,
în final, tuturor mai bine. Altfel spus, separarea este un moment dificil, care
poate fi însă depăşit, cu puţină voinţă, dacă este conştientizat.
Copiii au nevoie să dezvolte legături puternice de ataşament cu părinţii
sau cu alte persoane adulte pentru avea la rândul lor o personalitate echilibrată
la vârsta adultă. Legăturile afective discontinue cu părinţii, carenţele afective,
comunicarea deficitară a sentimentelor şi emoţiilor etc. pot produce perturbări
în dezvoltarea psiho-socială a copilului9.
7
M. Petcu, 2003, “Teorii sociale privind geneza delincvenţei”, Revista Academiei Române
„Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca”, tom. XLI, series Humanistica, nr.1,
2003: 14., p.109-126.
8
Asociaţia Alternative Sociale, 2006, Studiul “Singur Acasă! - studiu efectuat în zona Iaşi
asupra copiilor separaţi de unul sau ambii părinţi prin plecarea acestora la muncă în străinătate”.
9
Asociaţia Alternative Sociale, 2006, Studiul “Singur Acasă! - studiu efectuat în zona Iaşi
asupra copiilor separaţi de unul sau ambii părinţi prin plecarea acestora la muncă în străinătate” în ceea ce priveşte nevoia de afecţiune, în cazul copiilor din clasele I-VIII, peste 70 la sută dintre
aceştia resimt lipsa afecţiunii părinteşti. Pentru elevii cu studii liceale nevoia de afecţiune scade
odată cu creşterea duratei absenţei părinţilor/-lui: 6 luni – 1 an (67,8%), 1 – 3 ani (57,1%), 3 – 5 ani
(56,7%), peste 5 ani (42,5%) şi treptat este înlocuită de nevoia de comunicare cu părinţii,
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Un ataşament faţă de cineva înseamnă să fii absolut dispus să cauţi
apropierea şi contactul cu persoana în cauză şi, mai presus de toate, atunci
când situaţia este nesigură (J. Beverly, 1994).
Comportamentul de ataşament evidenţiază formele diferite ale
ataşamentului pentru realizarea sau menţinerea acestei apropieri.
Ataşamentul poate fi observat cel mai bine atunci când copilul (sau
adultul) este speriat, obosit, bolnav sau are nevoie de forme speciale de
îngrijire.
Ainsworth şi colaboratorii (1971) au descris trei modele de ataşament
care pot fi prezente în grade variate:
Ataşamentul sigur - copilul are încredere că părinţii vor fi disponibili,
receptivi şi îi vor acorda ajutor dacă s-ar ivi situaţii dificile sau i-ar fi teamă.
Cu această convingere, copilul are curajul să exploreze lumea. Acest model
este dezvoltat şi menţinut de către părinţi, fiind în primii ani disponibili, atenţi
la semnalele copilului şi capabili să-i ofere linişte şi alinare ori de câte ori
acesta are nevoie de ea.
Ataşamentul anxios - copilul este nesigur că părinţii vor fi disponibili,
receptivi şi gata să-i ofere ajutorul când sunt solicitaţi. Din cauza incertitudinii,
copilul trece prin anxietate/teamă de separare şi tinde să fie timorat în
manifestarea comportamentului în mediului său. Acest model este menţinut
de părinţii care uneori sunt disponibili, dispuşi să acorde ajutor copilului
lor, iar alteori nu. Ameninţările cu bătaia sau cu abandonul sunt folosite în
creşterea şi educarea copilului. Acestea pot conduce la trăirea de către copil
a sentimentului de nesiguranţă care se poate croniciza în timp. Acest tip de
ataşament poate fi observat la tipul de copil „iubitor”, cel care-şi sacrifică
propriile nevoi pentru a le satisface pe cele ale adulţilor.
Ataşament evitant - copilul nu are încredere că părinţii vor reacţiona
în mod pozitiv şi vor fi gata să-i ofere ajutorul. Copilul se aşteaptă la
respingere din partea părinţilor şi încearcă să se descurce fără dragostea
şi ajutorul celorlalţi. El luptă pentru a deveni independent emoţional. Acest
tip de ataşament este văzut în relaţiile părinţi-copil în care copilul a devenit
independent în mod prematur.
Main şi Solomon (1986) au descoperit că un număr redus de copii
nu au o strategie coerentă pentru a face faţă stresului datorat unei „situaţii
străine” şi au introdus termenul de ataşament dezorganizat şi dezorientat.
Comportamentul acestor copii este total dezorientat şi dezorganizat; acesta
se caracterizează prin mişcări şi reacţii incomplete, uneori sunt circumspecţi
faţă de o persoană străină, uneori chiar faţă de mamă.10
10
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A. Brich, 2000, Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti.

Asistenţă Socială
Profesionistul va trebui să acţioneze pentru dezvoltarea factorilor de
protecţie (caracteristicile individuale, calitatea relaţiilor, factorii de mediu), cei
care reduc probabilitatea unei tulburări în condiţii de risc.

I.2.3. Teoria “etichetării” (Howard S. Becker)
Teoria explică devianţa ca o consecinţă a definirii ei sociale, conform
teoremei lui W. I. Thomas (1920), după care o situaţie este reală prin
consecinţele definirii ei ca reală11. Teoria etichetării sociale presupune, deci,
că o acţiune umană este deviantă nu atât datorită caracteristicilor ei intrinseci,
ci ca urmare a reacţiei sociale pe care ea o trezeşte.
Sociologul american H. S. Becker (1963), care a întemeiat teoria a
arătat concret cum un act definit sau etichetat ca infracţiune determină
producerea unei infracţiuni deoarece individul are totdeauna tendinţa de a-şi
însuşi consecinţele definirii acţiunii sale de către ceilalţi şi de a se comporta
ca atare12.
Din punctul de vedere al devianţilor, conduita lor este perfect normală
(este “aşa cum trebuie să fie”, în sensul postulat de E. Durkheim (1893)).
Abia după ce are loc procesul de etichetare din afară, apare devianţa ca
atare, denumită “devianţă secundară”. Indivizii etichetaţi ca devianţi adoptă
o conduită conformă cu această etichetă, cautând compania unor persoane
care au aceeaşi identitate şi împărtăşesc acelaşi stil de viaţă.
Pentru realizarea unei protecţii sociale eficiente profesionistul va trebui
să distrugă prejudecăţile, miturile legate de copiii rămaşi singuri acasă („E
singur acasă, deci va deveni un delincvent, pentru că nu îl controlează
nimeni.”, „Părinţii sunt în Italia, deci ar trebui să fie primul în clasă, că nu are
nici o grijă, are bani!”, „Copilul meu este cuminte, nu o să i se întâmple nimic
rău cât timp sunt plecată.”).

11

Bucureşti

C. Zamfir, Vlăsceanu, L. (coord.) 1998, Dicţionar de Sociologie, Editura Babel,

12
H.S. Becker, 1963, Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, The Free Press of
Glencoe, 1963
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Concluzii
Cercetarea Asociaţiei Alternative Sociale13 a încercat să clarifice,
printre altele, şi „modul în care copilul/copiii percep plecarea părinţilor la
muncă în străinătate; efectele migraţiei externe asupra mediului familial,
şi a copilului rămas acasă, în mod particular; identificarea noilor tendinţe
în rezolvarea şi prevenirea cazurilor de protecţie socială a copiilor ai căror
părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate“. Concluziile studiului sunt clare:
plecarea părinţilor pentru perioade îndelungate de timp reprezintă o cauză
pentru comportamente deviante, pentru scăderea performanţelor (şcolare
ş.a.), pentru o degradare a stării fizice şi psihice a copilului cauzate de
lipsa controlului, a educaţiei, a modelelor pozitive, precum şi a problemelor
de comunicare, a dificultăţilor de adaptare, a deficienţelor în îngrijire, a
supraîncărcării cu sarcini etc.
Separarea copiilor de către unul sau de ambii părinţi plecaţi la muncă în
străinătate pe o perioadă prelungită de timp generează trăirea sentimentului
de abandon, cu repercusiuni asupra personalităţii. Durata absenţei poate fi
asociată cu o serie de probleme, cu neasigurarea unor nevoi ale copilului.
În mediul şcolar principalele probleme identificate se referă la modul de
relaţionare cu colegii şi la modul de îndeplinire a cerinţelor didactice. Indiferent
de nivelul de studii al copiilor, pe fondul privării afective acut reclamate de
aceştia, violenţa verbală identificată iniţial în familia de origine este regăsită
în relaţia cu prietenii, colegii de şcoală şi persoana de îngrijire.
În mediul rural în special se constată o supraîncărcare cu responsabilităţi
dar şi un număr mai mare de situaţii în care problemele financiare nu sunt
rezolvate prin plecarea părinţilor.14
Plecarea părinţilor la muncă în străinătate nu implică automat apariţia
problemelor prezentate anterior. Unii părinţi pleacă numai după stabilirea
unui “plan” care să le protejeze copiii şi care să le asigure acestora acele
“servicii” necesare suplinirii absenţei lor. În prea puţine situaţii însă părinţii
apelează la măsurile de protecţie prevăzute de Legea 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Pentru asigurarea unei protecţii profesioniste asistentul social trebuie
să cunoască legislaţia în vigoare şi să internalizeze conceptele de bază
prevăzute de standardele minime în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
Asociaţia Alternative Sociale, 2006, Studiul “Singur Acasă! - studiu efectuat în zona Iaşi
asupra copiilor separaţi de unul sau ambii părinţi prin plecarea acestora la muncă în străinătate”
14
Asociaţia Alternative Sociale, 2006, Studiul “Singur Acasă! - studiu efectuat în zona Iaşi
asupra copiilor separaţi de unul sau ambii părinţi prin plecarea acestora la muncă în străinătate”,
p.30.
13
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I.3. Management de caz. Manager de caz.
Responsabil de caz.
Un document esenţial în activitatea profesionistului din domeniul
protecţiei copilului este Ordinul nr. 288/2006 al Secretarului de stat al
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul
protecţiei drepturilor copilului.
Ordinul defineşte:
Managementul de caz „reprezintă o metodă de coordonare a tuturor
activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul
superior al copilului de către profesionişti din diferite servicii sau instituţii
publice şi private”. Managementul de caz este utilizat în mod obligatoriu de
toţi furnizorii de servicii pentru protecţia copilului din instituţii publice (atât din
SPAS cât şi DGASPC) şi private (ONG).
Managementul de caz, aplicat în domeniul protecţiei drepturilor copilului,
implică parcurgerea următoarelor etape principale:
1. Identificarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazurilor;
2. Evaluarea detaliată/complexă a situaţiei copilului;
3. Planificarea serviciilor şi intervenţiilor concretizată într-un plan
prevăzut în legislaţie: PIP, plan de recuperare, plan de reabilitare şi/
sau reintegrare socială, PS;
4. Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil, familie/reprezentant
legal şi alte persoane importante pentru copil;
5. Monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor înregistrate,
deciziilor şi intervenţiilor specializate;
6. Închiderea cazului.
Activităţile desfăşurate în cadrul acestor etape se bazează pe principiile
individualizării (profesionistul lucrează pentru fiecare copil) şi personalizării
(intervenţia este adaptată problemelor specifice fiecărui copil în parte),
precum şi pe implicarea activă (consultare şi participare) a copilului şi familiei/
reprezentantului legal.
Managerul de caz15 „este profesionistul care asigură coordonarea
activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în
15
Managerul de caz este plasat în centrul unui sistem de protecţie din care mai fac
parte responsabilii de caz din protecţia specială şi din centrele maternale. Sub coordonarea
metodologică a managerului de caz (dar nu şi subordonat acestuia) se află responsabilul de caz
prevenire. Acesta colaborează la rândul său cu profesioniştii care elaborează şi implementează
programele personalizate pentru copii în cadrul serviciilor de prevenire – responsabili de
intervenţie.
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interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea şi
implementarea:
• planului individualizat de protecţie pentru copiii separaţi de
familie;
• planului de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi;
• planului individualizat de protecţie care îl conţine pe cel de
recuperare pentru copiii cu dizabilităţi aflaţi în protecţie specială;
• planului de reabilitare şi/sau reintegrare socială pentru copiii
abuzaţi, neglijaţi şi/sau exploataţi, inclusiv victime ale traficului,
exploatării prin muncă, exploatării sexuale în scop comercial;
• planului individualizat de protecţie care îl conţine pe cel de
reabilitare şi/sau reintegrare socială pentru copiii abuzaţi, neglijaţi
şi/sau exploataţi aflaţi în protecţie specială, inclusiv copii refugiaţi.
Responsabilii de caz din protecţia specială „sunt profesioniştii
din cadrul serviciilor rezidenţiale (cu excepţia centrelor maternale) care,
îndeplinind condiţiile menţionate de prezentele standarde (n.n. nivel de
studii, vechime etc.), prin delegarea atribuţiilor de către managerul de caz,
asigură coordonarea activităţilor legate de elaborarea şi implementarea
tuturor programelor de intervenţie specifică (PS)”.
Responsabilii de programe de intervenţie specifică sunt
profesioniştii care elaborează şi implementează programele de intervenţie
specifică. Aceştia pot fi din cadrul serviciilor aflate în protecţia copilului (de
ex. centre specializate de consiliere, servicii pentru dezvoltarea deprinderilor
de viaţă, centre de reintegrare în familie) sau în alte domenii (de ex. sănătate,
educaţie).
Responsabilii de caz din centrele maternale sunt profesioniştii din
centre, care îndeplinind condiţiile menţionate de prezentele standarde (de
calificare, vechime etc.), prin delegarea atribuţiilor de către MC, asigură
coordonarea activităţilor legate de elaborarea şi implementarea programelor
personalizate de intervenţie.
Planul de servicii. Planul individualizat de protecţie
Standardele prevăzute în Ordinul 288/2006 Copilului pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul
protecţiei drepturilor copilului sunt completate de cele din Ordinul 286 din
6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea
Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului
individualizat de protecţie.
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Planul de servicii se întocmeşte în scopul prevenirii separării copilului
de părinţi în următoarele situaţii:
1. Pentru copiii aflaţi la risc de părăsire de către părinţi;
2. Pentru copiii reintegraţi în familie după încetarea măsurii de
protecţie;
3. În orice situaţie care impune acordarea de prestaţii şi/sau de servicii
în vederea respectării drepturilor copilului.
Întocmirea planului de servicii revine responsabililor de caz. Prestaţiile
şi serviciile cuprinse în planul de servicii trebuie să se adreseze copilului, dar
şi familiei/reprezentantului legal, precum şi persoanelor faţă de care copilul a
dezvoltat legături de ataşament (persoane importante pentru copil).
Atunci când după acordarea serviciilor se constată că menţinerea
copilului alături de părinţii săi nu este posibilă, planul de servicii poate avea
ca finalitate transmiterea către direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului a cererii de instituire a unei măsuri de protecţie specială a
copilului.
În realizarea planului de servicii se va ţine cont de următoarele
principii16:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al
copilului;
b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
c) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi
îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;
d) primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea
şi garantarea drepturilor copilului;
e) descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia
multisectorială şi parteneriatul dintre instituţiile publice şi organismele
private autorizate;
f) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare
copil;
g) respectarea demnităţii copilului;
h) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia,
ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate;
i) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea
copilului, ţinând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi
lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie;
j) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;
k) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
16

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art. 6.
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l) interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului
în corelaţie cu ansamblul reglementărilor din această materie.

I.4. Instrumente
Raportul de Evaluare Iniţială (REI) este un instrument destinat evaluării
sociale a situaţiei copilului şi a mediului în care acesta trăieşte, ca urmare
a unei solicitări directe din partea copilului şi/sau a familiei/reprezentantului
legal, a unei referiri din partea unei instituţii publice sau private, a unei
semnalări/sesizări din partea unor persoane, altele decât membrii familiei/
reprezentantul legal, sau ca urmare a unei autosesizări. Raportul este
realizat de asistentul social şi cuprinde toate informaţiile relevante cu privire
la situaţia semnalată precum şi propuneri de evaluare complexă (evaluare
psihologică, medicală etc.), în vederea realizării planului de servicii sau a
planului de protecţie.
În urma realizării REI cazul:
a) poate fi recomandat pentru realizarea unei evaluări complexe
(completarea evaluării din perspectiva asistenţei sociale cu alte
perspective considerate utile: psihologică, medicală, psihiatrică
etc.) necesare pentru realizarea planului de servicii sau a planului
de protecţie;
b) poate fi recomandat pentru monitorizare17 (nu sunt înregistrate
riscuri şi nevoi speciale);
c) poate fi închis (sesizarea iniţială se dovedeşte a fi nefondată).
Câteva repere pentru realizarea evaluării iniţiale18
Demersul pentru realizarea evaluării iniţiale ne oferă o imagine cu
privire la situaţia unui copil la un moment dat, de preferat în contextul familiei/
mediului său de viaţă, astfel încât, la finalul acestei etape, să fim capabili să
imaginăm soluţii imediate, pentru a înlătura pericolul (dacă el există) sau
pentru a menţine copilul în condiţii de securitate şi siguranţă. Astfel, ariile de
informaţii minime ce ne-ar putea interesa în cadrul evaluării sunt:
• informaţii despre copil;
• informaţii despre părinţi/reprezentant legal/persoană de îngrijire;
• informaţii despre alte persoane relevante;
Conform Ordinului nr. 219 din 15 iunie 2006 privind activităţile de identificare, intervenţie
şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află
la muncă în străinătate, art. 1 alin.1) monitorizarea se realizează la un interval maxim de 3 luni.
18
Preluat din Ghidul metodologic al managementului de caz - nepublicat
17
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• starea copilului la momentul evaluării: indicii despre faptul că acel
copil este în afara oricărui pericol sau, din contră, în iminenţa unui
pericol, starea psihică şi de sănătate a copilului;
• descrierea mediului în care a fost găsit copilul;
• cine se face vinovat de situaţia prezentă;
• determinarea factorilor care au contribuit la situaţia prezentă;
• dacă se impune decizia scoaterii copilului din mediul în care a fost
găsit;
• concluzii.
Precizări
Ca urmare a solicitărilor/sesizărilor primite şi înregistrate, persoana
cu atribuţii de asistenţă socială respectiv, compartimentul de prevenire de
la nivelul SPAS/DGASPC în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti, au la
dispoziţie un număr maxim de zile lucrătoare pentru efectuarea evaluării
iniţiale (precizat de standardele minime obligatorii privind managementul
de caz), cu excepţia “situaţiilor de urgenţă când se realizează în cel mai
scurt timp posibil, dar nu mai mult de o oră”19. Se recomandă specialiştilor ca
evaluarea să se realizeze în interiorul acestei limite.
Limita impusă se referă mai mult la situaţiile când înregistrarea
sesizărilor se realizează la sfârşitul săptămânii - vineri şi când evaluarea nu
ar putea fi efectuată decât la începutul săptămânii următoare.
Acest termen maxim obligatoriu de zile se restrânge în situaţiile de
urgenţă, când demersurile pentru evaluarea riscului trebuie să înceapă
IMEDIAT după momentul sesizării. Când se constată că viaţa copilului este
în pericol, echipa mobilă de intervenţie de la nivelul DGASPC va scoate
copilul din mediul lui de viaţă şi va realiza plasamentul acestuia în regim de
urgenţă.
Pot exista şi situaţii în care echipa SPAS/persoana cu atribuţii de
asistenţă socială, descoperă în procesul de evaluare iniţială că este cazul
ca un copil să fie scos IMEDIAT din mediul lui de viaţă (situaţie de urgenţă).
Astfel, persoana/echipa de la SPAS va contacta de urgenţă telefonic şi va
aduce la cunostinţa DGASPC despre necesitatea scoaterii respectivului
copil din mediul familial. Obligatoriu, toate sesizările telefonice vor fi urmate
de informarea scrisă a DGASPC, prin diferite căi: prin e-mail, prin fax, poştă
etc. Este important ca toate intervenţiile profesioniştilor legate de un caz
anume, să fie documentate şi reflectate în documente scrise, pentru a
19
Ordinul nr. 288/2006 al secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de
caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

21

Metodologie
avea, pe de o parte, o evidenţă cu tot ceea ce s-a făcut pentru copilul
respectiv şi, pe de altă parte, existenţa acestor informaţii va ajuta la
luarea celor mai bune decizii în ceea ce priveşte soarta copilului.
Fiecare evaluare iniţială se finalizează cu realizarea unui Raport
de Evaluare Iniţială, care va fi înaintat spre avizare:
• Primarului, în cazul primăriilor mici, unde există o singură
persoană cu atribuţii de asistenţă socială (de obicei referenţi
cu atribuţii de asistenţă socială),
• Coordonatorului SPAS/Compartimentul de prevenire de la
nivelul DGASPC de sector,
• Directorului OPA (organism privat acreditat), în cazul în care
evaluarea iniţială este realizată de OPA. O copie a acestui
raport este transmisă SPAS din aria teritorială respectivă. În
acest caz, SPAS este cel care transmite mai departe informaţia
către DGASPC.
Raportul se va realiza în maximum 24 de ore de la încheierea
activităţii de evaluare iniţială. Recomandăm şi în acest caz ca evaluarea
să fie urmată imediat de realizarea raportului de evaluare, fără a se
aştepta scurgerea termenului limită. Informarea DGASPC se va realiza
în 24 de ore de la încheierea raportului de evaluare iniţială.
Planul de servicii (PS) este instrumentul folosit în asistenţa
socială în scopul prevenirii separării copilului de părinţi în următoarele
situaţii:
a) pentru copiii aflaţi la risc de părăsire de către părinţi;
b) pentru copiii reintegraţi în familie după încetarea măsurii de
protecţie;
c) în orice situaţie care impune acordarea de prestaţii şi/sau de
servicii în vederea respectării drepturilor copilului.
Întocmirea, implementarea şi monitorizarea PS vor respecta
prevederile standardelor minime obligatorii privind managementul de
caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
Planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea către
direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului a cererii de
instituire a unei măsuri de protecţie specială a copilului, atunci când,
după acordarea serviciilor prevăzute de acest plan, se constată că
menţinerea copilului alături de părinţii săi nu este posibilă.
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Fişa de monitorizare
Responsabilul de caz prevenire are obligaţia de a completa Fişa
de monitorizare a situaţiei copilului, conform modelului prevăzut în
Anexa C.
Trebuie reţinut faptul că monitorizarea nu trebuie privită doar ca
un proces de constatare. Profesionistul va utiliza informaţiile obţinute
pentru a propune teme de discuţie (de exemplu când familia are nevoie
de dezvoltarea unor abilităţi sau atunci când are nevoie de orientare
– pentru obţinerea unor drepturi sau pentru accesarea unor servicii) şi
pentru intervenţie (de exemplu atunci când se dovedeşte că planul de
servicii sau de protecţie nu a avut un impact durabil).
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I.5. Studiu de caz1
 Sursele de informare pentru acest instrument trebuie
să fie multiple. Trebuie obţinute informaţii din perspective
diferite (copilul, părinţii, persoana de îngrijire, rudele,
învăţător/diriginte, profesori, psihopedagog, medic, vecini
etc).

Nr. de înregistrare al cazului: 1768/13 iunie 2007
Situaţia a fost referită de către: Constantin Ionescu, vecin (Str.
Sălciilor nr.18, Bl.912, Ap.16)



A. DATE DESPRE COPIL
1. Numele si prenumele: Moraru, Andrei
2. Data şi locul naşterii: 24 ianuarie 1991 CNP 1910124339922
3. Domiciliul legal: Iaşi, Str. Nicolae Bălcescu nr.29, Bl. A4, Ap.5
4. Copilul locuieşte în prezent:
la adresa: Str. Sălciilor nr.18, Bl.282, Ap. 20 telefon: 0xxx283720
împreună cu:  mama,  tata, ;familia lărgită: bunica maternă
(Tănase Maria), bunicul matern (Tănase Ion), fratele mai mare
(Moraru Costel, 17 ani).
 alte persoane:
____________________________________________________
 instituţie de ocrotire
____________________________________________________
1

Datele de identificare ale persoanelor folosite ca exemplu sunt fictive.

Se completează numărul de înregistrare al sesizării.

 Se precizează numele instituţiei/persoanei, adresa
acesteia şi alte date de contact; dacă semnalarea/referirea
a fost făcută pe baza unei adrese oficiale se va menţiona
de asemenea numărul şi data adresei.

 Se completează domiciliul reprezentantului legal al
copilului.

 Se face referire la rude până la gradul patru de
rudenie.

 Se precizează
menţionate.


numele

si

calitatea

Se notează numele şi adresa instituţiei.

persoanei

Metodologie

RAPORT DE EVALUARE INIŢIALĂ

5. Are/Nu are instituită o măsură de protecţie
____________________________________________________
6. Cine se ocupă de copil?
Copilul se află în prezent în grija bunicii materne (Tănase Maria).
7. Aspectul general al copilului:
Igienă: Copilul este îngrijit, curat. Din declaraţiile bunicii şi ale copilului,
acesta se preocupă de igiena proprie. Bunicii sunt preocupaţi pentru
imaginea lor şi a nepotului, în mod special în public punând accent
pe legătura dintre igienă şi starea de sănătate.
Îmbrăcăminte: Hainele sunt curate şi adecvate vârstei şi sezonului.
Îmbrăcămintea este modestă dar decentă, îngrijită şi curată.
8. Starea de sănătate: Din declaraţiile bunicii starea actuală de
sănătate a copilului este bună. Aceasta declară că băiatul a suferit
la vârsta de paisprezece ani un accident de circulaţie în urma căruia
şi-a fracturat un picior. Copilul trebuie să meargă regulat la şedinţe
de recuperare. Din declaraţiile bunicii, nu suferă de boli cronice.

 Se notează toate tulburările cronice, acute,
intervenţiile medicale etc.; informaţiile sunt adunate de la
toate persoanele relevante (îngrijitor, asistentul medical
de la şcoală, psihopedagog etc.).



Se notează numele medicului de familie.
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 În cazul în care copilul nu merge la şcoală în prezent,
itemii despre situaţia şcolară vor conţine informaţii
despre ultima şcoală frecventată. Aceste informaţii sunt
relevante pentru redactarea planului de servicii (eventuala
reintegrare şcolară).

Asistenţă Socială

Înscris la medicul de familie Copilul nu este înscris la un medic de
familie. Bunica acestuia declară că „nu a ştiut că e obligatoriu”.
9.Situaţia şcolară:
 Este neşcolarizat
; A abandonat şcoala în anul: 2002.

 În cazul unui răspuns pozitiv se precizează tipul de
măsură de protecţie şi date referitoare la persoana sau
instituţia la care s-a instituit măsură.

26

Performanţă şcolară generală: Andrei a rămas repetent de două ori
în clasa a cincea. La reluarea clasei pentru a treia oară minorul a
încetat să mai meargă la şcoală în timpul celui de-al doilea semestru.
Performanţa şcolară este în general modestă, în scădere evidentă
în ultimii ani de şcolarizare.
Conduita şcolară: Deviantă şi cu tendinţe spre exprimare verbală
violentă.
Sancţiuni pe linie şcolară: În ultimii 2 ani de şcoală a avut nota la
purtare scăzută la 7 pentru încălcări repetate a regulamentului
scolar: absenteism nemotivat, indisciplină şi conflicte cu colegii şi
profesorii.
Absenteism şcolar: Minorul a absentat nemotivat în mod repetat iar
în ultimul an de şcolarizare acesta a avut 87 de absenţe, majoritatea
în semestrul al doilea.
Este corigent/repetent: Repetent de două ori în clasa a cincea.
10. Conduita socială
Relaţionarea în şcoală: Fosta dirigintă descrie o schimbare
semnificativă a comportamentului minorului după plecarea mamei la
muncă în străinătate. „Dacă înainte Andrei era un elev cu performanţe
medii, cu prieteni în rândul colegilor din clasă, cu implicare în cercul

 În cazul în care nu există psihopedagog în şcoală se
va completa cu numele consilierului şcolar căruia îi este
arondată şcoala.
 Se vor preciza calificativele/mediile înainte şi după
plecarea părinţilor în străinătate.

 Notaţi tipul sancţiunii (avertismente, scăderea notei la
purtare, exmatriculări). Descrieţi motivul sancţionării.

 Absenteism motivat/ nemotivat; motivul, în cazul în
care este motivat. Includeţi precizări legate de faptul dacă
acestea au apărut înainte/după plecarea părinţilor.
 Se trece numărul de corigenţe, semestrul, anul şcolar
şi materiile, anii de repetenţie.
 Se descrie relaţia copilului cu profesorii săi şi cu
ceilalţi colegi. Se vor urmări relaţiile disfuncţionale cât şi
cele resursă.

Metodologie

 Înscris la şcoala: Nr. 756 - “Ionel Teodoreanu”.
Nume învăţător/diriginte Rodica Constantinescu consilier şcolar
Monica Ilaşcu

 Se precizează ce face în timpul liber, ce fel de grup
de prieteni are, cât timp liber are, la ce oră trebuie să fie
în casă etc.

 Se precizează dacă există grup de prieteni cu
preocupări antisociale, fugă de acasă, consum de băuturi
alcoolice şi/sau droguri, vagabondaj, implicare în comitere
de infracţiuni etc.

Asistenţă Socială
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de şah şi în echipa de fotbal al şcolii, după plecarea mamei în
anul 2001, situaţia s-a schimbat. Andrei a devenit o fire retrasă,
necomunicativă şi care evita să se implice în activităţile clasei.
Manifestă o atitudine ostilă faţă de cadrele didactice - profesorii de
Istorie şi Limba Franceză au semnalat acte repetate de tulburare
a orei”. Minorul şi-a schimbat grupul de prieteni, manifestând în
repetate rânduri ostilitate şi agresivitate faţă de fetele din clasă.
Ulterior Andrei a părăsit clubul de şah şi echipa de fotbal şi s-a
eschivat de la activităţile organizate cu clasa.
Timpul liber: Din aprecierile bunicii timpul liber şi-l petrece în marea
majoritate în anturajul grupului de prieteni de la bloc. Nu este implicat
în activităţi organizate de petrecere a timpului liber. Dl. Constantin
Ionescu spune că Andrei este mereu afară, în jurul blocului, până
noaptea târziu. Adaugă şi faptul că băieţii cu care minorul îşi petrece
timpul sunt cunoscuţi ca fiind cercetaţi de poliţie pentru furturi din
autoturisme.
Comportamente deviante: Andrei are în prezent o condamnare
de un an şi sase luni închisoare cu suspendare pentru tâlhărie –
şi supraveghere specializată timp de trei ani. Deşi minorul declară
că nu menţine legătura cu cei cu care a săvârşit fapta, poliţistul
de proximitate afirmă că l-a găsit pe Andrei în repetate rânduri în
compania unor vecini în faţa blocului la ore târzii din noapte. Bunica
minorului a declarat că nu poate să îl controleze pe Andrei. Poliţistul
declară că în ultimul an a primit mai multe plângeri de deranjare
a liniştii publice în cartier de către grupul de adolescenţi din care
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 Se va face referire la drepturile copilului conform Legii
272/2004 cum ar fi:
Dreptul la identitate – art. 8
Dreptul de a păstra legături cu familia (nucleară/extinsă) şi
cu alte persoane faţă de care minorul a dezvoltat legături
de ataşament – art.14
Dreptul la protejarea imaginii publice şi a vieţii intime – art. 22
Dreptul la libertatea de exprimare, de gândire, de religie
– art. 25, 23
Dreptul la libera asociere – art. 26
Dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de
violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă şi împotriva
nerespectării personalităţii şi individualităţii sale – art. 28,
85
Dreptul de a creşte alături de părinţii săi – art. 30
Dreptul la educaţie – art. 47
Dreptul la sănătate, asistenţă medicală şi recuperare – art. 43
Dreptul la îngrijire specială pentru copiii cu handicap – art. 46
Dreptul la protecţie împotriva exploatării, abuzului – art. 87, 99
Dreptul la odihnă şi vacanţă – art. 49
Dreptul la protecţie împotriva folosirii de stupefiante şi
substanţe psihotrope – art. 88
Dreptul copilului de peste 14 ani de a ataca în instanţe
măsurile de protecţie specială instituite, beneficiind de
asistenţă juridică gratuită-art. 57
 Se vor completa informaţiile de la itemii de mai sus,
inclusiv comparativ cu perioada dinainte de plecarea
părinţilor în străinătate.

Metodologie

face parte şi Andrei. De asemeni poliţistul bănuieşte că Andrei
consumă ocazional alcool.
11. Aspecte legate de nerespectarea drepturilor copilului:
*unde se identifică probleme legate de exercitarea unor drepturi
detaliaţi la secţiunea E. ANALIZA INFORMAŢIILOR
Dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violenţă, abuz,
rele tratamente sau neglijenţă şi împotriva nerespectării personalităţii
şi individualităţii sale – art. 28, 85, Dreptul la educaţie – art. 47,
Dreptul de a creşte alături de părinţii săi – art. 30 (conform Legii
272/2004).
12. Informaţii suplimentare relevante:
Andrei îşi manifestă nemulţumirea cu privire la plecarea mamei la
muncă în străinătate deşi afirmă că aceasta a plecat pentru binele
familiei. Acuză tatăl pentru situaţia în care se află, care i-a părăsit
pe el şi pe fratele său, determinând astfel plecarea mamei. Acuză pe
mamă şi plecarea acesteia ca fiind factorul determinant în evoluţia
lor negativă din ultimii ani.

TATA
Moraru Bogdan
1720427456743
Tatăl se află în
România
-

 Se detaliază intervalul de timp în care este
plecat, dacă revine în ţară regulat, dacă există o
perioadă anume a anului în care vine, cât timp stă
în ţară, când va fi următoarea revenire/plecare etc.

Agent de pază

Lucrează cu forme
legale

 Se precizează dacă părintele are drept de
şedere în ţara respectivă, dacă are drept de muncă
şi de cât timp deţine aceste drepturi.

Asistenţă Socială

B. DATE DESPRE FAMILIA COPILULUI
1. Date despre părinţi
MAMA
Nume şi prenume Moraru Ana
Data naşterii şi
2741108345698
CNP
Ţara în care este Italia
plecat
Istoricul migraţiei Prima plecare a mamei a
circulatorii
avut loc în urmă cu 7 ani.
Andrei afirmă că îşi aminteşte
foarte puţine lucruri despre
aceasta. Până acum 4 ani,
mama venea acasă mai des
(o dată la 6 luni) însă de
acum 4 ani, aceasta nu s-a
mai întors.
Ocupaţia înainte
Confecţioner /
de plecare /
Menajeră (ocazional)
ocupaţia actuală
Lucrează cu sau
Lucrează fără forme legale
fără forme legale
29
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Alte informaţii
relevante

Comunicarea
(efectuată Tatăl nu ţine legătura
telefonic) s-a deteriorat cu
copiii
decât
în ultima jumătate de an, ocazional.
reducându-se
frecvenţa
apelurilor.
Mama are o relaţie cu un
cetăţean italian cu care
declară că se va căsători.
Bunicii afirmă că interesul
mamei pentru copii a scăzut,
în ultimul timp aceasta
evitând să vorbească direct
cu aceştia.

2. Date despre fraţi/surori: Andrei are un frate mai mare, Moraru
Costel de 17 ani, împreună cu care locuieşte. Costel a abandonat
şcoala, tot în clasa a cincea. În trecut a fost condamnat cu suspendare
pentru furt; recent a primit o nouă condamnare, tot pentru furt.

 Se vor preciza numele şi prenumele, vârsta, dacă
locuieşte cu copilul sau nu, ocupaţia, dacă există fraţi /
surori plecaţi cu părintele în străinătate etc.

3. Relaţiile din cadrul familiei:
a. Maritale: Mama şi tatăl sunt despărţiţi în fapt de aproximativ 10 ani.

 Se descriu relaţiile dintre soţi, distribuţia rolurilor şi
a responsabilităţilor, comunicarea (aspecte pozitive şi
negative).

b. Parentale: Relaţiile dintre mamă şi minor sunt tensionate, Andrei
acuzând-o pe aceasta pentru problemele prin care trece şi pentru faptul că
aceasta nu se interesează de el şi fratele său („o mamă bună ar fi venit de
îndată ce ar fi aflat de problemele pe care le au copiii ei” declară el).

 Se descriu relaţiile dintre copil şi fiecare dintre părinţi.
Se vor urmări aspecte legate de comunicare, distribuţia
rolurilor şi a responsabilităţilor, tipurile şi modalităţile de
manifestare a autorităţii, a afectivităţii etc.

Metodologie

Comunicarea

31

C. DATE PRIVIND PERSOANA CARE ARE ÎN ÎNTREŢINERE ŞI
ÎNGRIJIRE COPILUL:
1. Nume şi prenume: Tănase Maria
2. Data naşterii şi CNP: 2420322885647

 Se descriu relaţiile dintre fraţi şi dintre copil – alte
persoane importante pentru copil.

 Alocaţia de stat, alocaţia complementară / de
susţinere, alocaţia pt. nou născuţi, indemnizaţie de hrană
pt. persoane cu HIV, ajutor pt. încălzire, ajutor social, ajutor
de şomaj, pensie, salarii, altele (burse, bani din străinătate,
ajutor de la ONG-uri, gospodărie, terenuri etc.)
 Se precizează contribuţia în bunuri şi bani a părintelui
plecat în străinătate

 Se completează numai în cazul în care copilul
locuieşte la domiciliul familiei. Se urmăresc aspecte legate
de igiena locuinţei, utilităţi, spaţiul personal al copilului
etc.
 Se vor completa informaţiile de la itemii de mai sus,
inclusiv comparativ cu perioada dinainte de plecarea
părinţilor în străinătate.


Se face referire la persoana stabilită la punctul A.6

Asistenţă Socială

Tatăl nu locuieşte împreună cu copiii şi nu menţine relaţii cu aceştia.
c. Altele: De creşterea şi educaţia lui Andrei şi a fratelui său se ocupă
bunicii materni, deşi ei recunosc că sunt depăşiţi de problemele copiilor
deoarece nu reuşesc să îşi impună autoritatea faţă de băieţi, mai ales
de când aceştia au mai crescut.
4. Bugetul familiei:
Venituri: Tatăl nu contribuie financiar la creşterea lui Andrei şi a
fratelui său. Mama trimite rar bani, şi atunci sume mici („100 de euro
la trei luni”). Copiii nu beneficiază de alocaţia de stat din momentul
în care au abandonat şcoala.
Bunuri: Tatăl nu contribuie în nici un fel la creşterea copiilor. Mama
trimite rar haine sau alte bunuri (o dată la 4 luni).
5. Date despre locuinţa familiei:
 apartament/ imobil,  proprietatea părinţilor lui  a altei persoane,
 de stat compus din ________ camere ne/decomandate.
Condiţiile locative sunt --Restanţe la întreţinere: --, alte datorii: --Aici locuiesc --- persoane: --6. Alte Informaţii relevante: Familia nu deţine o locuinţă proprie
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 Se precizează locul de muncă, programul de lucru,
dacă acesta este stabil sau fluctuează etc.

5. Bugetul familiei persoanei de îngrijire:
Venituri: pensia bunicii şi a bunicului (aproximativ 400 RON)

 Se urmăresc veniturile familiei persoanei de îngrijire
(nu ale familiei copilului sau ale copilului precizate la
punctul B.4.a.). Adunăm aceste informaţii, printre altele,
pentru a determina dacă persoana administrează veniturile
destinate copilului (din orice sursă) în mod abuziv sau nu.

Bunuri: Un apartament cu două camere - proprietate personală

 Ale familiei persoanei de îngrijire (nu ale familiei
copilului sau ale copilului precizate la punctul B.4.b.)

6. Date despre locuinţa familiei persoanei de îngrijire:
; personală
 chirie
compus din două camere ne/decomandate.
Conditiile locative sunt bune, decente. Apartamentul este renovat
mai demult, dar este bine întreţinut.
Restante la intretinere 2100 RON alte datorii: rată lunară la bancă (150 RON)
Aici locuiesc 4 persoane: cei doi bunici şi cei doi minori.
7. Descrierea familiei persoanei de îngrijire:
Susnumitul(a) are o familie dez(organizată), cu 1 copii, dintre care 0 minori.
Nivelul educaţional al persoanei de îngrijire este mediu (bunica a absolvit
o şcoală profesională).
Observaţii privind tipul familiei şi relaţionarea intra/extrafamilială:
a. relaţiile maritale Cei doi bunici au relaţie bună în prezent deşi declară
că au avut şi dificultăţi.
b. relaţiile parentale Bunica declară că relaţia cu fiica ei nu este
foarte bună deoarece aceasta nu se interesează de copii şi nu asigură

 Se urmăresc aspecte legate de igiena locuinţei,
utilităţi, spaţiul personal al copilului etc.
 Se precizează datoriile la utilităţi sau persoane fizice,
rate lunare etc.

Metodologie

3. Gradul de rudenie: bunica maternă
4. Ocupaţia: pensionară

sprijin material pentru creşterea copilului, sarcină pe care o resimte
ca fiind o povară.
c. relaţia cu copilul aflat în îngrijire Bunica afirmă că are o relaţie
bună cu Alexandru pe care l-a crescut de mic. Ea nu îşi poate explica
cum a ajuns Alexandru să aibă probleme cu legea şi consideră că
băiatul a fost manipulat şi păcălit de către amicii acestuia pentru a
săvârşi actele de delincvenţă în care a fost implicat.
d. relaţia cu familia copilului aflat în îngrijire Cu tatăl lui Alexandru
bunica nu relaţionează în nici un fel, ultima convorbire cu el având-o
în urmă cu 10 ani. Bunica afirmă că nu i-a tratat diferenţiat pe cei doi
fraţi („ce-am cumpărat la unu’, i-am luat şi celuilalt”) dar se aştepta
de la fratele mai mare, Costel, să fie mai responsabil.
e. altele Bunica menţine relaţii cu familia extinsă care o sprijină
material ocazional.
8. Alte informaţii relevante:
Bunicii sunt pensionari (pensionaţi pe caz de boală) şi suferă de
afecţiuni cronice care necesită tratament permanent.
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Tipul relaţiei: Bunica maternă reprezintă modelul parental funcţional
pentru băiat. Andrei afirmă că bunica l-a crescut pe el şi pe fratele

 Se precizează dacă este elev/student sau este
angajat.
 Se va preciza dacă sunt rude sau nu, se va descrie pe
scurt relaţia dintre cei doi, importanţa ei pentru copil etc.

* Se completează doar dacă persoana faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament este alta decât persoana de îngrijire

Asistenţă Socială

D. DATE DESPRE PERSOANA FAŢĂ DE CARE COPILUL A
DEZVOLTAT LEGĂTURI DE ATAŞAMENT*
1. Nume şi prenume: Tănase Maria
2. Data naşterii şi CNP: 2420322885647
3. Ocupaţia: pensionară

 Se vor completa informaţiile relevante pentru caz,
care nu sunt cuprinse în itemii de la punctul C.
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E. ANALIZA INFORMAŢIILOR:
+
Lipsit de ocrotirea părinţilor Există datele de contact ale
mamei. Mama declară că
(Legea 272/2004, Art. 39).
intenţionează să viziteze copiii.
Abandon şcolar de la vârsta de Andrei vrea să se reîntoarcă la
11 ani.
şcoală.
Fosta dirigintă a lui Andrei doreşte
să se implice în reintegrarea
Comportament delincvent.
şcolară a acestuia.
Bunica este o persoană resursă
deoarece este preocupată de
Nu
există
servicii
pentru viitorul băieţilor.
prevenirea recidivei în cadrul Andrei nu mai frecventează
comunităţii.
anturajul care l-a influenţat
negativ.
Există
servicii
în
cadrul
comunităţii.

 Se vor nota toate informatiile relevante pentru starea
generală a copilului. Cele două coloane cu informaţii
negative şi pozitive vor sumariza informaţiile obţinute şi
precizate în REI. Pentru fiecare dintre aspectele negative
(-) se precizează resurse disponibile (+).

Metodologie

lui, atribuindu-i acesteia cele mai multe roluri parentale. Andrei
consideră relaţia cu bunica sa drept un model de familie „normală”
deşi este ataşat de mama sa, căreia îi resimte lipsa.

 Se va urmări punerea în context a factorilor de
protecţie si a factorilor de risc pentru o evaluare iniţială
eficientă în stabilirea demersurilor ce trebuie urmate.

Asistenţă Socială

Concluzii: Comunicarea dintre Andrei şi mama sa este deficitară
(se desfăşoară la intervale mari, neregulate, rezumându-se la un
schimb sărac de informaţii, cel mai des prin intermediul bunicii),
afectând atât relaţia dintre cei doi cât şi procesul de dezvoltare
psihosocială a lui Andrei. Intervenţia va viza menţinerea relaţiilor
personale ale copilului cu părinţii.
Lipsa mamei şi dificultăţile prin care trece Andrei l-au afectat negativ
pe acesta. Este necesară o evaluare a impactului pe care l-a avut
lipsa mamei asupra sa.
O prioritate în intervenţie este reintegrarea şcolară a lui Andrei.
Datorită faptului că factorii de risc nu s-au schimbat, Andrei locuieşte
în continuare în acelaşi cartier, fiind supus aceloraşi influenţe
din partea grupului de prieteni. În planul de servicii vor fi incluse
programe de prevenire a recidivei.
Andrei are slabe abilităţi de viaţă independentă, în special în ceea
ce priveşte asumarea responsabilităţilor, participarea la treburile
casnice, comunicarea cu adulţii. Intervenţia trebuie să vizeze
formarea de astfel de abilităţi.
Bunica nu este în prezent reprezentantul legal al copiilor, acesta fiind
motivul pentru care o parte dintre drepturile copiilor nu au putut fi
obţinute. Deoarece mama declară că intenţionează să rămână în
străinătate fără a lua şi copiii cu dumneaei, planul de servicii va
include demersurile pentru stabilirea unei măsuri de protecţie.
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 Această propunere implică demarerea procesului
de evaluare complexă (completarea acestei evaluări din
perspectivă socială) necesar pentru stabilirea nevoilor
clientului şi realizarea planului de servicii.
 Dacă în urma întocmirii REI nu se identifică nevoia
unei evaluări complexe se va întocmi Planul de Servicii.
Se va trece numele responsabilului de caz.

 Monitorizare la: _____________________________________

 Conform Ordinului 219/2006 monitorizarea se
realizează la un interval maxim de 3 luni. Specificul cazului
poate solicita o monitorizare mai atentă şi la un interval de
timp mai redus: lunar, bilunar sau chiar săptămânal.

 Referire către DGASPC pentru _________________________
____________________________________________________



Conform procedurilor interne ale fiecărei instituţii.

Data efectuării 13 iunie 2007
Responsabil de caz (numele şi prenumele în clar şi semnătura)
Marius Neghină
asistent social
SPAS
Notă: Prezentul document reprezintă componenta din perspectivă socială a procesului de evaluare detaliată a cazului.

Metodologie

F. PROPUNERI:
; Completarea evaluării situaţiei copilului din alte perspective:
; psihologică  medicală  psihiatrică,  juridică,  alte tipuri de
evaluare
; Întocmirea planului de servicii;

PLAN DE SERVICII

 Se completează cu numele şi prenumele persoanei
care îndeplineşte drepturile şi obligaţiile părinteşti.
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 Se completează cu numele şi prenumele tuturor
profesioniştilor care au contribuit la elaborarea Planului de
servicii, care pot fi din aceeaşi instituţie cu responsabilul de
caz prevenire sau nu. Pentru profesioniştii care lucrează
în alte instituţii şi care au participat la elaborarea Planului
de servicii se va scrie denumirea instituţiei la care sunt
angajaţi. Pentru profesioniştii care lucrează cu contract
de muncă parţial sau cu detaşare în aceeaşi instituţie
cu responsabilul de caz prevenire se vor scrie ambele
instituţii.

Asistenţă Socială

Data realizării / revizuirii: 20/iunie/2007
Nr. de înregistrare al cazului: 1768/13 iunie 2007
A. DATE DESPRE CAZ
1. Numele şi prenumele copilului: Moraru, Andrei
2. Data şi locul naşterii: 24 ianuarie 1991; CNP 1910124339922
3. Mama: Moraru Ana Tata: Moraru Bogdan
4. Persoana de întreţinere / reprezentant legal şi gradul de
rudenie: Tănase Maria, bunica maternă
5. Adresa: Str. Sălciilor nr.18, Bl.282, Ap. 20
6. Motivul întocmirii/revizuirii planului de servicii: Conform
Ordinului 219/2006 în urma întocmirii REI s-au identificat situaţia
de risc în care se află minorul şi tipurile de neglijare la care a fost
supus.
7. Managerul de caz care asigură coordonarea metodologică a
responsabilului de caz prevenire: Nu a fost solicitată coordonarea
metodologică a unui manager de caz.
8. Responsabil de caz: Marius Neghină
9. Membrii echipei şi instituţia din care provin: asistent social
Marius Neghină (SPAS), psiholog Nicoleta Amariei (ONG 1), pedagog
Maria Enache (DGASPC), poliţist de proximitate Constantin Vornicu
(Secţia 8 Poliţie), animator tineret Alina Dumbravă (ONG 2).

38

B. PRESTAŢII

Alocaţie
de stat

Cuantumul/
cantitatea

Autoritatea locală /
Instituţia / ONG

25 ron

SPAS

august

Până la
împlinirea a 18
ani

ONG 2

august

1 lună

Rechizite 100 ron
şcolare

Data
începerii
de
acordare

Perioada

C. SERVICII PENTRU COPIL
Tipul

Instituţia
responsabilă

Preveni- SPAS
ONG 1
rea
efectelor
negative
ale
separării
copilului
de părinţi

Obiective generale

Îmbunătăţirea
comunicării dintre
copil şi mamă şi
restabilirea relaţiilor
personale.
Consilierea
mamei cu privire
la consecinţele
separării de copii.

Data
începerii

Perioada Responsabil
de des- de intervenţie/
făşurare
Persoana
responsabilă

02 iulie 4 luni

02 iulie 2 luni

asistent
social Marius
Neghină
(SPAS)
psiholog
Nicoleta
Amariei (ONG
1)

 Se va scrie denumirea exactă a prestaţiei.
 Se va scrie suma corespunzătoare
prestaţiilor în bani, respectiv cantitatea produselor
corespunzătoare prestaţiilor în natură.
 Instituţia care se va ocupa de facilitarea
obţinerii prestaţiei.
 Se trec serviciile care urmăresc: prevenirea
separării copilului de părinţi, educaţie formală şi
nonformală/informală, sănătate, reabilitare ş.a.

Metodologie

Tipul

 Prestaţiile pot fi în bani sau în natură şi
cuprind alocaţiile pentru copii, alocaţiile familiale
(complementară şi monoparentală), venitul
minim garantat, alte ajutoare speciale (de
exemplu, asigurarea transportului la şcoală,
centru de zi sau tratament) şi altele. Acestea
sunt acordate de primării, direcţiile de dialog şi
solidaritate socială, alte instituţii publice centrale
şi locale, OPA etc., pe care responsabilul de
caz prevenire trebuie să le contacteze pentru a
constata eligibilitatea copilului şi familiei şi pentru
a verifica modul de furnizare a acestora. În situaţia
în care responsabilul de caz prevenire constată
că familia şi/sau copilul în cauză au dreptul la o
anume prestaţie, el trebuie să sprijine familia în
demersurile sale de obţinere a dreptului respectiv
(de exemplu, să contacteze autoritatea sau
organizaţia care furnizează prestaţia în cauză,
să sprijine familia la întocmirea documentaţiei
necesare, să însoţească familia atunci când
consideră că acest lucru este necesar etc.).

Tipul

Instituţia
responsabilă

... continuare

Prevenirea
recidivei

Reintegrarea şcolară a
copilului.

SPAS
Secţia 8
Poliţie
ONG 2

SPAS
DGASPC

Sănătate

SPAS

Data
începerii

Rezolvarea problemei
02 iulie
reprezentării legale, a
responsabilităţii privind creşterea
şi asigurarea dezvoltării copilului
(inclusiv prin stabilirea unei
măsuri de protecţie).
Conştientizarea copilului
22 iunie
cu privire la efectele
comportamentului delincvent.
22 iunie
Implicarea copilului în activităţi de
timp liber.
Pregătirea întoarcerii în mediul
şcolar.
Menţinerea copilului în mediul
şcolar.

22 iunie
15 septembrie

Formarea de abilităţi de viaţă
22 iunie
independentă privind asumarea
responsabilităţilor, participarea la
treburile casnice, comunicarea cu
adulţii.
22 iunie
Înscrierea la medicul de familie
Realizarea controlului medical
periodic.

Perioada de
desfăşurare

Responsabil de intervenţie /
Persoana responsabilă

2 luni

4 luni
6 luni

3 luni până
la finalizarea
perioadei de
învăţământ
obligatoriu
6 luni

1 lună

asistent social Marius Neghină
(SPAS)
poliţist de proximitate Constantin
Vornicu (Secţia 8 Poliţie)
animator tineret Alina Dumbravă
(ONG 2)
asistent social Marius Neghină
(SPAS)
pedagog Maria Enache
(DGASPC)
asistent social Marius Neghină
(SPAS)
animator tineret Alina Dumbravă
(ONG 2)
asistent social Marius Neghină
(SPAS)

Asistenţă Socială

Formarea
SPAS
de abilităţi
ONG 2
de viaţă
independentă

Obiective generale
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Tipul

Prevenirea
efectelor
negative ale
separării
copilului de
părinţi

Prevenirea
recidivei

Instituţia
responsabilă
SPAS

SPAS
Secţia 8
Poliţie
ONG 2

Obiective generale

Data Perioada de
începerii desfăşurare

Responsabil de
intervenţie /
Persoana responsabilă

Informarea mamei cu privire la starea
copilului şi responsabilizarea ei faţă de
obligaţiile materne.
Îmbunătăţirea comunicării dintre mamă şi
copil şi restabilirea relaţiilor personale.
Consilierea mamei cu privire la consecinţele
separării de copii.
Consilierea mamei cu privire la necesitatea
reprezentării legale a copilului, la asumarea
responsabilităţii privind creşterea şi
asigurarea dezvoltării copilului (inclusiv prin
stabilirea unei măsuri de protecţie).

22 iunie

6 luni

asistent social Marius
Neghină (SPAS)

22 iunie

2 luni

22 iunie

1 lună

22 iunie

2 luni

Conştientizarea fratelui lui Andrei cu privire
la efectele comportamentul delincvent.
Implicarea lui Costel în activităţi de timp
liber pentru prevenirea recidivei.

22 iunie

2 luni

22 iunie

6 luni

asistent social Marius
Neghină (SPAS)
poliţist de proximitate
Constantin Vornicu
(Secţia 8 Poliţie)
animator tineret Alina
Dumbravă (ONG 2)

Metodologie

D. SERVICII PENTRU FAMILIE

E. SERVICII PENTRU PERSOANA DE INGRIJIRE
Tipul

Instituţia

Obiective generale

responsabilă

începerii

Instituirea
unei măsuri
de protecţie

SPAS

Instituirea curatelei pentru
eliberarea actului de
identitate al copilului.

Sănătate

ONG 1

Asistenţă
SPAS
pentru
obţinerea
unor drepturi
şi prestaţii

Data
22 iunie

Perioada de
desfăşurare

asistent social Marius Neghină (SPAS)

Asigurarea costurilor pentru 22 iunie
tratamentul medical lunar al
bunicii materne.

6 luni

psiholog Nicoleta Amariei (ONG 1)

Obţinerea reducerii pentru
încălzire pe perioada iernii.

1 lună

asistent social Marius Neghină (SPAS)

1 noiembrie

Obiective
generale

Data
începerii

Perioada de
desfăşurare

Responsabil
de interventie/
Persoana
responsabilă

Persoana faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament este bunica maternă
– Persoana de îngrijire.

 În cazul în care Persoana de îngrijire este
aceeaşi cu Persoana faţă de care copilul a
dezvoltat legături de ataşament se completează
numai punctul E din PS făcându-se precizarea
că cele două persoane coincid.

Asistenţă Socială

Tipul

Persoana responsabilă

1 lună

F. SERVICII PENTRU PERSOANA FAŢĂ DE CARE COPILUL
A DEZVOLTAT LEGĂTURI DE ATAŞAMENT
Instituţia
responsabilă

Responsabil de interventie /
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OBSERVAŢII legate de îndeplinirea obiectivelor:

asistent social Marius Neghină
SPAS

psiholog Nicoleta Amariei (ONG 1)
pedagog Maria Enache (DGASPC)
poliţist de proximitate Constantin Vornicu
(Secţia de Poliţie 8)
animator tineret Alina Dumbravă (ONG 2)

Metodologie

Responsabil de caz
Membrii echipei (numele şi prenumele în
(numele şi prenumele în clar şi clar şi semnătura)
asistent social Marius Neghină (SPAS)
semnătura)

 Se vor scrie motivele pentru care nu
s-au îndeplinit obiectivele, precum şi serviciile
necesare pentru copilul respectiv şi care nu sunt
disponibile pentru moment.

Asistenţă Psihologică
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Capitolul II
Asistenţa psihologică a copiilor
singuri acasă
II.1. Plecarea părinţilor la muncă în străinătate un
eveniment de viaţă
Plecarea unuia sau a ambilor părinţi la muncă în străinătate reprezintă
un eveniment de viaţă care se încadrează în ceea ce Baltes şi colaboratorii
(1980) numesc influenţe psiho-sociale ne-normative asupra dezvoltării
personalităţii copilului.
Dezvoltarea personalităţii individului depinde atât de potenţialul
înnăscut cât şi de factorii psiho-sociali şi fizico-biologici care pot influenţa
acest proces în sens pozitiv sau negativ. Baltes şi colaboratorii (1980) au
susţinut existenţa a trei categorii de influenţe importante asupra dezvoltării:
influenţe normative cu caracter de vârstă, influenţe cu caracter istoric sau
influenţe normative temporale şi influenţe legate de istoria personală a
individului sau ne-normative.
Influenţele cu caracter de vârstă se află într-o relaţie puternică cu vârsta
cronologică şi se referă la ansamblul determinanţilor biologici şi ambientali.
Este vorba de acele etape ale dezvoltării strict corelate cu elementele de
maturizare biologică (dentiţia, pubertatea etc.) pe de o parte şi pe de altă
parte corelate cu normele sociale care fixează prin lege momentul debutului
şcolar, al majoratului, al pensionării etc. Asupra acestor tipuri de influenţe,
individul este lipsit de orice control.
Influenţele cu caracter istoric sau „efectele de cohortă” se referă la
determinanţii istorici şi sunt legate de evenimente ce au loc într-un anumit
context istoric (pot fi războaiele, crizele economice etc.) sau la determinanţi
socioculturali specifici unei anumite perioade istorice (expectanţe privind un
anumit nivel al educaţiei, anumite roluri proefsionale, familiale, de vârstă,
de gen etc.). Aceste influenţe temporale conturează mediul de dezvoltare al
unei anumite generaţii.
Influenţele ne-normative sunt legate de evenimentele autobiografice, au
un puternic caracter personal, sunt specifice şi unice într-o istorie individuală
de viaţă. Autorii disting două tipuri de influenţe ne-normative: cele aflate sub
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controlul indivizilor, alegeri proprii (alegerea unei meserii, divorţul, schimbarea
locuinţei etc.) şi influenţe accidentale care pot fi trăite traumatizant (un câştig
excepţional, o pierdere deosebită etc.)
Plecarea unuia sau a ambilor părinţi la muncă în străinătate presupune
schimbări în viaţa familiei, schimbări mai mult sau mai puţin previzibile sau
controlabile de către toţi membrii acesteia. Acesta poate fi un eveniment
pregătit din timp în cadrul familiei astfel încât toţi membrii familiei sunt la
curent cu schimbarea ce va urma, sau dimpotrivă poate fi un eveniment
total neaşteptat pentru unii membrii din familie. În practică1 s-a constatat că
există situaţii în care copiii nu sunt informaţi şi nici angajaţi în luarea deciziei
cu privire la plecarea părinţilor. Unii copii află despre plecarea acestora cu
foarte puţin timp înainte sau realizează acest lucru chiar după ce părinţii au
plecat. Aceste situaţii cresc posibilitatea ca plecarea părinţilor să devină un
eveniment de viaţă psihotraumatizant pentru copii.
Plecarea unui părinte din apropierea copilului, din preajma activităţilor
lui curente poate produce acestuia trăiri intens psihotraumatizante imediat, şi
ulterior o perioadă de viaţă stresantă deoarece presupune eforturi din partea
copilului pentru a se adapta la schimbările din viaţa sa, la noua situaţie
(absenţa părinţilor, dorul de părinţi, să se obişnuiască cu persoana de îngrijire
şi cu familia acesteia, să înveţe să se gospodărească singur etc.).
Evenimentele şi schimbările de viaţă negative sunt definite ca fiind acele
influenţe psiho-sociale negative secvenţiale, mai mult sau mai puţin previzibile,
care angajează mai mult sau mai puţin intenţionalitatea şi responsabilitatea
individului determinând schimbări în statutul şi rolul lui social, în reţeaua lui
socială proximă şi în paternul de responsabilităţi şi obligaţii de a face faţă
unor situaţii problematice noi.2
Schimbarea produsă în viaţa copilului prin plecarea unuia sau a ambilor
părinţi în străinătate trebuie înţeleasă şi din perspectiva etapelor dezvoltării
psihologice şi sociale a copilului în raport cu ciclurile vieţii şi anume în mod
specific cu crizele de dezvoltare menţionate în teoria dezvoltării psihosociale a lui E. Erikson3. Acesta consideră că rezolvarea deficitară a crizelor
personale de dezvoltare psiho-socială specifice fiecărui stadiu vor constitui
surse de anxietate la vârsta adultă. Dacă în stadiul infantil şi în mica copilărie
părinţii nu oferă copilului securitate şi afecţiune, acesta va dezvolta anxietate
şi suspiciune faţă de lumea din jur. Astfel, în stadiul de la 1 la 3 ani, dacă
1
Asociaţia Alternative Sociale oferă servicii psiho-sociale copiilor singuri acasă ca urmare
a plecării părinţilor la muncă în străinătate din anul 2006.
2
M. Lăzărescu, 1994, Psihopatologie clinică, Editura Helicon, Timişoara, pp.120-121.
3
L. Iacob, 2003, Psihologia vârstelor – note de curs, . Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei, Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi.
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un copil nu este susţinut pentru a-şi exercita voinţa autonomă, la vârsta
adolescenţei el va fi anxios în faţa oricărei îngrădiri, dezvoltând tulburări de
comportament.
Copiii cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate pot
dezvolta, din această perspectivă a influenţelor psiho-sociale, diverse reacţii
care se înscriu fie în categoria manifestărilor psihotraumatizante (când
schimbarea de viaţă este percepută şi trăită de copil ca una traumatizantă4)
fie în categoria reacţiilor de adaptare la stres (când copilul percepe subiectiv
schimbarea de viaţă sub forma unui agent stresor, sub forma unui dezechilibru
individual între cerinţele organismului şi ale mediului şi posibilităţile sale de
răspuns).
Modul în care copilul percepe şi trăieşte plecarea părinţilor săi ca
eveniment sau schimbare de viaţă este influenţat de mai mulţi factori care
trebuie luaţi în considerare în procesul de evaluare şi asistenţă psihologică
a copilului singur acasă:
• factori familiali – funcţionalitatea familiei înainte şi după plecarea
părintelui/părinţilor (raporturile dintre membrii familiei, schimburile
afective şi tipul de ataşament existent între membrii familiei,
dinamica statusurilor şi a rolurilor din cadrul familiei etc.);
• factori ce ţin de copil – vârsta şi caracteristicile psihologice ale
copilului (nivelul de dezvoltare psiho-socială, vulnerabilitatea
acestuia, rezilienţa copilului5 etc.);
• factori de mediu – reţeaua de suport social a familiei şi a copilului.
Din perspectiva nivelului de informare a copilului cu privire la plecarea
părinţilor/părintelui la muncă în străinătate şi angajarea lui în producerea
acestui eveniment de viaţă se disting trei situaţii:
• situaţia în care plecarea părinţilor/părintelui se produce complet
independent de copil şi îl surprinde – copilul nu este informat despre
plecarea părinţilor/părintelui, nu participă la pregătirea plecării, află
despre eveniment fie la momentul producerii, fie chiar ulterior;
4
Se impune diferenţierea între trauma psihică şi stresul psihic. Trauma psihică se defineşte
ca o „trăire vitală de discrepanţă între factori situaţionali ameninţători şi posibilităţile individuale de
stăpânire, trăire însoţită de sentimente de neajutorare şi de abandonare, lipsă de apărare care
produce astfel o zdruncinare durabilă a înţelegerii de sine şi de lume” cf. G. Fischer şi P. Riedesser,
2001, Tratat de psihotraumatologie, Editura Trei, Bucureşti.
Stresul psihic este definit ca o „stare de tensiune, încordare sau disconfort, determinată de
agenţi afectogeni cu semnificaţie negativă, stare de frustrare (reprimare) a unor trebuinţe, dorinţe
sau aspiraţii” cf. M. Golu, 1981, Dicţionar de Psihologie Socială, Editura Enciclopedică, Bucureşti
5
Werner (1995) defineşte rezilienţa ca fiind un concept care descrie adaptarea reuşită după
expunerea la factori de risc biologici şi/sau psihosociali şi sau la evenimente de viaţă stresante.
Barbarin (1994) numeşte rezilienţă capacitatea de a face faţă cât mai bine unei situaţii dificile, de
a înfrunta condiţii dezorganizate de viaţă, de a supravieţui şi a se dezvolta, în ciuda unor resurse
limitate şi a unui mediu defavorizant.
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• copilul este informat dar nu participă la pregătirea acestui eveniment
– copilul este doar informat cu privire la apropiata plecare fără însă
a beneficia de explicaţii, de o prezentare a schimbărilor care vor
avea loc; nu este consultat, copilul nu îşi poate exprima emoţiile şi
sentimentele cu privire la situaţie;
• copilul este angajat direct în pregătirea schimbării fără însă a
fi factorul dominant şi neavând responsabilitatea principală a
producerii acestui eveniment – copilul este informat din timp despre
plecare, i se solicită părerea, se discută cu copilul schimbările care
vor apărea, copilul primeşte asigurări din partea părinţilor cu privire
la afecţiunea părintească, la importanţa lui pentru părinţi, părinţii
oferă copilului posibilităţi de contact, sfaturi pentru diverse situaţii,
posibile soluţii la diverse probleme ce pot apărea (se îmbolnăveşte,
se strică ceva în casă, are probleme la şcoală etc.), copilul participă
la etapele de pregătire a plecării (cumpărături, discuţii, însoţirea
părinţilor la plecare etc.).
Experienţa în lucrul cu copiii singuri acasă6 precum şi teoriile psihologice
arată că nivelul de pregătire, informare şi implicare a copilului în luarea
deciziei plecării părinţilor/părintelui şi punerea în practică a acesteia are un
rol important pentru copil. Copilul are nevoie să primească în mod direct din
partea părinţilor/părintelui care pleacă, asigurări privind confortul său fizic,
modalitatea de satisfacere a trebuinţelor sale şi multiple reasigurări afective
etc. Este important pentru copil să simtă că are un anumit control asupra
situaţiei noi existente în viaţa sa.
În acelaşi timp, M. Lăzărescu7 atrage atenţia asupra situaţiei în care
subiectul este informat din timp cu privire la apariţia unui eveniment şi chiar
aşteptarea încordată a producerii acestuia poate să genereze tensiuni
stresante mai mult sau mai puţin prelungite şi cu repercusiuni negative
asupra stării psihice.
Sunt şi situaţii în care copiii iniţial se bucură că părinţii vor pleca la
muncă în străinătate. Bucuria copiilor vine din micile beneficii sau dorinţe
care cred că vor fi îndeplinite cu ajutorul banilor trimişi de părinţi. Din cauza
imaturităţii lor nu prevăd consecinţele urmate de plecarea părinţilor iar bucuria
şi optimismul acestora se spulberă la prima situaţie în care vor avea nevoie
de ajutorul adultului iar acesta nu va fi lângă ei să îl ofere.
Se recomandă ca familia în care se ia decizia ca unul sau ambii părinţi
să plece la muncă în străinătate, pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă
6
Asociaţia Alternative Sociale oferă servicii psiho-sociale copiilor singuri acasă ca urmare
a plecării părinţilor la muncă în străinătate din anul 2006.
7
M. Lăzărescu, 1994, Psihopatologie clinică, Editura Helicon, Timişoara, pp.120-121.

47

Metodologie
de timp, să solicite sprijinul psihologilor, consilierilor şcolari sau al asistenţilor
sociali din comunitate pentru a se informa cu privire la modalităţile de pregătire
a copiilor în vederea reducerii la minim a riscurilor posibil psihotraumatizante
ce ar putea să apară din acest eveniment de viaţă.

II.2. Manifestările psiho-comportamentale ale
copiilor singuri acasă
Ţinând cont de faptul că un eveniment este trăit ca traumatizant sau
stresant în mod diferit de la un individ la altul în funcţie de cele trei dimensiuni
de apreciere ale evenimentelor (controlabilitate, predictibilitate, măsura în
care evenimentele pun la încercare limitele capacităţii individului şi imaginea
de sine)8, manifestările psiho-comportamentale ale copiilor singuri acasă
ca urmare a plecării părinţilor/părintelui la muncă în străinătate, diferă de
asemenea de la copil la copil în funcţie de:
• vârsta lor la prima plecare a părinţilor/părintelui;
• nivelul de dezvoltare psiho-socială, capacitatea lor de înţelegere şi
conştientizare a realităţii;
• caracteristicile lor de personalitate, nivelul de rezistenţă la stres şi
capacitatea de adaptare;
• nivelul de pregătire a copilului pentru această schimbare, durata
plecării părinţilor/părintelui şi tipul de relaţionare a părintelui/
părinţilor cu copilul în această perioadă;
• sprijinul pe care îl primesc de la persoanele din reţeaua de suport
social, în special de la persoana de îngrijire9.
Din perspectiva Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, copiii singuri acasă care nu sunt lăsaţi în grija unui adult
capabil să răspundă nevoilor de creştere şi dezvoltare a copilului, sunt copii
neglijaţi10.
8
Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward E. Smith şi Daryl J. Bem, 2002, Introducere
în psihologie. Ediţia a XI-a., Editura Tehnică, Bucureşti, pp.674 – 675.
9
În această lucrare, prin persoană de îngrijire înţelegem persoana adultă căreia părintele
i-a lăsat copilul spre creştere şi educare în manieră legală sau nu.
10
Prin neglijarea copilului se înţelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei
persoane care are responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură
subordonată acestei responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală,
spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului cf. art.
89 (2), Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Neglijarea se referă
la incapacitatea sau refuzul adultului de a comunica adecvat cu copilul, de a-i asigura nevoile
biologice, emoţionale, de dezvoltare fizică şi psihică precum şi limitarea accesului la educaţie cf.
Organizaţia Salvaţi Copiii 2002, Ghid de Bune Practici pentru prevenirea abuzului asupra copilului,
Bucureşti.
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Copiii singuri acasă suferă de neglijare emoţională din partea părinţilor
plecaţi deoarece absenţa fizică a părinţilor îi lipseşte pe aceştia de contactele
fizice cu părinţii, de semnele de afecţiune directe şi nemijlocite, de atenţia şi
grija părintească pe care părinţii ar putea-o oferi fiind prezenţi. Pentru unii
copii lăsaţi în grija rudelor apropiate cu care copiii au avut ocazia să dezvolte
legături de ataşament încă dinaintea plecării părinţilor, nevoia de afecţiune
a copiilor este în parte acoperită de îngrijirea şi afecţiunea oferită de aceste
rude. Există familii în care bunicii, mătuşile, unchii desemnaţi de părinţii plecaţi
să aibă grijă de copiii lor au reprezentat persoane resursă şi de sprijin pentru
copii încă dinaintea plecării ambilor părinţi în străinătate. În aceste cazuri,
copiii deşi resimt dorul de părinţi şi suferă neglijarea emoţională din partea
părinţilor plecaţi găsesc suportul afectiv necesar la persoana de îngrijire.
Chiar dacă numai unul dintre părinţi este plecat, este necesară o
evaluare atentă a părintelui în grija căruia a rămas copilul pentru a vedea
măsura în care acesta este capabil să răspundă nevoilor fizice, medicale,
educaţionale şi emoţionale ale copilului.
Atât în cazul copiilor cu ambii părinţi plecaţi, cât şi în cazul copiilor
cu un singur părinte plecat există riscul altor forme de neglijare decât cea
emoţională:
• neglijare alimentară (privarea de hrană, absenţa mai multor categorii
de alimente esenţiale creşterii, mese neregulate etc.);
• neglijare vestimentară (haine nepotrivite pentru anotimp, haine prea
mici sau prea mari, haine murdare);
• neglijarea igienei (lipsa igienei corporale, mirosuri respingătoare,
paraziţi);
• neglijare medicală (absenţa îngrijirilor necesare, omiterea vaccinărilor
şi a vizitelor de control, neaplicarea tratamentelor prescrise);
• neglijarea locuinţei (locuinţă prost întreţinută, neîncălzită, risc de
incendiu, mobilier absent sau aflat în stare de degradare, substanţe
toxice aflate la îndemâna copilului etc.);
• neglijarea educaţiei (sub-stimulare, instabilitatea sistemului de
pedepse şi recompense, lipsa modelelor de învăţare a abilităţilor de
viaţă independentă, lipsa de urmărire şi supraveghere ca şcolar).
Experienţa în lucrul cu copiii singuri acasă precum şi teoriile psihologice
ale dezvoltării arată că pe fondul acestor forme de neglijare, copiii cu părinţi
plecaţi la muncă în străinătate pot dezvolta următoarele manifestări psihocomportamentale11:
11
Principalele manifestări psiho-comportamentale menţionate au fost identificate de către
specialiştii Asociaţiei Alternative Sociale care oferă servicii psiho-sociale copiilor singuri acasă din
anul 2006.
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• Deteriorarea conduitei şcolare (scăderea performanţelor şcolare,
absenteism, risc de abandon şcolar, conflicte cu profesorii şi colegii)
pe fondul lipsei autorităţii părinţilor şi ca o consecinţă a lipsei de
aspiraţii pe termen lung;
• Sentimente de abandon, de nesiguranţă, tristeţe, anxietate12,
stări depresive13 toate ca urmare a dorului de părinţi, a nevoii de
afecţiune părintească, de apreciere din partea părinţilor şi pe fondul
dezvoltării unor distorsiuni cognitive.
• Atitudine de indiferenţă, încăpăţânare care poate merge uneori
până la comportament agresiv ca rezultat al frustrării şi al nevoii
de atenţie. În momentele dificile cu care se confruntă copilul
interpretează absenţa părinţilor ca o manifestare a indiferenţei
acestora faţă de el şi nevoile lui.
• Tulburări de atenţie (scăderea capacităţii de concentrare pentru
realizarea sarcinilor şi „evadarea din realitate”). Obiectul principal al
gândurilor copiilor sunt părinţii plecaţi, situaţia lor, momentele când
vor comunica cu ei, când vor primi pachete etc.
• Absenţa aspiraţiilor pe termen lung (nu se pot proiecta în viitor)
sau prezenţa unor aspiraţii nerealiste determinate de distorsiuni
cognitive de genul: „Ca să ai bani nu trebuie să înveţi.”, „Când voi
fi mai mare o să plec şi eu să muncesc în străinătate şi pentru asta
nu trebuie să ai carte.” etc. Apariţia sau dezvoltarea acestei atitudini
negative faţă de educaţie este favorizată în special de modelele
oferite de acei părinţi care deşi absolvenţi de studii superioare,
în străinătate efectuează munci necalificate. Copiii şi tinerii află
aşadar că în străinătate lucrând ca muncitor necalificat poţi câştiga
considerabil mai mult decât dacă munceşti în ţară şi în domeniul în
care ai calificare.
12
Anxietatea este o stare afectivă vagă, difuză, de nelinişte, de apăsare, tensiune,
îngrijorare, teamă nemotivată, fără obiect, care este neconfortantă din punct de vedere psihologic.
Sunt dominante sentimente intense de insecuritate (generate de teama abandonului, pedepsirii, a
producerii unor accidente, a unor nenorociri şi catastrofe iminente). Anxietatea generează produse
imaginative abundente (derulări de scene imaginative înspăimântătoare) care nu pot fi ignorate şi
nici eliminate şi care pun stăpânire pe persoana umană şi o domină.
13
Starea depresivă sau dispoziţia depresivă este principalul semn clinic al depresiei.
Dispoziţia depresivă se referă la afecte dureroase, negative şi triste care se instalează progresiv
şi se manifestă prin pierderea speranţei, sentimentul de gol interior, incapacitatea de a anticipa
o bucurie şi de a face planuri, reacţii disproporţionate în faţa micilor inconveniente. Apariţia
dispoziţiilor depresive nu înseamnă automat instalarea depresiei.
La copil şi adolescent modalităţile de expresie a depresiei sunt diversificate: refuz şcolar,
inhibiţie şi fobii, delincvenţă sau comportamente de opoziţie, tulburări alimentare, adicţii. Dincolo de
această diversitate, cercetările moderne postulează existenţa unui fascicul de simptome invariante
care asociază: dezinteresul, tristeţea, inhibiţia intelectuală, abordarea negativă a existenţei, tulburări
ale somnului, idei suicidare, trecerea la actul suicidar.
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• Tulburări ale stimei de sine: supraapreciere faţă de alţi copii care nu
au la fel de mulţi bani sau aceeaşi vestimentaţie sau accesorii pe care
ei le primesc din străinătate, sau subapreciere în relaţie cu egalii lor
ai căror părinţi sunt prezenţi la evenimentele importante din viaţa lor
(serbări şcolare, şedinţe cu părinţii, aniversări, sărbători etc.)
• Toleranţă la frustrare de nivel prea scăzut sau dimpotrivă de nivel
prea ridicat în directă relaţie cu capacitatea de adaptare a copilului,
cu mecanismele de apărare ale acestuia.
• Lipsă de motivaţie, stări de apatie (indiferenţă faţă de ceea ce
se întâmplă în jur), oboseală (lipsă de energie, de voinţă pentru
a depune eforturi cognitive la şcoală, de a se implica în activităţi
variate de timp liber specifice vârstei) fie pe fondul tristeţii şi al
stărilor depresive, fie determinate de supraîncărcarea cu sarcini
specifice adulţilor.
• Dificultăţi de adaptare. După plecarea părinţilor copiii traversează
o perioadă de adaptare la noua situaţie, la schimbările apărute
în viaţa lor. În lipsa unei pregătiri adecvate a copiilor din partea
părinţilor sau a unei consilieri psihologice, copiii pot dezvolta în
această perioadă de adaptare reacţie acută la stres14 sau reacţie
de adaptare15.
• Comportamente (pre)delincvente16 (aderarea acestora la grupuri
delincvente, comportament agresiv, abuz de substanţe, implicarea
în comiterea de infracţiuni, frecventarea de localuri, săli de jocuri
etc.) este o modalitate de a suplini nevoile de apreciere, de atenţie
şi afecţiune nesatisfăcute.
14
Reacţia acută la stres desemnează tulburări tranzitorii de orice severitate sau natură
ce apar la persoane sănătoase mintal ca răspuns la situaţii excepţional de stresante. Termenul
se foloseşte pentru tulburări care remit în interval de ore sau câteva zile: o combinaţie de agitaţie,
semne vegetative de anxietate, răspuns limitat la stimulii din mediu, dezorientare vizibilă, stupor
şi fugă. Tratament necesar: consiliere având ca teme evenimentele stresante, câteva doze de
anxiolitic în cazuri severe. cf. M. Gelder, G. Dennis, R. Mayou, 1994, Tratat de psihiatrie Oxford,
ediţia a 2-a, Asociaţia Psihologilor Liberi din România şi Geneva Initiative Publishers.
15
Reacţia de adaptare desemnează tulburări uşoare şi tranzitorii care durează mai mult
decât Reacţia acută la stres şi apar la subiecţi sănătoşi mintal. Simptomele sunt variate: combinaţie
de îngrijorare, anxietate, depresie, concentrare deficitară, iritabilitate şi comportament agresiv.
Tulburările sunt în general reversibile şi durează de obicei doar câteva luni. Sunt strâns legate în
timp şi conţinut de stresor. Aspectul esenţial este reacţia inteligibilă si proporţională cu severitatea
experienţei stresante şi nu depăşeşte ca durată perioada de timp ce pare suficientă pentru
adaptarea la schimbare. Tratament necesar: psihoterapie de scurtă durată, destinată să ajute
clientul să se obişnuiască cu noua situaţie şi să folosească deplin calităţile sale restante. cf. M.
Gelder, G. Dennis, R. Mayou 1994, Tratat de psihiatrie Oxford, ediţia a 2-a, Asociaţia Psihologilor
Liberi din România şi Geneva Initiative Publishers.
16
Cercetările lui Bowlby, 1951, constată că separarea prelungită de mamă este o cauză a
delincvenţei juvenile. Cercetări ale aceluiaşi autor demonstrează că experienţa precoce a separării
de mamă şi a ameninţării conduce mai târziu la anxietate şi depresie (1980).
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• Conduite sinucigaşe. În anii 2006-2007 s-au înregistrat câteva
cazuri de suicid în rândul copiilor a căror părinţi se aflau la muncă
în străinătate. Din perspectiva aspectelor psihopatologice aceste
suiciduri se încadrează în tipologia de suicid reactiv exogen17.
Acest tip de suicid este legat de factori şi evenimente emoţionalafective cu carcater psihotraumatizant pentru individ, care apar ca
reacţii subite legate de circumstanţele conflictuale ale vieţii cotidiene,
cărora individul nu este pregătit să le facă faţă. Sinuciderea la
copii şi adolescenţi impresionează în mod deosebit prin fragilitatea
motivaţiei, tanatofobia18 vârstei şi lipsa conştiinţei ireversibilităţii
gestului. La aceaste categorii de vârstă devine dificilă analiza
motivaţiei, suicidul fiind deseori prin excelenţă un act de imitaţie şi
opoziţie faţă de un moment afectiv dificil. Alţi factori determinanţi ai
suicidului19 la copilul sub 10 ani, puberului sau adolescentului sunt:
frica sau sentimentul de abandon, frica de pedeapsă, frica de eşec
şcolar, imposibilitatea de adaptare la un ritm nou şi dificil de viaţă,
tulburări de ataşament datorate separării de mamă care au creat
sentimente de insecuritate şi angoasă, istoric de frustrări afective
precoce, situaţia de copil nedorit şi de abandon, discordanţa dintre
reprezentările subiective şi cele externe oferite de mass-media, ce
joacă un rol de imitaţie etc.. Psihiatrul Cornell Marzuk (1992) atrage
atenţia că popularizarea suicidului prin mass-media este corelat
cu creşterea ratei suicidului. Mediatizarea conduitelor suicidare
creşte riscul de imitaţie în cazul grupurilor anomice. Publicizarea
suicidurilor celebre, ca şi a scenelor de violenţă duce la dezvoltarea
unui model suicidar cunoscut sub numele de suicid copiat.
Riscuri la care copiii singuri acasă sunt expuşi:
• Supraîncărcare cu sarcini: preluarea responsabilităţilor de adult
(gătit, menaj, spălatul hainelor, plata facturilor lunare etc.), îngrijirea
şi creşterea fraţilor mai mici.
• Vulnerabilitate la abuzuri20 fizice, psihice, sexuale, exploatare prin
muncă, trafic de copii şi prostituţie. Agresorii sexuali, recrutorii sau
traficanţii de persoane, adulţii sau copiii violenţi, persoanele care
C. Scripcaru, 2006, Suicidul, Editura Sedcom Libris, Iaşi, p.98.
Stare patologică a psihicului, care se manifestă prin teamă obsedantă de moarte; fobie
de moarte.
19
C. Scripcaru, 2006, Suicidul, Editura Sedcom Libris, Iaşi, p.236.
20
Paulo Sérgio Pinheiro, 2006, World report on violence against women, United Nation’s
Secretary-General’s Study on Violence against Children, p. 12
17
18
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exploatează copii prin muncă îşi aleg victimele din rândul copiilor
neglijaţi, nesupravegheaţi.
• Insuficienta dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă necesare
pentru a face faţă dificultăţilor viitoare ca adult: independenţa în
luarea deciziilor, încrederea în forţele proprii, abilităţi de management
al timpului şi al banilor, controlul şi exprimarea emoţiilor, relaţionare
şi comunicare etc.
• Însuşirea deficitară a normelor etico-morale: în absenţa unui model
familial funcţional, a unui mediu sigur şi coerent, copiii singuri acasă
pot internaliza modelul de neglijare afectivă din cadrul familiei de
origine pentru a-l aplica ulterior la vârsta adultă.
• Debut precoce al vieţii sexuale21: în special puberii şi adolescenţii
vor căuta afecţiunea şi aprecierea de care au nevoie nu numai în
grupul de prieteni ci şi în relaţiile intime. Lipsa unei educaţii adecvate
privind viaţa sexuală, lipsa supravegherii, supraaglomerarea cu
sarcini în familie pot conduce la relaţii intime, fugă de acasă, chiar
concubinaj, comportamente cu risc crescut pentru contractarea
unor infecţii cu transmitere sexuală sau chiar apariţia de sarcini
nedorite la vârste fragede.

II.3. Evaluarea psihologică a copiilor singuri acasă
Rolul psihologului în lucrul cu copiii singuri acasă trebuie văzut ca rol
în cadrul echipei de specialişti care abordează şi evaluează cazul şi ulterior
colaborează pentru oferirea celor mai potrivite servicii pentru copil.
Psihologul trebuie implicat atât în procesul de evaluare complexă
a copilului, cât şi în procesul de asistare a copilului în vederea prevenirii
separării copilului de familia sa.
Intervenţia psihologului este solicitată de regulă de către responsabilul
de caz care ca urmare a evaluării iniţiale constată necesitatea evaluării şi/sau
a asistenţei psihologice a copilului. Colaborarea dintre psiholog, responsabilul
de caz şi asistentul social trebuie să permită un flux informaţional continuu
între aceştia astfel încât imaginea globală asupra cazului să fie una obiectivă
şi cât mai completă.
Evaluarea psihologică a copiilor singuri acasă este utilă în înţelegerea
manifestărilor psiho-comportamentale ale copilului, a mecanismelor care
determină aceste manifestări, a factorilor de risc şi protectori ai copilului, a
21
din practica Asociaţiei Alternative Sociale în lucrul cu copiii singuri acasă şi cf. Child
Rights Information Center (CRIC) 2006, Study Report: The Situation of Children Left Behind by
Migrating Parents, UNICEF, Chişinău
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tipului de ataşament dezvoltat de copil, precum şi a posibilelor consecinţe
pe care situaţia prezentă a copilului le poate avea asupra dezvoltării sale
psiho-sociale.
Evaluarea psihologică a copiilor singuri acasă trebuie să răspundă
nevoii de concepere şi aplicare a unei intervenţii psiho-sociale centrate pe
copil şi familie.
Obiectivele evaluării psihologice a copilului singur acasă se referă la:
• identificarea problemelor prezente ale copilului şi a semnificaţiilor
psihologice ale acestora (natura, forma şi intensitatea tulburărilor
sau deficitelor de dezvoltare prezente, tipurile de procese psihice
afectate);
• modul în care problemele copilului sunt legate de dezvoltarea sa, de
istoricul său familial şi social (calitatea relaţiilor cu membrii familiei,
tipul de ataşament, calitatea relaţiilor cu persoana de îngrijire şi
familia acesteia, evenimente şi schimbări de viaţă importante etc.);
• structura de personalitate şi caracteristicile copilului din punct de
vedere al dezvoltării cognitive, morale şi sociale;
• modalitatea de raportare a copilului la plecarea părinţilor/părintelui
şi la situaţia prezentă şi manifestările sale psiho-comportamentale.
Teoriile psihologice la care psihologul poate apela sunt:
• Teorii privind dezvoltarea cognitivă, morală şi psiho-socială a
copilului (A. Maslow, J. Piaget, L. Kohlberg, E. Erikson, A. Freud,
M. Klein);
• Teoriile ataşamentului (J. Bowlby, M. Ainsworth, Main şi Solomon);
• Teoriile referitoare la Reacţia acută la stres, Reacţia de Adaptare,
Sindromul de Stres Posttraumatic22.

22
Sindromul de stres posttraumatic indică o reacţie intensă şi de obicei prelungită la stresori
intenşi cum ar fi şi agresiunile asupra persoanei – tâlhărie, viol etc. Reacţia se caracterizează
prin vise chinuitoare recurente sau amintiri intrusive repetate ale evenimentelor stresante iniţiale,
însoţite de evitarea a tot ce aminteşte de acele evenimente şi de simptome ce indică o stare
de excitaţie crescută (iritabilitate, insomnie şi concentrare deficitară), incapacitate de a-şi aminti
evenimentele în mod voluntar (în ciuda amintirilor intrusive vii din alte momente), sentimente de
detaşare sau indiferenţă şi un interes diminuat pentru activităţile zilnice. Reacţia apare de obicei
la scurt timp după evenimentul stresant, dar instalarea sa paote fi la câteva zile sau mai târziu.
Majoritatea cazurilor se remit în şase luni dar la o minoritate importantă sindromul persistă timp de
mai mulţi ani. cf. M. Gelder, G. Dennis, R. Mayou, 1994, Tratat de psihiatrie Oxford, ediţia a 2-a,
Asociaţia Psihologilor Liberi din România şi Geneva Initiative Publishers.
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Tabelul 123 rezumă teoriile dezvoltării copilului (1920 - 1975)
Abraham Maslow Introduce ideea de ierarhie a nevoilor identificând
(1954)
piramida trebuinţelor (nevoile fiziologice, nevoia de
siguranţă, nevoia de dragoste şi de apartenenţă, nevoia
de dobândire a stimei de sine, nevoia de auto-realizare
– ca nivel superior).
Erik Erikson
Postulează ideea existenţei a 8 stadii de dezvoltare
(1967)
psiho-socială fiecare dintre acestea incluzând o criză
de dezvoltare şi ulterior dezvoltarea propriu-zisă.
Stadiile identificate sunt: încredere vs. neîncredere
(naştere – 18 luni); autonomie vs. nesiguranţă (1,6 – 3
ani); iniţiativă vs. vinovăţie (3-6 ani); competenţă (spirit
întreprinzător) vs. inferioritate (6-12 ani); identitate vs.
confuzie de roluri (adolescenţă); intimitate vs. izolare
(tinereţe); generativitate vs. stagnare (maturitate);
integritatea eului vs. disperare (adult).
Crede că forţa eului şi capacitatea de adaptare a
individului se dobândeşte prin depăşirea cu succes a
crizelor de dezvoltare.
Jean Piaget
Introduce ideea că dezvoltarea intelectuală a
(1962, 1971)
copiilor presupune achiziţionarea anumitor abilităţi
şi conduite, secvenţial, în etape. Piaget descoperă
patru stadii de dezvoltare intelectuală, fiecăruia dintre
ele corespunzându-i un anumit tip de gândire: stadiul
senzorio – motor (până la 2 ani), stadiul preoperaţional
(2 – 7 ani), stadiul concret operaţional (7 – 11 ani),
stadiul operaţiilor formale (după 12 ani).
Lawrence
Poate fi considerat continuatorul lui J. Piaget deoarece
a analizat ontogeneza moralităţii din perspectiva relaţiei
Kohlberg
achiziţiilor valorilor morale cu conceptele dezvoltării
(1958)
cognitive. Utilizând tehnica „dilemelor morale” prezintă 3
niveluri şi 6 stadii ale dezvoltării judecăţii morale: nivelul
moralităţii preconvenţionale sau premoralitatea specifică
copiilor de până la 10 ani dar şi unor adolescenţi sau
adulţi (stadiul moralităţii ascultării şi supunerii şi stadiul
hedonismului instrumental naiv), nivelul moralităţii
conveţionale tipică adolescenţei şi frecventă
23
Tabelul 1 este adaptat după K. Geldard şi D. Geldard, 1997, Counselling Children. A
practical Introduction şi L. Iacob 2003, Psihologia vârstelor – note de curs
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John Bowlby
(1969, 1988)

la adulţi (stadiul moralităţii bunelor relaţii / „al copilului
bun” şi stadiul moralităţii ordinii şi datoriei) şi nivelul
moralităţii postconvenţionale sau autonome formă
adultă dar foarte rară (pentru stadiul al cincilea, un
studiu efectuat la Universitatea Berkley - Gibson,
1990 - a identificat un procent de doar 13% pentru
adulţii între 40-50 ani. Alţii autori avansează un
procent de 20%.)
Introduce teoria ataşamentului prin care dezvoltarea
comportamentală şi emoţională a unui copil pare să
se afle în raport cu modul în care un copil este capabil
să se ataşeze de mamă. Relaţia de ataşament care
se dezvoltă între copil şi mamă în primii 2 ani de
viaţă conduce la formarea bazelor tuturor relaţiilor
interpersonale de mai târziu.

Procesul de evaluare psihologică este un proces complex care ar trebui
să includă următoarele secvenţe:
• interviu cu copilul şi în funcţie de situaţie, psihologul poate apela
pentru informaţii suplimentare la managerul de caz, asistentul social
sau chiar părintele24 şi/sau persoana de îngrijire a copilului;
• teste de inteligenţă şi de dezvoltare mintală, inventare/chestionare de
personalitate, probe proiective în funcţie de problemele identificate
la copil; scale de măsurare a eventualelor simptome (agresivitate,
anxietate, depresie, reacţie de adaptare etc.);
• investigarea relaţiilor copilului cu părinţii, fraţii/surorile, persoana
de îngrijire (stilul de ataşament, modalitatea identificării cu părinţii,
calitatea comunicării, tipul relaţiilor, asumarea diverselor roluri în
familie, modalitatea de raportare a copilului la plecarea părintelui/
părinţilor şi la situaţia prezentă etc.);
• întocmirea Raportului de Evaluare Psihologică care va fi ataşat la
dosarul copilului.
24
În situaţia în care doar un părinte este plecat, interviul cu părintele rămas în ţară se
poate realiza în mod direct, nemijlocit prin invitarea acestuia la cabinetul de consiliere sau vizita
psihologului la domiciliu. În situaţia în care ambii părinţi sunt plecaţi, psihologul poate lua legătura
cu ei telefonic pentru a culege acele informaţii psihologice suplimentare despre copil şi relaţia
copilului cu aceştia, cu alţi membri ai familiei, schimbări observate de către părinţi în comportamentul
copilului ca urmare a plecării lor în străinătate etc. Se recomandă convorbirea telefonică cu ambii
părinţi, chiar dacă doar unul dintre ei este în ţară, mai ales în situaţiile în care relaţiile maritale sunt
disfuncţionale.
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În relaţie cu copilul, psihologul trebuie să ţină cont de vârsta copilului
şi nevoile specifice ale vârstei, prezenţa sau absenţa persoanei de referinţă
pentru copil (mama, tatăl sau ambii), perioada de când este plecat părintele/
părinţii, relaţia care există în prezent între copil şi părintele plecat, relaţia
dintre copil şi persoana de îngrijire, eventuale tulburări de comportament
semnalate etc. Aceste informaţii este bine să fie aflate de psiholog înainte
de prima întâlnire cu copilul, prin consultarea Raportului de Evaluare Iniţială,
discuţii cu asistentul social şi/sau responsabilul de caz, interviu cu persoana
de îngrijire şi/sau cu părintele/părinţii plecaţi.
La fel ca în lucrul cu orice alt client, şi în evaluarea psihologică a
copiilor singuri acasă, psihologul trebuie să acorde atenţie specială creării
relaţiei terapeutice cu clientul. Atmosfera creată în cabinet trebuie să fie
una deschisă, binevoitoare, de suport, bazată pe respect şi încredere dar
în acelaşi timp neutră. Copilul trebuie informat atât despre scopul evaluării
psihologice cât şi despre rolul psihologului şi al echipei de specialişti în
relaţie cu acesta. Unii copii care au părinţi plecaţi trăiesc temerea că vor fi
instituţionalizaţi. Rolul psihologului este de a clarifica faptul că scopul echipei
de specialişti reuniţi pentru intervenţie nu este de a instituţionaliza copilul, ci
de a-i oferi sprijin şi suport pe perioada cât părinţii săi lipsesc, de a contribui
la menţinerea relaţiilor cu aceştia şi de a găsi soluţii pentru un mediu sigur şi
optim pentru dezvoltarea sa.
În practică s-a observat că unii copii fie cu ambii părinţi plecaţi, fie doar
cu un părinte plecat, întâmpină dificultăţi în a discuta cu psihologul despre
momentul plecării, despre emoţiile şi sentimentele trăite atunci şi în prezent.
Deseori aceştia izbucnesc în plâns doar la simpla menţionare a numelui
părintelui plecat. Este importantă oferirea pauzelor necesare şi a suportului
emoţional în aceste momente precum şi asigurarea copilului că ceea ce
simte este normal, că nu este nimic ruşinos în a plânge, iar această reacţie
nu îl face mai puţin curajos şi puternic.
Există situaţii în care părintele rămas în ţară sau persoana de îngrijire
evită să discute cu copilul despre sentimentele şi emoţiile lui, despre părintele
plecat presupunând că îi este mai bine copilului să nu îşi amintească, să
nu se mai gândească. Bazându-se pe anumite stereotipuri, persoana de
îngrijire îl încurajează pe copil să fie puternic, să nu arate că îi este greu, să
nu plângă: „copiii puternici nu plâng”, „tu eşti copil mare, nu trebuie să plângi,
doar cei mici plâng”, „eşti băiat nu poţi plânge, numai fetele plâng”, etc. În
acest fel copilul este încărcat cu o nouă sarcină (cea de a nu arăta cum
se simte, cea de a fi puternic) care reprezintă un alt factor de stres pentru
situaţia sa prezentă.
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Cabinetul de consiliere trebuie să reprezinte pentru copil, acel spaţiu în
care în siguranţă, fără teama de a fi judecat, să îşi poată exprima liber emoţiile
şi gândurile (să plângă, să îşi exprime frustrările referitoare la plecarea
părinţilor, să îşi recunoască sentimentele de singurătate, de abandon,
teamă, furie etc.). În acest sens, la primele întâlniri ale psihologului cu copilul,
obiectivul principal trebuie să fie crearea relaţiei terapeutice care să asigure
cadrul necesar îndeplinirii obiectivelor evaluării psihologice a copilului.
În procesul de evaluare psihologică, se urmăreşte obţinerea cât mai
multor informaţii, folosind cât mai puţine teste şi probe, într-un timp cât mai
scurt, astfel încât să nu se întârzie intervenţia propriu-zisă. Rezultatele acestui
proces de evaluare psihologică trebuie coroborate cu informaţiile obţinute de
către ceilalţi specialişti implicaţi în procesul de evaluare complexă a cazului.
Raportul de Evaluare Psihologică (vezi ca exemplu “Raport de evaluare
psihologică”) include toate informaţiile psihologice adunate în procesul de
evaluare psihologică cu rol de diagnostic asupra situaţiei copilului precum
şi recomandări de intervenţie considerate necesare din perspectivă
psihologică.
Acest instrument trebuie să fie astfel conceput încât să fie util nu numai
psihologului responsabil de intervenţia psihologică pe caz ci şi celorlalţi membri
ai echipei multidisciplinare pentru mai buna înţelegere a manifestărilor psihocomportamentale ale copilului, a nivelului său de dezvoltare şi a capacităţii
sale de înţelegere a situaţiei.

II.4. Consilierea şi/sau psihoterapia copiilor
singuri acasă
Ordinul 219 din 15 iunie 2006 privind activităţile de identificare,
intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor
pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate la art. 4 alin.
2, prevede că planul de servicii pentru copil va conţine în mod obligatoriu
modalităţile de menţinere a relaţiilor personale ale copilului cu părinţii precum
şi tipul de servicii de consiliere psihologică de care va beneficia copilul.
Tipul de servicii psihologice de care poate beneficia copilul va fi ales în
funcţie de nivelul de dezvoltare şi înţelegere a copilului şi tipul de probleme
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identificate la copil: consiliere psihologică şi psihoterapie25, în special formele
de scurtă durată.
Activitatea de consiliere se poate desfăşura individual şi/sau în grup
într-un spaţiu special amenajat şi securizant pentru copil, iar durata unei
sesiuni de consiliere este de maxim 45 de minute26.
Obiectivul principal al intervenţiei psihologice în cazul copiilor singuri
acasă este ca aceştia să fie capabili să traverseze perioada de absenţă
a părinţilor şi să regăsească sentimentul de securitate din relaţia copilpărinte.
Dincolo de acest obiectiv, consilierea copiilor şi adolescenţilor se
ghidează după următoarele obiective de bază27:
• Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare
asertivă cu alţi copii şi cu adulţii;
• Învăţarea unor abilităţi de adaptare pentru a face faţă cât mai bine la
schimbările legate de vârstă şi la problemele cu care se confruntă;
• Formarea şi consolidarea unei imagini de sine realiste şi a unei
stime de sine pozitive;
25
„Termenii de consiliere şi psihoterapie sunt termeni cu semnificaţie apropiată. Psihoterapia
este definită ca fiind intervenţia psihologică utilizată în patologie şi optimizarea subiecţilor umani
sănătoşi. Consilierea este o intervenţie psihologică orientată predominant spre optimizarea
subiecţilor umani sănătoşi (ex. crearea unui sistem coerent de scopuri în viaţă, dezvoltarea
autonomiei clienţilor etc.) (David, 2003). Atât consilierea cât şi psihoterapia sunt demersuri
profesionale organizate, structurate şi planificate care apelează la metode şi tehnici specifice.
Consilierea prezintă anumite particularităţi şi note specifice care o diferenţiază de
psihoterapie (Băban, 2003): este o relaţie de colaborare dintre consilier şi cel consiliat; este
focalizată pe problemă; este orientată atât către dimensiunile şi comportamentele problematice ale
clientului, dar şi spre îmbunătăţirea unor aspecte din viaţa clientului (ex. comunicarea, abilităţile
de învăţare, de luare de decizii etc.) şi mai puţin spre schimbarea personalităţii în ansamblu; este
eclectică (integrează şi aplică principii şi strategice specifice mai multor orientări teoretice, în funcţie
de problema şi stilul clientului); este formativă (vizează nu doar intervenţii “curative” dar mai ales
prevenirea unor comportamente neadaptative şi învăţarea acelor strategii care vor facilita o adaptare
mai eficientă situaţiilor de viaţă); este informativă, furnizând clientului datele necesare pentru a
lua decizii informate şi responsabile; este suportivă, oferind clientului cadrul adecvat pentru a-şi
exprima emoţiile, conflictele, dilemele legate de sine, lume, trecut, prezent sau viitor; este focalizată
pe situaţiile prezente, trecutul fiind abordat sporadic, doar pentru a înţelege mai bine situaţiile din
prezent; este un proces ce facilitează identificarea resurselor proprii de adaptare la mediu şi de
soluţionare a situaţiilor problematice; este un proces ce potenţează validarea resurselor clientului
în lumea reală; este o intervenţie de durată scurtă şi medie.
Psihoterapia implică formarea extensivă a terapeutului în anumite orientări specifice; se
adresează schimbărilor profunde la nivelul comportamentului şi al personalităţii; implică abordarea
unor aspecte psihopatologice; se pot aborda aspecte profunde, neconştientizate de pacient; este
focalizată în mai mare măsură înspre trecut; este de lungă durată.” (extrase din Curs postuniversitar
„Consiliere psihologică” 2005, Catedra de Psihologie – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Centrul
„Expert” - Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, pp. 1-2.)
26
Durata unei sesiuni de consiliere este prevăzută în Ordinul nr.177/2003 privind aprobarea
Standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind
centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, precum si standardelor minime
obligatorii privind centrul de resurse comunitare, disponibile pe adresa de web www.copii.ro
27
Adaptare după Curs postuniversitar „Consiliere psihologică” 2005, Catedra de Psihologie
– Universitatea „Babeş-Bolyai”, Centrul „Expert” - Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, p. 53.
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• Înţelegerea propriilor emoţii şi învăţarea unor strategii de
autocontrol;
• Dezvoltarea responsabilităţii pentru propriile acţiuni şi decizii;
• Formarea unor atitudini pozitive faţă de lume şi faţă de ceilalţi;
• Formarea de deprinderi de învăţare şi de dezvoltare personală;
• Dezvoltarea unor abilităţi de explorare a traseelor educaţionale şi
profesionale.
II.4.a Abordări care pot ajuta copilul să se adapteze şi să
traverseze perioada în care părinţii sunt plecaţi
Abordări care pot ajuta copilul să se adapteze şi să traverseze perioada
în care părinţii sunt plecaţi
a) Consilierea şi/sau psihoterapia suportivă: prin intermediul
abilităţilor de comunicare, ascultare activă (parafrazarea, reflectarea
sentimentelor, sumarizarea, recadrarea, normalizarea, încurajarea verbală
şi nonverbală) şi a empatiei, consilierul trebuie să ofere cadrul adecvat şi
susţinerea de care copilul are nevoie pentru a face faţă impactului pe care îl
are asupra sa plecarea părinţilor la muncă în străinătate.
În procesul de consiliere, psihologii trebuie să acorde posibilitatea
copiilor de a-şi spune povestea, de a descrie situaţia lor şi a familiei lor aşa
cum o văd ei. În această etapă, rolul psihologului este de a asculta, de a
observa şi de a invita copilul să descrie cât mai în amănunt ceea ce crede, ce
gândeşte, cum îşi explică, ce simte, cum reacţionează etc. A descrie situaţia
aşa cum o percep le oferă copiilor ocazia să îşi clarifice anumite aspecte
referitoare la motivele care i-au îndemnat pe părinţi să plece, la nevoile sale
prezente, să îşi recunoască şi să îşi exprime emoţiile. Pentru a se simţi mai
puternici şi mai capabili să facă faţă situaţiei separării de părinţi, unii dintre
copii au nevoie tocmai de aceste momente de exprimare a gândurilor, a
părerilor proprii, a emoţiilor şi sentimentelor trăite.
Consilierii trebuie să le explice copiilor că părinţii sunt plecaţi pentru o
anumită perioadă determinată de timp şi se vor reîntoarce. Aceştia trebuie
să încurajeze şi să susţină o comunicare funcţională a copiilor cu părinţii,
ţinând cont de nivelul de dezvoltare a copilului. Comunicarea dintre copil
şi părintele plecat se poate realiza prin diferite posibilităţi: scrisori (inclusiv
desene pentru părinţi), convorbiri sau mesaje scrise transmise telefonic,
comunicarea prin internet (e-mail, yahoo messenger etc.).
În procesul de consiliere suportivă, consilierii trebuie să fie atenţi ca
prin explicaţiile şi discuţiile cu copilul să nu alimenteze anumite speranţe
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nerealiste ale copilului. Există situaţii în care părinţii plecaţi oferă copiilor
promisiuni pe care nu le pot respecta: promit că vor suna la un anumit
interval de timp, că vor trimite pachete, că vor veni în ţară la o anumită dată,
că îi vor lua pe copii la ei în străinătate etc. Aceste promisiuni neîndeplinite
au asupra copiilor efecte de dezamăgire, de frustrare, declanşează trăirea
stării de îndoială cu privire la afecţiunea părinţilor pentru ei şi sentimentul de
abandon.
În astfel de situaţii, consilierul are o misiune dificilă. Pe de o parte,
trebuie să fie atent să nu alimenteze trăirile negative la adresa părinţilor
pe care le resimte copilul în sensul prevenirii separării copilului de familia
sa, şi pe de altă parte, să îl sprijine pe copil în construirea unei comunicări
funcţionale cu părinţii săi şi a unor strategii adecvate de adaptare la realitatea
existentă.
În cazul în care există posibilitatea, consilierul poate lua legătura cu
părinţii plecaţi, fie prin intermediul persoanei de îngrijire, fie direct telefonic,
pentru a le explica efectele promisiunilor false asupra copiilor şi a-i încuraja
să nu facă promisiuni pe care nu le pot respecta.
b) Consilierea şi psihoterapia cognitiv-comportamentală se poate
aplica cu succes la copii o dată ce aceştia au suficient de bine dezvoltate
abilităţile mentale care permit realizarea sarcinilor specifice terapiei cognitivcomportamentale: înţelegerea succesiunii cauzale a evenimentelor (ex.:
modul în care gândeşti sau interpretezi situaţiile determină modul în care
te simţi şi în care acţionezi), identificarea gândurilor, identificarea emoţiilor,
raţionamentul analogic, etc. În general, începând cu vârsta de 7 ani, terapia
cognitiv-comportamentală se poate aplica la copii (Stallard, 2002).
Faptul că părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate nu poate fi
schimbat în timpul consilierii, însă consecinţele pe care le are plecarea
părinţilor asupra copiilor pot fi abordate în procesul de consiliere. Aceste
consecinţe pot tulbura activitatea zilnică a copilului astfel încât acesta ajunge
să întâmpine diferite probleme la şcoală, în relaţiile din familie sau cu prietenii.
Este necesară aşadar sprijinirea copiilor în procesul de luare a deciziilor, în
găsirea de soluţii pozitive şi prosociale pentru rezolvarea problemelor pe
care le întâmpină.
Temele terapeutice care pot ajuta copilul să traverseze fără riscuri prea
mari această perioadă includ: exprimarea şi controlul emoţiilor; relaţionarea
cu prietenii; avantajele educaţiei şi orientarea în carieră; responsabilităţile,
administrarea timpului şi a banilor; disciplina, regulile şi delincvenţa;
prevenirea abuzului, a exploatării sexuale, prin muncă şi a traficului de copii
etc.
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În situaţia în care copiii traversează Reacţia de Adaptare caracterizată
prin îngrijorare, anxietate, depresie, concentrare deficitară, iritabilitate şi
comportament agresiv, consilierii trebuie să se axeze în mod special pe
sprijinirea copiilor în exprimarea emoţiilor şi sentimentelor faţă de părinţi, faţă
de problemele şi conflictele pe care le au în viaţa de zi cu zi. Copilul trebuie
încurajat şi asistat în construirea strategiilor de adaptare şi de autocontrol şi
în schimbarea credinţelor iraţionale/dezadaptative prin utilizarea tehnicilor
psihoterapeutice cognitiv-comportamentale.
Tehnicile psihoterapeutice cognitiv-comportamentale28 trebuie selectate
în funcţie de comportamentele simptom dezvoltate de copil şi de resursele
psiho-comportamentale ale acestuia.
Pentru preşcolari şi şcolarii mici se poate apela la terapia prin joc: lucrul
la lădiţa cu nisip, folosirea animalelor în miniatură, lucrul cu plastilina, argila,
cărţile de colorat, poveştile terapeutice, desene, colaje, călătoria imaginară
etc., în timp ce pentru preadolescenţi şi adolescenţi sunt recomandate
tehnicile ce presupun discuţia, problematizarea, fişele de lucru. Activitatea
de joc utilizată în lucrul cu copiii se adaptează nivelului de dezvoltare şi
caracteristicilor copilului precum şi scopului în care este folosită (Geldard, K.
& Geldard, D. 1997).
II.4.b Posibile teme terapeutice în lucrul cu copiii singuri acasă
Indiferent de tipul de consiliere şi psihoterapie utilizat de către psihologul
responsabil de intervenţie în lucrul cu copiii singuri acasă, abordarea
28
Tehnicile cognitiv-comportamentale urmăresc modificarea cogniţiilor şi a comportamentelor
care menţin problemele clientului şi presupun intervenţii la nivel cognitiv, comportamental şi
biologic.
Intervenţiile la nivel cognitiv se bazează pe restructurarea cognitivă prin parcurgerea a cinci
etape: 1/Educarea clientului privind relaţia dintre gânduri, emoţii şi comportamente; 2/ Identificarea
gândurilor dezadaptative prin tehnici ca: discutarea situaţiilor problematice, imagerie dirijată, joc
de rol, automonitorizarea gândurilor, sugerarea gândurilor, tehnica asociaţiei libere; 3/ Modificarea
gândurilor dezadaptative prin tehnici ca: disputa empirică, disputa logică, disputa pragmatică,
tehnica reatribuirii, analiza costurilor şi beneficiilor, tehnica listei, tehnica experimentului, tehnica
celor trei întrebări, tehnica decatastrofării, clarificarea semnificaţiei, tehnica rezolvării de probleme
şi antrenamentul asertiv, tehnica inoculării stresului; 4/ Formularea unor gânduri alternative
adaptative; 5/ Aplicarea lor în situaţiile de viaţă.
(cf. Curs postuniversitar „Consiliere psihologică” 2005, Catedra de Psihologie – Universitatea
„Babeş-Bolyai”, Centrul „Expert” - Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)
Intervenţiile la nivel comportamental (după Meggle, 1990) au la bază ideea confruntării
clientului cu obiectul anxietăţii sale până la dispariţia stării afective negative: tehnica desensibilizării
sistematice a lui Wolpe (1950), tehnica imersiunii (flooding), tehnica imploziei. (cf. Holdevici, I.
2005, Psihoterapii scurte – Să ne rezolvăm problemele de viaţă rapid şi eficient, Editura CERES,
Bucureşti)
Intervenţiile la nivel biologic vizează modificări biologice şi includ tehnicile de relaxare:
antrenamentul autogen, relaxarea progresivă Jacobson, tehnica biofeedback, hipnoza. (cf. Curs
postuniversitar „Consiliere psihologică” 2005, Catedra de Psihologie – Universitatea „BabeşBolyai”, Centrul „Expert” - Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)
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următoarelor teme sau obiective terapeutice pot ajuta copiii la traversarea
perioadei separării de părinţi şi la diminuarea posibilelor riscuri la care aceştia
sunt expuşi.
Dorul de părinţi
Copiii care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate suferă de dor29 faţă
de aceştia. Gradul în care copiii resimt această suferinţă este diferit în funcţie
de vârstă, nivel de înţelegere, vârsta la prima plecare a părintelui, legătura
de ataşament existentă între copil şi părinte înainte de plecare, modalităţile
de exprimare emoţională învăţate şi practicate etc.
Ca orice altă suferinţă, dorul de părinţi trebuie alinat şi copilul trebuie să
înveţe modalităţi de a controla această suferinţă şi de a-i face faţă. Consilierul
trebuie să sprijine copilul în exprimarea emoţiilor pe care le trăieşte, să îl
ajute să găsească modalităţi adecvate de a diminua această suferinţă şi mai
ales să comunice ceea ce simte cu părinţii săi. Copiii pot întâmpina dificultăţi
în recunoaşterea trăirilor sale afective şi mai ales în exprimarea adecvată a
acestora. În consilierea copiilor singuri acasă, exerciţiile de autocunoaştere,
de exprimare emoţională, jocul de rol, invitarea la păstrarea unui jurnal pot fi
tehnici utile care să îl ajute pe copil să comunice mai bine cu părinţii lui.
Scrierea de scrisori, realizarea de felicitări, desene, colaje şi transmiterea
lor prin poştă părinţilor, realizarea de proiecte care să încurajeze comunicarea
dintre copii şi părinţi (exemplu: „Prezintă oraşul în care sunt plecaţi părinţii
tăi”), schimbul de fotografii sau filme reprezentând imagini din viaţa copiilor dar
şi a părinţilor sunt câteva modalităţi alternative de comunicare şi menţinere a
legăturii cu părinţii pe care consilierul trebuie să le promoveze atât în lucrul
cu copilul cât şi în lucrul cu familia acestuia.
Consilierul trebuie să încurajeze copiii şi părinţii plecaţi să menţină o
legătură cât mai strânsă apelând la toate mijloacele de comunicare accesibile:
telefon, internet (e-mail, chat, inclusiv cu cameră web care permite şi contactul
vizual), mesaje scrise, scrisori etc.
Vinovăţia
Sentimentele de vinovăţie pot apărea pe fondul asumării de
responsabilităţi nespecifice rolului pe care copilul îl are în familie. Există copii
care se simt vinovaţi crezând că ar fi avut puterea să îşi oprească părinţii să
29
DORUL este definit ca 1. Dorinţă puternică de a vedea sau de a revedea pe cineva
sau ceva drag, de a reveni la o îndeletnicire preferată; nostalgie. 2. Stare sufletească a celui care
tinde, râvneşte, aspiră la ceva; năzuinţă, dorinţă. 3. Suferinţă pricinuită de dragostea pentru cineva
care se află departe. cf. Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, 1996, DEX
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti.
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plece şi că dacă nu şi-ar fi dat acordul pentru plecarea părinţilor sau dacă ar
fi reacţionat în vreun fel atunci aceştia nu ar mai fi plecat.
Alexandra, 16 ani
Prima plecare a mamei a avut loc când Alexandra avea 12 ani.
Alexandra îşi aminteşte acum că mama a discutat cu copiii înainte de a pleca
şi că atunci a fost de acord ca mama să plece pentru că voia şi ea să aibă ce
au alţi copii - jucării, haine, bani etc. Alexandra i-a promis mamei că va avea
grijă de fraţii ei mai mici (Iosif, 11 ani şi David, 8 ani) şi la scurt timp după
plecarea mamei a renunţat la şcoală pentru a se ocupa de casă.
Alexandra este convinsă că dacă nu i-ar fi promis mamei că va avea
grijă de fraţii ei şi dacă i-ar fi spus că nu este de acord cu plecarea, mama sa
nu ar mai fi plecat. Este de asemenea convinsă că dacă la revenirea mamei
în ţară (după 5 luni) ar fi făcut „ceva rău” (de exemplu să îi rupă actele) ar fi
putut opri plecarea mamei sale.
Aceste gânduri ale Alexandrei şi sentimentele ei de vinovăţie au fost
întreţinute şi de rudele mamei care locuiesc în proximitatea Alexandrei („toţi
îmi spuneau că eu sunt vinovată că am lăsat-o pe mama să plece, că nu
trebuia să îi zic că am grijă de fraţii mei, că trebuia să o opresc”).
Copilul poate trăi sentimente de vinovăţie pentru că de cele mai multe
ori părinţii îşi argumentează plecarea şi perioada de separare de familie prin
faptul că vor să ofere copiilor lor un viitor mai bun, un nivel de trai mai ridicat.
Copiii explică plecarea părinţilor astfel: „a plecat ca să ne fie nouă mai bine”,
„s-a dus acolo ca să putem avea şi noi ce au alţi copii”, „pentru noi munceşte
mama” etc.
Rolul consilierului în această situaţie este de a sprijini copiii în
identificarea credinţelor care alimentează aceste sentimente, de a explica
dinamica rolurilor în familie în procesul luării deciziilor şi de a clarifica cu
copilul rolul său în familie în relaţie cu părinţii şi cu ceilalţi membri, limitele
responsabilităţilor sale. Pentru a depăşi aceste sentimente de vinovăţie copiii
trebuie să accepte decizia adulţilor ca fiind una dintre responsabilităţile lor de
adulţi care a fost determinată de mai mulţi factori: lipsa locurilor de muncă,
modelele oferite de alte familii, o oportunitatea de muncă identificată într-o
anumită ţară etc.
Stima de sine
Copiii singuri acasă pot dezvolta tulburări ale stimei de sine fie în sens
de supraapreciere, fie de subapreciere a persoanei.
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Supraaprecierea poate apărea în cazul copiilor care primesc frecvent
sume de bani consistente şi pachete de la părinţii lor astfel încât în comparaţie
cu copii de aceeaşi vârstă au mai mulţi bani de cheltuit, îşi permit diferite
articole de vestimentaţie, accesorii la modă etc. sau pleacă împreună cu
părinţii lor în vacanţe, excursii în străinătate. Unii copii în astfel de situaţii
tind să îşi etaleze bunurile în faţa colegilor, prietenilor de aceeaşi vârstă, să
manifeste atitudini de superioritate şi bravaj care să afecteze relaţionarea cu
cei din jur – colegi, profesori, rude etc.
Cadourile în bani sau în produse trimise de părinţi au mai multe
semnificaţii. Pe de o parte cadourile au rolul de a compensa vina pe care
o trăiesc părinţii fiind departe de copiii lor şi pe de altă parte au rolul de a
reasigura copiii de afecţiunea părintească.
În procesul de consiliere, este importantă discutarea avantajelor şi
dezavantajelor pe care le are copilul şi familia ca urmare a plecării părinţilor.
O situaţie materială mai bună nu este un lucru negativ, însă există riscul
dezvoltării unor distorsiuni cognitive legate de valoarea banilor, de rolul şi
importanţa educaţiei şi a muncii în obţinerea de venituri (ex. „Nu am nevoie
de prea multă şcoală ca să reuşesc în viaţă.”, „La ce folos să învăţ; trimite
mama bani şi rezolv problema cu corijenţele şi examenele.”, „În ziua de azi
nu ai cum să te descurci dacă nu ai bani.” etc.). Rolul consilierului este de
a sprijini copilul în direcţia autocunoaşterii şi dezvoltării unei imagini de sine
realiste şi pozitive.
Subaprecierea poate apărea mai ales în cazul copiilor ai căror părinţi nu
păstrează legături constante şi o comunicare funcţională cu aceştia. Aceşti
copii suferă de dorul părinţilor plecaţi, resimt nevoia de a primi şi de a dărui
afecţiune, şi în lipsa părinţilor, a afecţiunii şi supravegherii acestora, copiii
trăiesc sentimente de abandon, de inferioritate faţă de ceilalţi copii, de furie
şi dezamăgire faţă de părinţii plecaţi. În cazul copiilor proveniţi din familii cu
nivel de trai scăzut sentimentele de inferoritate ale acestor copii sunt acutizate
şi de lipsurile materiale. Copiii vor întâmpina dificultăţi în identificarea şi
recunoaşterea acestor sentimente şi trebuie sprijiniţi în formarea unei imagini
de sine pozitive care să le permită să facă faţă dificultăţilor specifice nivelului
de dezvoltare şi vieţii de şcolar.
În lucrul cu copiii cu nivel scăzut al stimei de sine sunt foarte utile
exerciţiile de autocunoaştere, de descoperire a propriilor calităţi şi abilităţi
dar şi a gândurilor negative, distorsiunilor cognitive care întreţin o imagine de
sine negativă. Cu ajutorul consilierului, copiii trebuie să înţeleagă cum aceste
gânduri negative legate de propria persoană le influenţează comportamentul.
Copiii cu stimă de sine scăzută pot adopta comportamente diferite de la
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timiditate excesivă, teamă de a relaţiona cu ceilalţi, incapacitate de executare
a sarcinilor, randament şcolar scăzut până la afişarea unei atitudini de
superioritate, comportamente agresive, chiul, fugă de acasă, consum de
tutun, alcool sau droguri, grup de prieteni cu preocupări delincvente, comitere
de infracţiuni etc.
În situaţiile în care printre factorii care întreţin stima de sine scăzută
a copilului se identifică factori ce ţin de mediul apropiat al copilului (familie,
persoană de îngrijire, şcoală etc.) se recomandă consilierilor să abordeze
membrii familiei sau persoana de îngrijire, dirigintele sau învăţătorul copilului
pentru a le explica acestora cauzele comportamentului copilului şi pentru
a-i îndruma în sensul adoptării unor atitudini şi comportamente stimulative
pentru copil.
Sugestii care pot duce la creşterea stimei de sine a copiilor:
• Criticaţi cât mai puţin posibil.
• Ajutaţi-i să îşi identifice calităţile şi abilităţile.
• Lăudaţi-le toate comportamentele pozitive sau adecvate.
• Nu le comparaţi comportamentul cu a altor copii sau persoane.
Evidenţiaţi şi apreciaţi progresele copilului în diverse situaţii.
• Fiţi realişti în ceea ce priveşte expectanţele copiilor.
• Lăudaţi şi efortul nu doar îndeplinirea sarcinii.
• Împărţiţi sarcinile pe care le au de realizat în subsarcini cu care se
poate lucra mai uşor.
• Identificaţi activităţi pe care copilul le realizează uşor şi creaţi
posibilitatea ca acesta să le efectueze.

Supraîncărcarea cu sarcini
În familiile cu mai mulţi copii, în situaţia plecării ambilor părinţi sau
plecării mamei este foarte posibil să apară supraîncărcarea cu sarcini la
copiii mai mari, în special în cazul fetelor30. Aceşti copii mai mari preiau din
sarcinile gospodăreşti îndeplinite până atunci de către mamă sau de către
părinţi: gătit, menaj, îngrijirea fraţilor şi surorilor mai mici la care se mai
adaugă administrarea venitului, plata facturilor etc.
Pe fondul supraîncărcării de sarcini copiii obosesc, îşi pierd interesul
pentru şcoală, lipsesc în mod repetat sau uneori chiar renunţă la şcoală pentru
a se putea ocupa mai bine de sarcinile gospodăreşti şi de fraţii şi surorile mai
30
Asociaţia Alternative Sociale 2006, Singur acasă! Studiu realizat în zona Iaşi asupra
copiilor separaţi de unul sau mai ambii părinţi prin plecarea acestora în străinătate, Iaşi
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mici. Prevenirea eşecului şi abandonului şcolar din această cauză este un
argument în plus pentru identificarea unei persoane de îngrijire capabile să
preia aceste sarcini ale părinţilor, măcar parţial, astfel încât copiii să poată
beneficia de dreptul la educaţie.
În lucrul cu copiii care sunt supraîncărcaţi cu sarcini, consilierul poate
sprijini copilul în regăsirea motivaţiei pentru educaţie, şcoală, în formarea şi
dezvoltarea abilităţilor de administrare eficientă a timpului.
Psihologul va trebui să ajute copilul să diferenţieze între activităţile care
îl ajută pe acesta să îşi însuşească aptitudini şi abilităţi necesare dezvoltării
unei vieţi independente (educaţia pentru muncă) şi acele activităţi care îi
depăşesc puterile, îl obosesc, îl reţin de la timpul necesar pregătirii temelor,
şcolii (exploatarea prin muncă).
Frica de a fi instituţionalizat
Din cauza lipsei de informare atât adulţii cât şi copiii consideră că
intervenţia asistentului social şi a psihologului în familia lor este ceva grav
care duce la instituţionalizarea copiilor. Frica de „a fi dus la casa de copii”
determină copilul să fie reticent în relaţia cu psihologul, să îşi ascundă
emoţiile şi sentimentele şi să prezinte propria situaţie într-o perspectivă cât
mai pozitivă şi lipsită de probleme.
Stabilirea unei relaţii de încredere bazate pe respect reciproc şi
sinceritate este esenţială. Psihologul va trebui să explice copilului rolul
intervenţiei sale şi al echipei de specialişti şi de asemenea să încurajeze
copilul să îşi exprime toate temerile legate de situaţia sa. Este posibil ca
această lipsă de informare să fie prezentă şi la persoanele din mediul apropiat
al copilului care relaţionează cu copilul şi îi întreţin acestuia temerile (rude,
vecini, colegi de şcoală etc.).
Comportamentele predelincvente şi delincvente
Dezvoltarea abilităţilor de viaţă şi desfăşurarea activităţilor ce presupun
jocul de rol, normele sociale şi reacţiile pozitive la diverse situaţii pot ajuta
copiii să îşi dezvolte încrederea de sine, să relaţioneze asertiv cu ceilalţi şi să-i
determine comportamente pozitive. Învăţarea copilului cum să îşi controleze
emoţiile, să-şi dezvolte abilităţi de imitare, de relaxare, controlul furiei îl ajută
să-şi reducă tensiunile interioare şi comportamentele anti-sociale. În unele
cazuri, activităţile recreative precum jocurile în grup, sportul, excursiile în aer
liber, îl ajută pe copil să evadeze din propria situaţie şi să aibă o perspectivă
nouă şi mai relaxată asupra vieţii. Practicarea activităţilor sportive individuale
sau de grup (înot, fotbal etc.) îl va ajuta pe copil să-şi elibereze tensiunile,
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furia şi frustrările prin modalităţi pozitive care vor contribui şi la creşterea
stimei de sine a acestuia, la crearea sentimentului de apartenenţă la grup, la
satisfacerea nevoilor de apreciere.
Prevenirea victimizării. Prevenirea traficului de copii, a exploatării
prin muncă a copiilor.
Copiii care locuiesc singuri, lipsiţi de protecţia unui adult cu privire la
riscurile de victimizare la care sunt expuşi dacă nu iau anumite măsuri de
siguranţă împotriva infractorilor şi exploatatorilor. În funcţie de nivelul de
înţelegere al copilului, consilierul poate apela la diverse resurse şi mijloace
informative31 (pliante, broşuri, filme documentare, filme artistice, jocuri, siteuri etc.) pentru a-i ajuta pe copii să înţeleagă riscurile la care se expun (furt,
tâlhărie, trafic de copii, exploatare prin muncă etc.), să cunoască profilul unui
potenţial traficant, exploatator, etapele şi consecinţele traficului de copii, a
exploatării sexuale sau prin muncă, să cunoască mijloacele la care poate
apela în caz de urgenţă sau pentru a se informa (instituţii responsabile şi
telefoane de urgenţă32).
Sugestiile următoare sunt recomandate inclusiv de către poliţie drept
măsuri de siguranţă împotriva furturilor din buzunare şi din case/apartamente,
tâlhăriilor, înşelăciunilor, agresiunilor:
• Nu vă afişaţi ostentativ cu obiecte de valoare (telefoane mobile,
bijuterii etc.).
• Ţineţi rucsacul sau poşeta sub braţul care este opus traficului pentru
a avea permanent un control asupra lui şi pentru a diminua şansele
de a vă fi smuls.
• Ţineţi banii, actele, portofelul în buzunarele interioare şi cât mai puţin
vizibile pentru cei din jur.
31
Resurse utile pentru informare:
- despre traficul de fiinţe umane: materiale video (filmele documentar-artistice „Lilja 4Ever”,
„Sex Traffic”, filmul documentar al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Misiunea în România
cu mărturii ale victimelor traficului de fiinţe umane), website www.antitrafic.ro (cuprinde informaţii
despre legislaţie, instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, materiale
de prevenire – afişe, pliante, cărţi etc.).
- despre exploatarea prin muncă a copilului: materiale video (filmul documentar „Vise
sfărâmate” realizat de Biroul Internaţional al Muncii şi partenerii săi), cărţi (ex. Apărarea drepturilor
copilului prin educaţie, artă şi mass-media. SCREAM. Opriţi munca copiilor, Biroul Internaţional al
Muncii ILO-IPEC, Bucureşti, Speed Promotion, 2005).
32
Apelul de urgenţă gratuit 112; telefonul gratuit pentru protecţia copilului 0 800 8 200
200; telefonul copilului 983 pus la dispoziţie de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului din sector sau judeţ; Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei; Agenţia
Naţională Împotriva Traficului de Persoane (0 800 800 678 telefon la care pot apela persoanele
care doresc să accepte oferte de muncă riscante în străinătate, persoanele care au o rudă sau un
apropiat ce se află în situaţia de trafic, precum şi victimele traficului).

68

Asistenţă Psihologică
• Nu lăsaţi niciodată să se vadă câţi bani aveţi la voi şi evitaţi transportarea
unor sume mari de bani fără a vă lua măsuri de siguranţă (mergeţi
însoţit de cineva de încredere, nu folosiţi mijloacele de transport în
comun etc.).
• Schimbaţi banii primiţi din străinătate numai la casele de schimb
autorizate sau la bănci fără a apela la cunoştinţele „binevoitoare”
care vă pot înşela (pot oferi falsuri sau pot schimba la cursuri valutare
mai mici).
• Nu vă lăudaţi persoanelor necunoscute sau amicilor ocazionali cu
valorile pe care le aveţi la voi sau la domiciliu.
• Evitaţi drumurile întunecate şi parcurile izolate; folosiţi zonele
iluminate, chiar dacă sunt ocolitoare.
• Când observaţi că sunteţi urmărit/urmărită de o persoană sau mai
multe, deplasaţi-vă prin zone intens circulate chiar dacă acest lucru
presupune schimbarea traseului, intraţi în primul magazin deschis
sau adresaţi-vă primului poliţist întâlnit.
• Dacă sunteţi agresat/agresată ripostaţi fizic, ţipaţi după ajutor; o astfel
de reacţie îl poate determina pe infractor să părăsească în grabă
locul.
• Asiguraţi corespunzător toate căile de acces în locuinţă, chiar dacă
plecaţi de acasă doar pentru câteva minute.
• Dacă aţi pierdut una dintre chei înlocuiţi imediat încuietoarea, acest
lucru este recomandat şi în cazul unui schimb de locuinţă.
• Nu permiteţi accesul în locuinţă persoanelor care vând ori cumpără
diverse produse sau se oferă să presteze diferite servicii.
• Nu deschideţi sub nici un motiv uşa de acces în locuinţă persoanelor
străine care spun că sunt trimişi de părinţi pentru a le da diverse
obiecte.

Reintegrarea şcolară
În funcţie de nivelul de şcolarizare, planurile de viitor ale copilului,
posibilităţile acestuia, legislaţia în vigoare, copilul este sfătuit şi încurajat să-şi
continue şcoala stabilind împreună cu consilierul avantajele pe care le poate
avea după finalizarea studiilor. În situaţia în care copilul ar dori să continue
studiile la părinţi în străinătate consilierul trebuie să analizeze împreună
cu copilul avantajele şi dezavantajele continuării studiilor în străinătate.
Împreună vor schiţa un plan realist de viitor al copilului.
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În problematica copiilor lăsaţi singuri acasă, rolul psihologului alături de
ceilalţi profesionişti este unul foarte important, el fiind implicat în procesul de
evaluare şi consiliere a acestor copii.
Obiectivele procesului de consiliere psihologică/psihoterapie a acestor
copii trebuie stabilite prin individualizare imediat după realizarea evaluării
psihologice.
Cu privire la abilităţile şi formarea psihologului care lucrează cu
aceşti copii, acesta ar fi indicat să aibă expertiză în lucrul cu copiii abuzaţi,
exploataţi. Deseori, teme terapeutice din aceste problematici pot fi abordate
şi în lucrul cu copilul singur acasă deoarece vulnerabilitatea acestuia la abuz
şi exploatare este ridicată.
Câteva teme terapeutice sunt specifice în lucrul cu copiii singuri acasă,
respectiv exprimarea emoţiilor şi sentimentelor faţă de părintele/părinţii
plecaţi, prelucrarea suferinţei afective provocate de dorul faţă de părintele/
părinţii plecaţi, prelucrarea sentimentului de autoculpabilizare care are la
bază distorsiunea cognitivă „ca să îmi fie mie mai bine, părinţii mei au plecat
să muncească în străinătate”.
Un alt rol pe care psihologul îl poate avea este cel de a asigura suport
psihologică persoanei în a cărei îngrijire a rămas copilul, atunci când situaţia
o cere.
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RAPORT DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ33
Numărul de înregistrare al cazului: 1768 / 13 iunie 2007
Nume: Moraru Prenume: Andrei
Vârsta: 16 ani; Data naşterii: 24.01.1991
Studii: 4 clase absolvite la Şcoala Nr.756 - “Ionel Teodoreanu” din Iaşi,
renunţă la şcoală în anul 2002.
Motivul solicitării evaluării: întocmirea planului de servicii pentru copil cu
mama plecată la muncă în străinătate
Evaluare solicitată de: Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Serviciul
Autoritate Tutelară, Protecţia Minorilor şi a Familiei
Evaluare psihologică realizată de: Nicoleta Azoiţei, psiholog în cadrul
Asociaţiei Alternative Sociale, tel./fax: 0332/407179
Locul desfăşurării evaluării psihologice: Cabinetul de Consiliere din
cadrul Asociaţiei Alternative Sociale
Numărul de întâlniri realizate: 2 întâlniri cu copilul Moraru Andrei (20 şi 27
iunie 2007)
Metode de evaluare folosite: interviul clinic semi-structurat, Testul Arborelui,
Testul Familiei, Testul matricelor progresive standard Raven pentru adulţi,
observaţia sistematică
Date despre familia copilului: Moraru Andrei provine dintr-o familie formată din:
Mama – Moraru Ana, 33 ani. Moraru Andrei declară ca mama sa este
plecată în Italia de 6 ani şi că de aproximativ un an şi jumătate aceasta nu
mai lucrează. De asemenea, Moraru Andrei menţionează faptul că mama sa
locuieşte în Italia cu concubinul ei.
Tatăl – Moraru Bogdan, bodyguard la o discotecă din Iaşi. Moraru
Andrei menţionează că, în prezent, tatăl locuieşte cu o altă femeie cu care
are un copil, o fetiţă de 6 ani.
Fratele mai mare – Moraru Costel, 17 ani, 4 clase absolvite la aceeaşi
şcoală, abandon şcolar. Acesta locuieşte împreună cu Moraru Andrei la
bunicii materni.
Moraru Andrei locuieşte cu fratele său mai mare la bunicii materni
(Tănase Maria şi Tănase Ion), în apartamentul acestora (Str. Sălciilor nr.18,
Bl. 282, Ap. 20, Iaşi).
Dezvoltarea socio-psiho-emoţională a copilului:

33

Datele de identificare ale persoanelor folosite în acest exemplu sunt fictive.
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La întâlniri, Moraru Andrei a manifestat o atitudine deschisă în relaţia cu
psihologul. Atent la întrebări, răspunde clar, dezvoltând subiectul întrebării,
cooperant în situaţia de examinare psihologică.
Din punct de vedere al dezvoltării psihologice, vârsta biologică a lui
Moraru Andrei îl plasează pe acesta în preadolescenţă (14-16 ani), perioadă
caracterizată de stabilizarea maturizării biologice, dezvoltarea conştiinţei de
sine, o viaţă psihică intensă, plină de conflicte interioare exprimate prin stări
de agitaţie, impulsivitate, anxietate. În această perioadă domină dorinţa de
afirmare personală, care orientează activitatea preadolescenţilor.
La întâlniri s-a prezentat într-o ţinută îngrijită, curată, adecvată vârstei
şi anotimpului. Se constată preocuparea acestuia pentru propria înfăţişare
(îmbrăcăminte la modă, cercel în ureche, tatuaje etc.).
Moraru Andrei prezintă o gândire predominant intuitivă cu capacitate
de înţelegere a esenţei evenimentelor pe cale intuitivă. Din punct de vedere
cognitiv, Andrei prezintă anumite întârzieri faţă de vârsta sa biologică, cauzate
de lipsa unei stimulări intelectuale adecvate ca urmare a abandonului şcolar.
Deşi Andrei prezintă capacitate de concentrare a atenţiei pentru rezolvarea
unor sarcini mai complexe, se remarcă dificultatea acestuia în a folosi
operaţiile de abstractizare şi sinteză dinamică specifice gândirii logice,
superioare.
La nivel de limbaj, Andrei vorbeşte clar, articulat, se exprimă fluent,
logic, elocvent. Manifestă spontaneitate în exprimare, însă prezintă un
vocabular sărăcăcios şi insuficient dezvoltat pentru vârsta sa. Pe parcursul
interviurilor limbajul verbal şi cel nonverbal al copilului au fost congruente,
evidenţiindu-se atitudinea de sinceritate manifestată de acesta.
Pe plan motivaţional, Andrei manifestă pregnant trebuinţele de securitate
şi cele de afiliere la grup. Recompensa şi succesul sunt mult mai stimulative
pentru el decât pedeapsa sau insuccesul, care îi accentuează lipsa de
încredere în sine şi sentimentele de nesiguranţă. De asemenea, se remarcă
la Andrei trebuinţa de autorealizare, care se manifestă în prezent sub forma
unor conflicte interioare, a unei nehotărâri referitoare la modalitatea în care
ar trebui să acţioneze pentru satisfacerea acestei trebuinţe. Pe de o parte,
îşi doreşte reintegrarea şcolară pentru continuarea studiilor, pe de altă parte,
îşi doreşte plecarea în străinătate, fie la mama sa în Italia, fie la unchiul său
în Paris (este vorba de fratele tatălui, Moraru Vasile) pentru a munci, pentru
a avea un venit propriu.
Pe plan afectiv, Moraru Andrei prezintă o viaţă interioară bogată. Trăirile
sale afective sunt ambivalente. Pe de o parte sunt prezente dragostea faţă
de mamă, nevoia de a dărui şi primi afecţiune, bucuria discuţiilor telefonice
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cu mama, bucuria petrecerii timpului liber cu prietena, cu grupul de prieteni.
Pe de altă parte Andrei trăieşte sentimente de teamă şi anxietate faţă
de posibilele consecinţe ale faptelor sale (este acuzat de furt şi aşteaptă
hotărârea judecătorească privind pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită),
tristeţe şi dor faţă de mama plecată pe care nu a mai văzut-o de 4 ani.
Andrei este furios şi dezamăgit de comportamentul mamei faţă de el
şi fratele lui (mama îi sună rar, nu răspunde apelurilor copiilor, nu trimite
sprijin material sau financiar). Din nevoia de afecţiune din partea mamei şi
de a atrage atenţia acesteia, Andrei şi-a manifestat aceste sentimente prin
comportamente deviante: absenteism şi eşec şcolar până la abandon şcolar;
agresivitate faţă de cei din jur – agresivitate verbală în relaţie cu bunica,
comitere de infracţiuni (furturi mărunte încă de la vârsta de 11 ani comise cu
grupul de prieteni cu preocupări delincvente).
Dezvoltarea morală este una normală vârstei, corespunde moralităţii
convenţionale, stadiul moralităţii bunelor relaţii / al „copilului bun” în
care criteriile de judecare a ceea ce este bine sau rău se deplasează de
la consecinţele exterioare ale faptei spre sistemul de norme. Ceea ce
contează prioritar este ceea ce grupul de referinţă (prieteni, familie, şcoală
etc.) valorizează. Andrei resimte nevoia concordanţei cu normele grupului
de apartenenţă imediată (familie, grup de prieteni). Pentru el este bun
comportamentul care place celorlalţi şi care-l face acceptat. Dorinţa de
conformare la normele grupului se manifestă prin îmbrăcăminte, jargon
verbal şi gestual, comportamente valorizate de grupul de prieteni (consum
de tutun, consum de băuturi alcoolice, jocuri pe computer, ieşiri la petreceri,
terase, comitere de infracţiuni).
Andrei face diferenţa între adevăr şi minciună, consideră că este mai
bine să spui adevărul, conştientizează consecinţele negative ale minciunilor
şi apreciază că el preferă să spună adevărul.
În relaţiile cu cei din mediul apropiat (familie, prieteni) Andrei manifestă
prudenţă, reţinere, are tendinţa de a se retrage în sine şi de a afişa o atitudine
detaşată faţă de problemele din viaţa sa. În acelaşi timp, din dorinţa de a fi
acceptat, Andrei este uşor influenţabil de grupul la care aderă, pe care îl
valorizează. În situaţii dificile, Andrei manifestă toleranţă scăzută la stres,
incapacitate de luare a deciziilor, fugă de responsabilitate iar reacţiile lui
variază de la afişarea unei atitudini de superioritate, agresivitate verbală până
la indiferenţă, apatie, amânarea rezolvării problemelor şi chiar abandonarea
proiectelor sau sarcinilor începute.
În prezent Andrei se simte copleşit de situaţia prezentă şi crede că
sosirea mamei în ţară ar rezolva toate problemele lui şi ale fratelui său (părinţii
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nu îi sunt alături, bunicii au probleme financiare şi de sănătate deosebite, iar
el şi fratele său sunt cercetaţi penal pentru infracţiunea de tâlhărie).
Aspecte ale profilului psihologic
Ca urmare a examinării psihologice au fost puse în evidenţă următoarele
aspecte legate de profilul psihologic:
• Datele psihometrice indică o inteligenţă generală sub nivelul mediu.
Abandonul şcolar după absolvirea celor patru clase primare a lipsit
copilul de stimularea intelectuală adecvată şi astfel posibilităţile
unei dezvoltări cognitive adecvate au fost reduse.
• Persoană mai degrabă introvertită, calmă în aparenţă, fără accese
explozive de furie sau agresivitate; prezintă o anumită apatie,
lipsă de energie, oboseală. Deşi la nivel emoţional se constată
sensibilitate, delicateţe şi prezenţa trăirilor afective diverse, Andrei
prezintă o anumită inhibiţie emoţională, îşi reprimă emoţiile şi
exprimă detaşare, indiferenţă în relaţile cu persoanele de aceeaşi
vârstă şi cu adulţii.
• Stima de sine oscilează între nevoia de autovalorizare, dorinţa de
afirmarea socială şi lipsa de încredere în sine, trăirea sentimentului
eşecului, incapacitatea de a găsi soluţii pentru aplicarea dorinţelor.
• Andrei este un preadolescent sociabil dar manifestă neîncredere,
circumspecţie şi prudenţă în relaţiile cu cei din jur.
• Manifestă interese spre concret, material, aspiraţii intense de
autorealizare dar resimte nevoia de sprijin din exterior şi are
tendinţa ca în situaţiile dificile de eşec, să trăiască sentimente de
inferioritate, de culpabilitate retrăgându-se în sine. Este orientat
spre scop şi este prezentă ambiţia, voinţa de a depăşi obstacolele,
însă îşi doreşte ajutorul de la cei din jur.
• Se constată prezenţa unor conflicte afective trecute legate de
mamă, tristeţe, trăirea unor sentimente de frustrare, de abandon
afectiv, prezenţa sentimentelor de culpabilitate, de inferioritate şi
nesiguranţă, anxietate.
• Tendinţe ambivalente faţă de mamă – valorizare, investirea mamei cu
afecţiune, prezenţa nevoii de a beneficia de afecţiune, de protecţie
şi de îngrijire din partea mamei, dar şi neîncredere, anxietate faţă
de dorinţa şi capacitatea mamei de a răspunde acestor nevoi.
• Prezintă dorinţa de a prelua rolurile parentale ale tatălui absent.
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Ataşamentul copilului
Ataşamentul lui Andrei faţă de mamă este unul de tip anxios. Copilul
este nesigur că mama va fi disponibilă, receptivă şi gata să îi ofere ajutorul
atunci când i-l solicită. Din cauza incertitudinii copilul trece prin anxietate,
teamă de separare şi tinde să fie timorat în manifestarea comportamentului
în mediul său. Amânarea îndeplinirii unor promisiuni făcute de mamă copiilor,
absenţa fizică a acesteia din preajma copiilor (Andrei a văzut-o ultima dată
pe mama sa în urmă cu patru ani) au agravat sentimentul de abandon pe
care Andrei îl trăieşte.
Andrei a dezvoltat legături de ataşament faţă de bunicii materni. Copilul
are încredere că aceştia vor fi disponibili, receptivi şi îi vor acorda ajutor dacă
s-ar ivi situaţii dificile sau i-ar fi teamă. În acelaşi timp, Andrei este conştient
că ajutorul pe care bunicii îl pot oferi este dependent de resursele acestora.
De asemenea, el este speriat şi îngrijorat din cauza stării de sănătate a
bunicului său (care suferă de cancer în fază terminală).
În absenţa ambilor părinţi, bunicii au preluat rolurile parentale însă
Andrei consideră că mama ar fi avut mai multă autoritate asupra lor.
Relaţia cu tatăl este una disfuncţională, legăturile cu tatăl său fiind
întrerupte, Andrei nu se aşteaptă la nici un fel de sprijin (financiar, educativ,
afectiv) din partea tatălui.
Prietena lui Andrei este o persoană importantă faţă de care Andrei
a dezvoltat sentimente de afecţiune. În prezent Mihaela reprezintă pentru
Andrei o persoană de suport faţă de care îşi exprimă gândurile, emoţiile,
sentimentele.
Modalitatea de raportare a copilului la plecarea mamei la muncă
în străinătate:
Andrei îşi manifestă dezacordul cu privire la faptul că mama a plecat la
muncă în străinătate deşi afirmă că aceasta a plecat pentru binele familiei.
Prima plecare a mamei a avut loc în urmă cu 6 ani. Andrei afirmă că îşi
aminteşte foarte puţine lucruri despre aceasta. Până acum 4 ani, mama
venea acasă mai des (o dată la 6 luni) însă de acum 4 ani, aceasta nu s-a
mai întors.
În prezent relaţia dintre Andrei şi mama sa se limitează doar la convorbiri
telefonice (o dată la 2 sau 3 luni) şi la trimiterea unor pachete sau sume de
bani (o dată sau de 2 ori pe an).
Andrei consideră că situaţia familiei lor nu s-a îmbunătăţit ci dimpotrivă:
el şi fratele lui au abandonat şcoala, încă din clasa a treia (imediat după
prima plecare a mamei) ei au intrat într-un grup de prieteni cu vârste mai mari
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şi cu preocupări delincvente, au comis mai multe infracţiuni mărunte (furturi
de roţi de la maşini, de telefoane mobile). În prezent, Andrei şi fratele său
sunt inculpaţi în cadrul unui proces penal pentru infracţiunea de furt. Andrei
este de părere că dacă mama lor ar fi rămas în ţară lucrurile acestea nu s-ar
fi întâmplat („mama ne ţinea din scurt”).
În prezent, Moraru Andrei se simte trist, singur, obosit, temător faţă
de ce se poate întâmpla în viitor. Îşi doreşte să acţioneze într-un fel pentru
a schimba situaţia, este confuz, nehotărât şi nu are capacitatea de a găsi
singur soluţii, de a lua singur decizii şi pare să se simtă depăşit de situaţia
prezentă.
Recomandări:
Având în vedere interesul superior al copilului şi nevoile de dezvoltare
ale acestuia, recomandăm ca Moraru Andrei:
• Să fie crescut şi educat într-un mediu familial securizant (în care să
se asigure nevoile pentru dezvoltarea fizică, intelectuală şi psihosocială precum şi stabilirea unui ataşament de tip sigur cu părinţii;
• Sprijin pentru reintegrare şcolară, pentru asigurarea stimulării
intelectuale necesare dezvoltării personalităţii;
• Consiliere individuală centrată pe:
a. exprimarea emoţiilor şi sentimentelor faţă de părinţi;
b. autocunoaştere şi dezvoltarea încrederii în sine;
c. formarea abilităţilor de luare a deciziilor;
d. orientare în carieră.
• Medierea relaţiilor dintre copil şi familie;
• Prevenirea recidivei;
• Evitarea anturajelor cu comportamente predelincvente şi
delincvente.
Teorii :
Teorii ale dezvoltării copilului (cognitivă, comportamentală, socioafectivă)
Teorii ale ataşamentului: J. Bowlby, M. Ainsworth, Main şi Solomon
Teorii ale delincvenţei.

Data:
30.06.2007
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FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE CONSILIERE
Numărul de înregistrare al cazului: 1768 / 13 iunie 2007
Numele MORARU Prenumele ANDREI
Obiectiv/Tema
terapeutică
abordată
Identificarea şi
conştientizarea
emoţiilor şi
sentimentelor
faţă de mama
plecată

Tehnici şi
metode
utilizate
Expunerea
liberă,
interviul
psihologic,
observaţia

Comunicarea
cu mama
şi falsele
promisiuni

Fişe de
lucru
Problematizare

Observaţii

Data

- conştientizează sentimentele
ambivalente faţă de mamă:
dragoste, dor, nevoia de a primi
şi de a-i oferi afecţiune dar şi furie
că aceasta nu este alături de ei,
dezamăgire că nu reacţionează
mai prompt la cererile lui şi ale
fratelui său;
- exprimă cu greu sentimentul de
furie;
- încă nu conştientizează
determinismul dintre emoţiile
şi
sentimentele
trăite
şi
comportamentele sale.
- realizează că îndeplinirea
promisunilor de către mamă (de a
suna, de a trimite bani etc.) depinde
de câţiva factori (sănătatea mamei,
veniturile ei costurile legate de
transferul prin firma de transferuri
financiare etc.);
- conştientizează că sosirea
mamei în ţară nu ar rezolva toate
problemele sale ci doar ar ajuta la
rezolvarea lor;
- prezintă dorinţa de a-şi asuma
responsabilitatea pentru câteva din
problemele sale dar recunoaşte că
are nevoie de sprijin.

02.07.
2007

09.07.
2007

77

Metodologie
Obiectiv/Tema
terapeutică
abordată
Autocunoaştere şi
creşterea
stimei de sine

Influenţele
grupului de
prieteni

78

Tehnici şi
metode
utilizate
Fişe de
lucru şi
exerciţii de
autocunoaştere

Interviul
psihologic
Fişe de
lucru
observaţia

Observaţii

- colaborativ şi receptiv;
- necesită exerciţii suplimentare
pentru creşterea stimei de sine
- îşi identifică abilităţi şi deprinderi
personale;
- conştientizează efectele pe
care le-a avut renunţare la şcoală
asupra dezvoltării sale cognitive;
- îşi doreşte reintegrarea şcolară
şi sprijin pentru aceasta;
- se va propune colaborarea cu un
serviciu din comunitate (centru de
zi) pentru oferirea de sprijin pentru
reintegrare şcolară (meditaţii,
exerciţii de recuperare etc.)
listează
avantajele
şi
dezavantajele prezentului grup
de prieteni în comparaţie cu
grupul de prieteni cu care a comis
infracţiuni (cei din prezent merg
la şcoală, nu mai au probleme cu
poliţia etc.);
- cunoaşte principalele infracţiuni
şi conştientizează consecinţele
comiterii de infracţiuni;
- conştientizează importanţa
susţinerii grupului pentru decizia
sa de a-şi continua studiile şi
pentru a traversa perioada de
probaţiune (3 ani);
- rezistă cu greu invitaţiilor
grupului de a frecventa localurile

Data

11.07.
2007
15.07.
2007

22.07.
2007

22.07.
2007
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Obiectiv/Tema
terapeutică
abordată

Orientare în
carieră

Tehnici şi
metode
utilizate

Fişe de
lucru
Exerciţiul
Problematizarea

Observaţii

Data

(frecventarea localurilor ar încălca
termenii supravegherii);
- alcătuieşte o listă cu activităţi
de petrecere a timpului liber care
să nu contravină cu condiţiile
probaţiunii.
- conştientizează importanţa 22.07.
studiilor în formarea unei cariere; 2007
- şi-a reafirmat hotărârea de a-şi
continua studiile;
- conştientizează nevoia de a-şi
administra mai bine timpul;
- alcătuieşte planul său personal
de carieră.

Numele, prenumele, calitatea persoanei şi data la care a avut acces
la fişă:
Marius Neghină, asistent social, 22.07.2007
Numele şi Semnătura psihologului/psihoterapeutului: _____________
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Capitolul III
Abordare din perspectivă juridică
III.1. Acte normative
Actele normative34 care reglementează modalităţile de abordare şi
instrumentare a cazurilor copiilor ai căror părinţi se află în străinătate sunt:
• Ordinul 219/15.06.2006 - emis de secretarul de stat al Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului – privind activităţile
de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi
de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în
străinătate;
• Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
• Ordinul 286/06.07.2006 - emis de secretarul de stat al Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului – pentru aprobarea
Normelor Metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a
Planului Individualizat de Protecţie;
• Codul Familiei;
• H.G. nr. 683/2006 pentru completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor
români care lucrează în străinatate, aprobate prin H.G. nr. 384/2001;
• Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice.

III. 2. Competenţă teritorială
Competenţa teritorială în abordarea cazurilor de acest gen revine
serviciilor publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor/

34
Toate demersurile care se impun a se face în cazurile copiilor singuri acasă se vor face de
către autorităţile competente cu respectarea standardelor minime obligatorii privind managementul
de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, valabile la acea dată.
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oraşelor/comunelor/sectoarelor capitalei, de la domiciliul familiei copilului
sau pe raza căruia se află copilul35.

III. 3. Competenţă instituţională
Competenţe în abordarea cazurilor de copii singuri acasă36:
Serviciilor publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor/
oraşelor/comunelor/sectoarelor capitalei denumite generic SPAS le revin
următoarele obligaţii:
• identificarea cazurilor de copii ai căror părinţi se află la muncă în
străinătate;
• întocmirea Raportului de Evaluare Iniţială (REI);
• întocmirea Planului de Servicii (PS);
• acordarea serviciilor de consiliere şi suport familiei/persoanei la care
se află în întreţinere şi îngrijire copilul;
• sesizarea imediată a DGASPC cu privire la identificarea cazului în
vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială pentru copilul
care face obiectul Ordinului 219/2006;
• reevaluarea situaţiei acestor copii la fiecare 3 luni;
• întocmirea şi transmiterea situaţiei centralizată pe plan local a
cazurilor copiilor ai căror părinţi se află la muncă în străinătate;
• asigurarea acţiunilor de informare referitoare la posibilităţile legale
de care pot dispune părinţii care pleacă la muncă în străinatate, în
vederea asigurării protecţiei fizice şi juridice a copiilor care urmează
să rămână în ţară;
35
Domiciliul copilului este la părinţii săi conf. prev. art.100 din Codul familiei sau la părintele
la care locuieşte statornic conf. prevederilor art.14 din decretul nr. 31/1954. Conform acestor definiţii
ale domiciliului copilului, competenţa teritorială de intervenţie şi monitorizare a cazurilor ce au ca
grup ţintă copiii revine primăriei de domiciliu iar în conf. cu prevederile Ordinului 219/2006 şi ale
Legii 272/2004 competentă este primăria pe raza căreia se află copilul. Având în vedere aceste
neconcordanţe în interpretarea termenului de „domiciliu” considerăm că ar fi în interesul exclusiv
superior al copilului o interpretare mai largă a noţiunii astfel încât identificarea cazurilor să se facă
de către toate serviciile publice locale de asistenţă socială care află de existenţa unor astfel de
cazuri, iar în cazul în care copiii nu mai locuiesc pe raza de competenţă a serviciului public care i-a
identificat să se refere cazurile pentru intervenţie şi monitorizare către serviciul public de asistenţă
socială pe raza căruia locuiesc efectiv copiii. Un exemplu îl reprezintă situaţia copiilor provenind din
familii aflate în divorţ cu părinţi plecaţi în străinatate, copii care nu mai locuiesc pe raza comunei/
oraşului sau judeţului de domiciliu al părinţilor. În această situaţie serviciul public de asistenţă
socială pe raza căruia locuiesc efectiv copiii (la rude, cunoştinţe de familie ş.a.) află despre faptul
că aceştia fac obiectul Ordinului 219/2006 doar ca urmare a referirii de caz de la autoritatea tutelară
căreia instanţa judecătorească îi solicită ancheta socială necesară la soluţionarea capătului de
cerere referitor la încredinţarea copiilor unuia dintre părinţi.
36
Prevederile prezentului ordin se aplică copilului lipsit de grija ambilor părinţi în situaţia
în care aceştia sunt plecaţi la muncă în străinătate, părintelui în cazul familiilor monoparentale,
precum şi copilului lipsit de grija părintelui care, prin hotărâre judecătorească, are obligaţia creşterii
şi educării acestuia.
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•

eliberarea dovezii din care să reiasă notificarea intenţiei părinţilor de
a pleca la muncă în străinătate.

Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului denumite
generic DGASPC le revin următoarele obligaţii:
• preiau cazurile înaintate de către SPAS;
• propun Comisiei pentru Protecţia Copilului sau după caz, instanţei
judecătoreşti stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
• întocmesc planul individualizat de protecţie (PIP);
• monitorizează îngrijirea acordată copilului pe durata măsurii de
protecţie;
• reevaluează împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de
protecţie specială şi propune după caz, menţinerea, modificarea sau
încetarea acestora.
Obligaţiile Comisiei pentru Protecţia Copilului:
Stabileşte măsurile de protecţie corespunzătoare în situaţia în care
există acordul părinţilor (art. 61, alin. 1 din Legea 272/2004);
• Stabileşte cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea
copilului conform art. 63 din Legea 272/200437.

•

Obligaţiile instanţei judecătoreşti:
• Stabileşte măsurile de protecţie corespunzătoare în situaţia în care
nu există acordul părinţilor (art. 61, alin. 2 din Legea 272/2004) şi
hotărăşte cu privire la persoana care exercită drepturile şi îndeplineşte
obligaţiile părinteşti;
• Stabileşte cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea
copilului conform art. 63 din Legea 272/2004.
•
•

Părinţilor le revin următoarele obligaţii:
să notifice SPAS intenţia de a pleca la muncă în străinătate;38
potrivit Legii 272/2004 “răspunderea pentru creşterea şi asigurarea
dezvoltării copilului revine în primul rând părinţilor, aceştia având
obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile faţă
de copil ţinând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia”.

37
Comisia pentru protectia copilului sau, după caz, instanţa care a dispus plasamentul
copilului va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea
acestuia, în condiţiile stabilite de Codul Familiei. Sumele astfel încasate se constituie venit la
bugetul judeţului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucureşti de unde provine copilul.
38
Art. 10 alin.1 din Ordinul 219/2004 – “Cetăţenii români care au copii minori în îngrijire şi
doresc obţinerea unui contract de muncă în străinătate au obligaţia de a notifica SPAS/primăria
de domiciliu intenţia de a pleca la muncă în străinătate, precum şi nominalizarea persoanei în
întreţinerea şi îngrijirea căreia vor rămâne copiii”.
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III. 4. Etape de lucru
Etape de lucru în asistenţa copiilor singuri acasă ca urmare a plecării
părinţilor la muncă în străinătate:
1. Identificarea de către SPAS a cazurilor de copii ai căror părinţi
se află la muncă în străinatate. Aceasta se poate face prin autosesizare
cu ocazia intervenţiilor pe alte tipuri de cazuri39, prin referirea de astfel de
cazuri de către alte instituţii sau autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor copilului cum ar fi: inspectorate şcolare, spitale, poliţia
de proximitate, fundaţii sau asociaţii de profil sau prin sesizările/petiţiile
adresate de către toţi cei care cunosc astfel de cazuri sau au astfel de copii
în îngrijire40;
2. Întocmirea de către SPAS a Raportului de Evaluare Iniţială denumit
generic REI conform modelului dat41;
3. Întocmirea de către SPAS a Planului de Servicii42 denumit generic PS.
4. Sesizarea DGASPC de către SPAS cu privire la identificarea cazului,
în vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială pentru copil43;
5. DGASPC-ul propune instituirea măsurii de protecţie pentru copil
fie Comisiei pentru Protecţia Copilului, fie instanţei judecătoreşti având în
vedere propunerea SPAS-ului44;

Anchete sociale: pentru divorţuri, întreruperea executării pedepselor, copii cu handicap etc.
Prin articolul 13, alin. 2 din Legea 272/2004 se instituie obligaţia persoanelor care au în
îngrijire sau protejează temporar un copil lipsit de ocrotirea părintească de a anunţa în termen de
48 de ore SPAS.
41
Vezi abordarea din perspectivă socială.
42
Pentru situaţiile copiilor care fac obiectul prevederilor Ordinului 219/2006 riscul este
depăşit, fizic separarea copilului de familia sa s-a produs, iar în această situaţie se impune conform
art.39 alin.1 din Legea 272/2004 luarea unei măsuri de protecţie specială, măsură care conform
prevederile Legii 272/2004 pentru a putea fi luată ar trebui să fie precedată de PS. În aceste
condiţii, pentru a răspunde atât cerinţelor Legii 272/2004 cât şi prevederilor Ordinului 219/2006
considerăm că în planul de servicii ar putea să se planifice doar serviciile de consiliere acordate
copilului şi familiei/persoanei la care se află în întreţinere şi îngrijire copilul, alte drepturi referitoare
la prestaţii sociale/facilităţi/gratuităţi vor putea fi acordate doar după stabilirea reprezentantului legal
al copilului, pe perioada absenţei părinţilor din ţară, prin instituirea măsurii de protecţie specială.
43
Sesizare către DGASPC va fi însoţită de copia REI-ului şi va cuprinde in mod obligatoriu
propunerea de instituire a unei măsuri de protecţie specială.
44
În mod excepţional, în cazul în care interesul superior al copilului ar impune desemnarea
unei persoane care să reprezinte/asiste copilul la accesarea unor drepturi sau servicii importante
pentru evoluţia sa (obţinerea cărţii de identitate, înscrierea într-o etapă superioară a procesului de
învăţământ, acceptarea unei succesiuni etc.), se instituie curatela specială de către autoritatea
tutelară. Atenţie! Prin instituirea curatelei nu se rezolvă problema desemnării reprezentantului
legal al copilului întrucât prin această măsură se asigură doar protecţia din punct de vedere juridic
a copilului aflat într–o situaţie care impune urgent această intervenţie. Curatela nu este una dintre
măsurile de protecţie alternativă enumerate de Legea 272/2004.
39
40
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6. Instituirea măsurii de protecţie specială (de către Comisia de Protecţie
a Copilului sau de către instanţă);
7. Întocmirea Planului individualizat de Protecţie de către DGASPC
care va avea ca obiectiv asigurarea pentru copil a unor condiţii care să-i
permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală şi socială şi având ca
finalitate reintegrarea în familia de origine;
8. Monitorizarea de către DGASPC a modului de îngrijire acordat
copilului pe perioada măsurii de protectie;
9. Comunicarea de către DGASPC, SPAS-ului care a sesizat cazul,
a datei la care s-a instituit măsura de protecţie specială, tipul acesteia şi
reprezentantul legal al copilului pe perioada măsurii de protecţie;
10. Reevaluarea situaţiei acestor copii la fiecare 3 luni45;
11. Transmiterea către DGASPC a situaţiei centralizate pe plan
local de către SPAS a cazurilor copiilor ai căror părinţi se află la muncă în
străinătate;
12. SPAS asigură acţiuni de informare referitoare la posibilităţile legale
de care pot dispune părinţii care pleacă la muncă în străinătate, în vederea
asigurării protecţiei fizice şi juridice a copiilor care urmează să rămână în
ţară46.

III. 5. Comentarii
Ordinul 219/2006 prin prevederile art. 4 alin. 1 nu obligă la întocmirea
planului de servicii. Conform prevederilor acestui articol necesitatea întocmirii
PS apare doar atunci când se identifică la întocmirea REI-ului „faptul că
acel copil se află în situaţie de risc”. Întrucât în Ordinul 219/2006 situaţia
de risc nu este definită iar scopul întocmirii PS atât în Legea 272/2004,
art.4, lit.f cât şi în Ordinul 219/2006, art.4, alin.1 este definit ca fiind pentru
a „preveni separarea copilului de familia sa”, „prin acordarea sistematică a
serviciilor şi prestaţiilor prevăzute de lege, cu accent deosebit pe informarea
corespunzătoare a părinţilor, consilierea acestora, terapie sau mediere” (art.
34, alin. 2, din Legea 272/2004) concluzionăm că: pentru situaţiile copiilor
45
Reevaluarea revine serviciilor publice de asistenţă socială daca nu s-a instituit măsura
de protecţie specială pentru copil conform prevederilor Legii nr.272/2004 sau DGASPC-ului în toate
situaţiile în care s-au instituit măsuri de protecţie specială. Această obligaţie ar reveni doar SPASului în conditiile în care în PIP ar fi prevăzut ca şi membru al echipei de implementare resposabilul
de caz din cadru SPAS, care a sesizat DGASPC-ul.
46
Din categoria acestor acţiuni exemplificăm: spoturi publicitare, broşuri, afişe, panouri
publicitare, conferinţe şi comunicate de presă din care să reiasă necesitatea contactării asistenţilor
sociali din cadrul SPAS-ului de către părinţii care doresc să plece la muncă în străinătate sau
sesizarea unor astfel de cazuri de către cei care au cunoştintă de ele.
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care fac obiectul prevederilor Ordinului 219/2006 riscul este depăşit, fizic
separarea copilului de familia sa s-a produs, iar în această situaţie se impune
conform art. 39, alin.1 din Legea 272/2004 luarea unei măsuri de protecţie
specială.
Întrucât se observă că există neconcordanţe între prevederile Ordinului
219/2006 şi cele ale Legii 272/2004, cunoscând faptul că, legea ordinară,
cum este cazul Legii 272/2004, are o forţă juridică superioară ordinului
care reprezintă un act normativ ce trebuie subordonat legii şi să nu conţină
dispoziţii contrare acesteia - considerăm că în situaţiile copiilor care fac
obiectul Ordinului 219/2006 (lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care
aceştia se află la muncă în străinătate) ar trebui ca: după întocmirea REIului să se procedeze la întocmirea dosarului necesar DGASPC/CPC pentru
luarea unei măsuri de protecţie specială pentru copil, în paralel cu acordarea
sistematică de servicii de consiliere psihologică a copilului în baza unui
PS care va cuprinde şi modalităţile de menţinere a relaţiilor personale ale
copilului cu părinţii, în cazul în care acestea există; se recomandă în cazul în
care între copil şi părinţi nu există relaţii personale să se identifice informaţii
şi date de contact ale acestora.
Considerăm că se impune disocierea termenilor: îngrijire (definită ca
situaţia în care o persoană sau o familie se ocupă de creşterea şi educarea
unui copil fără a fi răspunzătoare pentru acesta din punct de vedere legal
şi fără a-l putea reprezenta) şi întreţinere (situaţia în care o persoană sau
o familie se ocupă de creşterea şi educarea unui copil, fiind responsabilă
pentru aceasta şi pentru acţiunile copilului, din punct de vedere legal şi
având calitatea de a-l reprezenta), întrucât considerăm că până la luarea
unei măsuri de protecţie specială pentru copil acesta se află în îngrijirea
altor persoane decât reprezentanţii lui legali (părinţii/părintele căruia i s-a
încredinţat copilul prin hotărâre judecătorească) persoane care nu sunt
obligate şi la întreţinerea acelui copil din punct de vedere legal. În aceste
condiţii considerăm că se impune sesizarea DGASPC în toate cazurile de
copii identificaţi conform Ordinului 219/2006 întrucât, în aceste cazuri nu
se mai poate preveni separarea copilului de părinţi: separarea s-a produs,
copilul este lipsit de ocrotirea părinţilor săi47.

47
Procedura instituirii măsurii de protecţie ar fi simplificată dacă sesizarea DGASPC-ului ar
fi însoţită şi de declaraţiile părinţilor, autentificate sau date în faţa responsabilului de caz, cu privire
la acordul pentru instituirea măsurii de protecţie pe perioada absenţei lor din ţară. Atenţie! Părinţii
trebuie informaţi că prin procură autentificată nu se poate desemna reprezentantul legal al copilului
pe perioada absenţei lor din ţară. Această practică contravine legii.
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Anexa A
RAPORT DE EVALUARE INIŢIALĂ
Nr. de înregistrare al cazului: _______________________________________________________________________
Situaţia a fost referită de către: _____________________________________________________________________
A. DATE DESPRE COPIL
A1. Numele si prenumele: __________________________________________________________________________
A2. Data şi locul naşterii: __________________________________ , CNP: _________________________________
A3. Domiciliul legal: _______________________________________________________________________________
A4. Copilul locuieşte în prezent:
La adresa: ________________________________________________ , telefon: _____________________________
Împreună cu:

mama,

tata,

familia lărgită: ________________________________________________________

Alte persoane: __________________________________________________________________________________
Instituţie de ocrotire: ______________________________________________________________________________
A5. Are/Nu are instituită o măsură de protecţie: ________________________________________________________
A6. Cine se ocupă de copil: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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A7. Aspectul general al copilului:

Igienă: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Îmbrăcăminte: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
A8. Starea de sănătate:

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Înscris la medicul de familie: _______________________________________________________________________
A9. Situaţia şcolară:
Este neşcolarizat,

A abandonat şcoala în anul: _____________________________________________________

Înscris la şcoala: _________________________________________________________________________________
Nume învăţător/diriginte ______________, consilier şcolar _______________________________________________
Performanţă şcolară generală: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Conduita şcolară: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Sancţiuni pe linie şcolară: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Absenteism şcolar: ______________________________________________________________________________
Este corigent/repetent: ___________________________________________________________________________
A10. Conduita socială
Relaţionarea în şcoală: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Timpul liber: ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Comportamente deviante: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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A11. Aspecte legate de nerespectarea drepturilor copilului:
*unde se identifică probleme legate de exercitarea unor drepturi detaliaţi la secţiunea E. ANALIZA INFORMAŢIILOR
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
A12. Informaţii suplimentare relevante:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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B. DATE DESPRE FAMILIA COPILULUI
B1. Date despre părinţi
MAMA

TATA

Nume şi prenume
Data naşterii şi CNP
Ţara în care este plecat
Istoricul migraţiei circulatorii
Ocupaţia înainte de plecare / ocupaţia actuală
Lucrează cu forme legale sau “la negru”
Comunicarea
Alte informatii relevante
B2. Date despre fraţi/surori: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
B3. Relaţiile din cadrul familiei:
Maritale: ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Parentale: _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Altele: ___________________________________________________________________________________________
B4. Bugetul familiei:
Venituri: _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Bunuri: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
B5. Alte informaţii relevante: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
C. DATE PRIVIND PERSOANA CARE ARE ÎN ÎNTREŢINERE ŞI ÎNGRIJIRE COPILUL:
C1. Nume şi prenume: _____________________________________________________________________________
C2. Data naşterii: ___________________________________ , CNP: ________________________________________
C3. Gradul de rudenie: ____________________________________________________________________________
C4. Ocupaţia: ____________________________________________________________________________________
C5. Bugetul familiei persoanei de îngrijire:
Venituri: _______________________________________________________________________________________
Bunuri: _______________________________________________________________________________________
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C6. Date despre locuinţa familiei persoanei de îngrijire:
proprietate personală ____________________________________________________________________________
Compusă din _____ camere ne/decomandate.
Conditiile locative sunt: ___________________________________________________________________________
Restante la intretinere: __________________, alte datorii: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Aici locuiesc ____ persoane: ______________________________________________________________________
C7. Descrierea familiei persoanei de îngrijire:
Susnumitul(a) are o familie dez(organizată), cu _______________ copii, dintre care _____________________ minori.
Nivelul educaţional al persoanei de îngrijire este __ _____________________________________________________
Observaţii privind tipul familiei şi relaţionarea intra/extrafamilială:
a. relaţiile maritale: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
b. relaţiile parentale: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
c. relaţia cu copilul aflat în îngrijire: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
d. relaţia cu familia copilului aflat în îngrijire: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
e. altele: ________________________________________________________________________________________
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C8. Alte informaţii relevante: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
D. DATE DESPRE PERSOANA FAŢĂ DE CARE COPILUL A DEZVOLTAT LEGĂTURI DE ATAŞAMENT
D1. Nume şi prenume: _____________________________________________________________________________
D2. Data naşterii: ____________________, CNP: _______________________________________________________
D3. Ocupaţia: ____________________________________________________________________________________
D4.Tipul relaţiei: __________________________________________________________________________________
E. ANALIZA INFORMAŢIILOR:

–

+
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Concluzii: _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
F. PROPUNERI:
a) Completarea evaluării situaţiei copilului din alte perspective:

psihologică,

medicală,

psihiatrică,

juridică,

alte tipuri de evaluare __________________________________________________________________________
b) Întocmirea planului de servicii ;
c) Monitorizare la: _________________________________________________________________________________
d) Referire către DGASPC pentru _____________________________________________________________________
Data efectuării: _______________
Responsabil de caz (numele şi prenumele în clar şi semnătura):
_____________________________________________________________________________________________
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Anexa B
PLAN DE SERVICII
Data realizării / revizuirii: __________________________________________________________________________
Nr. de înregistrare al cazului: _______________________________________________________________________
A. DATE DESPRE CAZ
1. Numele şi prenumele copilului: ___________________________________________________________________
2. Data şi locul naşterii: __________________________________ ; CNP: ___________________________________
3. Mama: _____________________________________ Tata: ____________________________________________
4. Persoana de întreţinere/reprezentant legal şi gradul de rudenie: ________________________________________
5. Adresa: _______________________________________________________________________________________
6. Motivul întocmirii/revizuirii planului de servicii: ______________________________________________________
7. Managerul de caz care asigură coordonarea metodologică a responsabilului de caz prevenire: ______________
________________________________________________________________________________________________
8. Responsabil de caz: ____________________________________________
9. Membrii echipei şi instituţia din care provin: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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B. PRESTAŢII

Tipul

Cuantumul / cantitatea

Autoritatea locală / Instituţia /
ONG

Data începerii

Perioada de
acordare
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C. SERVICII PENTRU COPIL

Tipul

Instituţia
responsabilă

Obiective
generale

Data
începerii

Perioada de
desfăşurare

Responsabil de
interventie /
Persoana
responsabilă
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D. SERVICII PENTRU FAMILIE

Tipul

Instituţia
responsabilă

Obiective
generale

Data
începerii

Perioada de
desfăşurare

Responsabil de
interventie /
Persoana
responsabilă
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E. SERVICII PENTRU PERSOANA DE INGRIJIRE

Tipul

Instituţia
responsabilă

Obiective
generale

Data
începerii

Perioada de
desfăşurare

Responsabil de
interventie /
Persoana
responsabilă
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F. SERVICII PENTRU PERSOANA FAŢĂ DE CARE COPILUL A DEZVOLTAT LEGĂTURI DE ATAŞAMENT

Tipul

Instituţia
responsabilă

Obiective
generale

Data
începerii

Perioada de
desfăşurare

Responsabil de
intervenţie /
Persoana
responsabilă

OBSERVAŢII legate de îndeplinirea obiectivelor: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Responsabil de caz (numele şi prenumele în clar şi semnătura) ____________________________________________
Membrii echipei (numele şi prenumele în clar şi semnătura) ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Anexa C
Nr.____________/_______________

FIŞA DE MONITORIZARE A SITUAŢIEI COPILULUI
Număr dosar/tipul: ________________________________________________________________________________
Numele şi prenumele copilului: _____________________________________________________________________
CNP/Data şi locul naşterii copilului: __________________________________________________________________
Sexul : __________________________________________________________________________________________
Numele şi prenumele mamei : ______________________________________________________________________
Numele şi prenumele tatălui : _______________________________________________________________________
Reprezentantul legal : _____________________________________________________________________________
Domiciliul : ______________________________________________________________________________________
Reşedinţa : ______________________________________________________________________________________
Este înscris la medic de familie:

Da,

Nu.

Numele medicului de familie/unitatea: ________________________________________________________________
Forma de învăţământ frecventată: ___________________________________________________________________
Rezultate şcolare/frecvenţa: ________________________________________________________________________
Consilier şcolar: __________________________________________________________________________________
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Data luării în evidenţă: _____________________________________________________________________________
Data realizării planului de servicii: ___________________________________________________________________
Data revizuirii planului de servicii: ___________________________________________________________________
Motivul realizării / revizuirii planului de servicii: ________________________________________________________
Observaţii referitoare la evoluţia cazului: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Responsabil de caz prevenire / colaboratori: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Servicii de sănătate: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Servicii de educaţie: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Servicii de reabilitare: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Altele (precizaţi): _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Propuneri : ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Asistent social,
_____________________________________________
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Anexa D
DECLARAŢIE
nr. _______ din _____________
Subsemnatul/Subsemnata ____________________________________________________ , domiciliat/domiciliată în
localitatea __________________, str. _____________________________, nr. _______, bl. ____ , sc. __, et. __, ap. __,
judeţul/sectorul ___________________, telefon _______________, actul de identitate ___ , seria ___, nr. ________,
CNP _____________________, vă aduc la cunoştinţă intenţia mea de a pleca la muncă în străinătate.
Declar pe propria răspundere că am/nu am copii minori în întreţinere.
Menţionez că pe perioada în care voi fi plecat/plecată la muncă în străinătate copilul/copiii meu/mei (numele, prenumele,
data naşterii) _____________________________________________________________________________________
va/vor fi lasat/lăsaţi în întreţinerea şi îngrijirea doamnei/domnului ______________________________________ (gradul
de rudenie), domiciliat/domiciliată în localitatea __________________, actul de identitate ___ , seria ___, nr. ________,
CNP _____________________
Declarant, ______________________________________
Asistent social, __________________________________
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Anexa E
DOVADĂ
nr. _______ din _____________
Serviciul Public de Asistenţă Socială _________________ / Primăria __________________________
Se certifică prin prezenta că doamna/domnul ________________________________________________________ , cu
domiciliul în localitatea ____________________, str. _____________________________, nr. _______, bl. ____ , sc. __,
et. __, ap. __, judeţul/sectorul _____________________, telefon _______________, actul de identitate ___ , seria ___,
nr. ________, având în întreţinere ____ copii minori, a notificat serviciului public de asistenţă socială/primăriei în raza
căruia/căreia îşi are domiciliul __________________________intenţia de a pleca cu contract de muncă în străinătate.
Eliberăm prezenta în vederea completării dosarului conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 683/2006 pentru
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care
lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001.
Director/Primar,
___________________________
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Anexa F
RAPORT DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ
Numărul de înregistrare al cazului: ___________/ ____________________
Nume: ___________________________________ Prenume: ________________________________________
Vârsta: _________ ani; Data naşterii: ___________________________________________________________
Studii: ____________________________________________________________________________________
Motivul solicitării evaluării: ___________________________________________________________________
Evaluare solicitată de: _______________________________________________________________________
Evaluare psihologică realizată de: _____________________________________________________________
Locul desfăşurării evaluării psihologice: ________________________________________________________
Numărul de întâlniri realizate: _________________________________________________________________
Metode de evaluare folosite: __________________________________________________________________
Date despre familia copilului: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Dezvoltarea socio-psiho-emoţională a copilului: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Aspecte ale profilului psihologic: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ataşamentul copilului: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Modalitatea de raportare a copilului la plecarea mamei la muncă în străinătate: _______________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Recomandări:
Având în vedere interesul superior al copilului şi nevoile de dezvoltare ale acestuia, recomandăm ca: __________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Teorii la care se raportează psihologul în realizarea evaluării psihologice: ___________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data întocmirii raportului: _____________________
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Anexa G
FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE CONSILIERE
Numărul de înregistrare al cazului: ____________ / ________________
Numele ________________________________, Prenumele __________________________________________
Obiectiv/ Tema terapeutică
abordată

Tehnici şi metode utilizate

Observaţii

Data
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Obiectiv/ Tema terapeutică
abordată

Tehnici şi metode utilizate

Observaţii

Data

Numele, prenumele, calitatea persoanei şi data la care a avut acces la fişă:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Numele şi semnătura psihologului/psihoterapeutului:
_____________________________________________
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Pe fondul privării afective copiii singuri acasă ai căror părinţi sunt plecaţi
la muncă în străinătate se pot confrunta cu probleme cum ar ﬁ: neglijare
ﬁzică şi emoţională, supraîncărcare cu roluri, deteriorarea conduitei
şcolare, risc de a dezvolta comportamente (pre)delincvente şi un grad
ridicat de vulnerabilitate la abuzuri, exploatare prin muncă, exploatare
sexuală şi traﬁc de copii.
Asociaţia Alternative Sociale
Cuza Vodă 8A, Sc.B, Iaşi, 700036
Tel. 0332.405.476
Fax 0332.405.477
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