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Onorată comunitate academică, 

Dragi prieteni, 

Lucrările Conferinței Științifico-practice cu participare 

internațională „Consolidarea familiei — premisă 

fundamentală în promovarea drepturilor copilului", 

organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei s-au 

dovedit a fi fructuoase, semn că pe acest domeniu există 

mulți cercetători practicieni devotați. 

Este important ca beneficiarii, fie funcționari publici, 

pedagogi sau experți, să poată avea acces la rezultatele 

cercetărilor dvs. pentru a putea aplica cele mai inovative și 

de succes practici în beneficiul nucleului comunității 

noastre - familiei. 

Paginile acestei culegeri de materiale științifice sunt pline 

de conținuturi utile, de idei noi îndrumări pentru fiecare 

element din acest complex sistem care presupune o 

interacțiune continuă. lar pe această cale adresez tuturor 

autorilor felicitări și urări de succes pe mai departe. 

De cealaltă parte Primăria capitalei, alături de direcțiile de 

profil vor depune în continuare eforturi pentru a îmbunătăți 

serviciile publice, a încuraja un climat familial sănătos, în 

beneficiul copiilor și în sensul creșterii gradul de coeziune 

socială. 

Viceprimar al municipiului Chișinău 

Angela CUTASEVICI 
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IMPLICAȚIILE FAMILIEI PENTRU COEZIUNEA 

SOCIALĂ 

Tatiana SPĂTARU, dr.hab., cerc.șt.pr., 

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice 

 

  Instituția familiei suportă schimbări ce se produc continuu. 

În ultimele decenii au devenit mai pronunțate asemenea 

tendințe, precum: scăderea, în general, a numărului de familii; 

conviețuirea în concubinaj;  căsătoriile târzii; prevalarea 

familiilor cu un singur copil; creșterea numărului de copii 

extramaritali;  accentul în relațiile de cuplu punându-se pe 

bunăstarea materială decât educația familială etc.  Impactul 

negativ, produs asupra relațiilor de familie, este determinat și de 

procesele socio-economice, politice, ideologice din societatea 

moldovenească, dar și de influențele globalizării și schimbările 

ce se produc în institutul familiei din societățile economic 

dezvoltate. Schimbările intervenite în cadrul familiei implică 

transformări asupra formei familiei, funcțiilor exercitate, 

statusurilor și rolurilor îndeplinite, normelor și valorilor 

acceptate. Studiile privind schimbările intervenite în familia 

moldovenească modernă indică o mai mare flexibilitate în 

intrarea și ieșirea din relații de familie, o întârziere în 

evenimentele esențiale ale familiei, o diversitate a formelor de 

familii, și mai recent este fenomenul migrației în masă a 

populației în căutarea unui loc de muncă etc. Toate acestea 

periclitând securitatea familiei moderne moldovenești.  

În pofida transformărilor ce se produc în cadrul grupului de 

familie și a impactului acestora asupra întregii societăți, 

instituția familială are o relevanță substanțială asupra menținerii 

coeziunii societale.  Analiza implicațiilor instituției familiei 

asupra coeziunii sociale relevă particularitățile interacțiunilor 

sociale și instituționale.  

 Atestăm mai multe definiții și diferite abordări conceptuale 

ale coeziunii sociale. Ele variază în funcție de perioadă, cultură 

și ideile politice predominante și diferă unele de altele, în 
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special, în ceea ce privește rolul actorilor implicați, domeniile 

de viață sau grupurile în cauză și, în sfârșit, metodele pe care le 

folosesc pentru a favoriza această coeziune. 

Căutarea unui concept clar și coerent de coeziune socială 

reflectă o nevoie specifică a unei societăți modernizate, în care 

standardele ce coordonează acțiunea individuală și colectivă 

sunt subiectul complexelor proceduri de legitimare. Schimbările 

care se produc continuu într-o societate fac obiectul unei analize 

aprofundate pentru a ne asigura că nu duc la „crize de coeziune” 

sau la forme de coeziune, care sunt mai slabe, deoarece se 

bazează pe excludere și nu pe includerea consensuală a 

indivizilor și grupurilor [1, p.23].  

Coeziunea socială este esențială pentru o societate modernă, 

dobândind o importanță mai mare ca factor complex în căutarea 

echilibrului, care răspunde nevoilor oamenilor atât pentru 

dezvoltarea personală, cât și pentru sentimentul de apartenență 

și leagă libertatea individuală și justiția socială, eficiența 

economică și distribuirea echitabilă a resurselor, și pluralism și 

reguli comune pentru soluționarea tuturor conflictelor prin 

mijloace pașnice. Fiecare societate are o nevoie structurală de 

coeziune socială. Pe parcursul istoriei sale, societățile au căutat 

să răspundă unei astfel de nevoi în moduri diferite, și adesea 

„negative”, de exemplu prin glorificare faptul că cetățenii lor 

aparțin unei națiuni puternice sau provocând confruntări dintre 

„noi” și „ei”, mai recent prin incitarea neîncrederii față de 

străini sau imigranți. În urma experienței a celor două războaie 

mondiale, umanitatea a încercat să obțină coeziune prin 

drepturile omului, dintre care elementele constitutive sunt 

libertate, egalitate și solidaritate [1, p.15]. 

Raportându-ne la societatea din Republica Moldova, 

constatăm că instituția familială reprezintă suportul  pentru 

coeziunea socială.  În cadrul realizării proiectului instituțional 

„Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica 

Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană” a fost 

aplicat ghidul de interviu, elaborat de colaboratorii Centrului 
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Sociologie și Psihologie Socială, Institutul de Cercetări Juridice, 

Politice și Sociologice. În urma administrării în teren a ghidului 

de interviu, identificăm răspunsurile ce vizează locul și rolul 

familiei ca suport coeziv în criza provocată de  COVID-19. 

Răspunsurile oferite confirmă că pandemia a contribuit la 

intensificarea relațiilor din interiorul familiei. Familia mai mult 

comunică între membrii săi. În plan economic, când familia stă 

acasă consumul și cheltuielile sunt mult mai mari.  

„Nu pot spune că m-a afectat puternic starea de carantină. 

Am reparat casa, am prelucrat grădina, soția a pregătii mai 

multe bucate. Am comunicat mai mult cu copiii.” (B., 36 ani, 

rural, studii superioare, angajat sector privat). 

Chiar dacă comportamentul oamenilor puțin s-a modificat în 

urma restricțiilor sanitare, această transformare nu va dura mult 

timp. Totul va reveni la normal odată cu ridicarea restrângerilor. 

Ceea ce lasă în urmă pandemia – este o nouă experiență trăită de 

societatea moldovenească: lecții însușite și situații ratate.  

În caz de necesitate respondenții consideră că pot conta, în 

primul rând, pe familie, pe cele mai apropiate persoane, prieteni 

și rude. Se pot adresa instituțiilor statului, însă implicarea 

acestora cel mai probabil va fi nulă sau minimală. 

„Fără să stau pe gânduri, a-și spune că din partea familiei și 

rudelor, deși atunci când este vorba despre un ajutor material 

concret, aici fac referire la bani, chiar și unele rude ar putea 

refuza, așa că înclin balanța mai mult spre familie, care știu că 

indiferent de situație va fi alături de mine.”  (F.,  26 ani, urban, 

studii superioare, moldoveancă,  angajat sectorul public) 

În cazul când cineva din localitate ar avea o problemă, 

respondenții consideră că aceștia se adresează, în primul rând, 

familiei, rudelor, prietenilor, vecinilor. Apoi, depinde de 

problemă, dacă este de ordin financiar - se pot adresa 

instituțiilor financiare; de alt ordin – unor entități statale, 

precum primăria locală, consiliul raional,  asistenților sociali, 

mai puțin organizațiilor non-guvernamentale. 
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„Consider că, în primul rând, se adresează propriei familii. 

Dacă rudele nu îl pot ajuta se adresează prietenilor și mai apoi 

-  primarului localității sau asistentului social din teritoriu.”  

(F.,  24 ani, rural, studii superioare, moldoveancă, angajat 

sectorul public) 

Cea mai mare încredere respondenții o au în părinți, membrii 

familiei, în cei mai apropiați oameni, persoane cunoscute care 

au o reputație bună în comunitate. Neîncrederea este manifestată 

față de persoanele necunoscute, de cei care profită de 

sinceritatea și încrederea oamenilor, de politicieni și conducerea 

de vârf a statului. Consideră că este important să se țină distanța 

până la momentul când persoana demonstrează că poți avea 

încredere în ea.  

Referindu-se la moldovenii care s-au întors în țară în 

contextul pandemiei, au fost exprimate opinii pozitive, neutre și 

negative. În fond, respondenții înțeleg că concetățenii s-au întors 

la propriile familii, căutând sprijin și susținere morală în timpuri 

dificile.  

Datele cercetării empirice vin să confirme faptul că deși 

instituția familială se confruntă cu schimbări esențiale, grupul 

de familie continuă să reprezinte baza coeziunii sociale. Chiar 

dacă schimbările intervenite în instituția familială a afectat 

coeziunea intrafamilială, sistemul de sprijin familial continuă să 

funcționeze. În pofida faptului că  familia este considerată o 

„sferă privată”, ea are implicații în toate sferele vieții economice 

și politice, reprezentând un suport sigur pentru construirea și 

menținerea coeziunii societale.  

 

Bibliografie: 

1. Concerted development of social cohesion indicators. 

Methodological guide. ISBN 92-871-5737-5. Council of 

Europe, August 2005. 234 p. [online] [citat 05.05.2021] 
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FAMILIA - PILON ȘI ÎNDRUMĂTOR AL 

ADEVĂRATELOR VALORI 

Alexandr ANGHILEANU,  

psiholog școlar IPLT „Grigore Vieru” com.Băcioi, 

mun.Chișinău 

                            

,,Familia va fi întotdeauna coloana vertebrală a societății” 

Honore de Balzac 

Familia este importantă pentru  fiecare copil atât în formarea 

sa, cât și în crearea personalității umane. În viața omului rămân 

pentru  totdeauna ,,cei șapte ani de acasă” care îi deschid calea 

pentru a-și exprima propriul său sine prin interiorizarea valorilor 

familiale cât și a celor general-umane. 

Din famile ne învățăm a iubi, a prieteni, a munci, a duce mai 

departe tradițiile și obiceiurile. În familie copilul învață  să fie 

om, să fie un exemplu bun de părinte, soț, dar și bunic iubitor. 

Un aspect important care își pune amprenta pe dezvoltarea 

emoțională și comportamentală a copiilor este reprezentat de 

mediul și tipologia familială în care acesta trăiește și se 

dezvoltă. Familia este primul grup social oferit ca şi cadrul 

devenirii sociale a copilului, adică a internalizării normelor 

sociale, a socializării, proces strâns dependent de acţiunile 

educative derulate în familie. Importanţa vieţii în familie de la 

naştere până la intrarea în şcoală este esenţială pentru formarea 

personalităţii. Familia este considerată un cadru care trebuie să 

răspundă aproape tuturor nevoilor copilului, în consecinţă ea 

trebuie să producă şi dragoste, atenţie, aprobare, respect, la un 

nivel satisfăcător socializării eficiente a copiilor. 

Părinţii se constituie în continuare în factori activi de 

socializare chiar dacă s-au modificat uneori radical conţinuturile 

socializării în această trecere pe care o realizează societatea 

noastră de la tradiţional la modernism sau chiar la 

postmodernism. Familia mediază între individ şi sistemul social 

ca întreg şi ca ansamblu de subsisteme, ea fiind cea care 

transmite individului normele de comportament şi valorile 
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specifice comunităţilor şi societăţii din care ea însăşi face parte. 

Prin familie, societatea propune, transmite, impune indivizilor 

forme de activitate, modele comportamentale, norme, forme de 

organizare, valori, obiceiuri, tradiţii care sunt cunoscute, 

învăţate şi adoptate de către membrii componenţi pentru a-şi 

facilita integrarea socială. (Batâr, 2004, p. 106).  Există o 

coerenţă între cultura profesională şi valorile care orientează 

activitatea educativă a părinţilor din diverse categorii socio-

profesionale. Conform teoriei lui Bourdieu, se poate spune că 

socializarea familială creează habitusul care orientează către un 

anume tip de activitate profesională şi facilitează însuşirea 

acesteia.        

Natura familei este de a constitui un pilon de bază cât și un 

promovator al valorilor umane și culturii societății. 

Familia mediază între individ şi sistemul social ca întreg şi 

ca ansamblu de subsisteme, ea fiind cea care transmite 

individului normele de comportament şi valorile specifice 

comunităţilor şi societăţii din care ea însăşi face parte. 

Perspective teoretice asupra transmiterii valorilor în familie. În 

ceea ce priveşte modul în care aceste valori devin specifice 

individului, Petre Iluţ (2004) indică două surse ale acestui 

proces de internalizare a valorilor, ambele având ca şi element 

comun relaţia, raportul. Este vorba de raportul dintre subiect şi 

obiectele, situaţiile exterioare, pe de-o parte, şi de raportul dintre 

subiect şi ceea ce este propus ca model social acceptat la nivel 

de comunitate, pe de altă parte. Mecanismul efectiv de asimilare 

a valorilor este mai greu de evidenţiat, dar se poate spune totuşi 

că intervin în acest caz procesele de învăţare, de imitare, de 

identificare. Raportarea se face le membrii diferitelor grupuri la 

care aderă copilul, grupuri în care el îşi găseşte modele de 

referinţă ce stau la baza formării propriului său model valoric. 

Promovarea valorilor de către famile îl face pe copil să fie  

mândru de familia sa care  l-a educat și crescut în adevăratele 

valori. Ele ( valorile) definesc  clar  drecționarea copilului în 

alegerile personale. Dacă un copilul a văzut în familia sa, iubire, 
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respect el la rândul său va duce și promova aceste valori. Trăim 

în secolul schimbării al  inovației a tot ce este nou, ne place să 

exploarăm locuri și lucruri noi.Dar niciodată nu uităm de unde 

pornim, de casă părintească, de vorba caldă a mamei  care 

mereu ne ne educa și ne spunea să fim oameni. Valorile familei 

au la baza lor conceptual de iubire de dragoste  care duce de 

multe ori la o coexistență de toleranță, respect, solidaritate, 

empatie care valorează atitudini directe, interese și gânduri către 

dezvoltarea umană.    

Pavel Mureşan definea socializarea ca: „proces de integrare 

şi adaptare a persoanei la viaţa socială prin însuşirea în cadrul 

familiei, şcolii, instituţiilor, organizaţiilor, profesiei a produselor 

culturale ale societăţii respective, modurile de gândire, 

profesiunea, normele şi valorile morale, juridice, ştiinţifice, 

politice, rolurile sociale”. (Mureşan, 1980, p.19) Valorile, 

alături de norme, reprezintă standarde ideale de comportament, 

interpretate ca obligaţii individuale de fiecare membru al unei 

comunităţi, tocmai de aceea socializarea într-o anumită cultură 

înseamnă de fapt internalizarea valorilor, acestea având un rol 

de mediere între cultură şi acţiune. (Rădulescu, S. în Petre, 

Balica, Banciu, 2002, p.167) Inglehart (apud Voicu,Voicu, 

2007, p. 17) susţine că în funcţie de condiţiile socio-economice 

din perioada socializării primare se structurează ulterior setul de 

valori al persoanei. Oamenii care au beneficiat în perioada 

socializării primare de condiţii materiale la un nivel ridicat vor 

tinde să manifeste ca adulţi orientări valorice ce depăşesc 

nivelul material, de natură superioară. Prin opoziţie cei care nu 

au beneficiat de aceste condiţii la un nivel ridicat vor tinde ca 

adulţii să adere la valori de natură materială. Învăţarea prin 

modele presupune observarea comportamentului şi identificarea 

existenţei sau absenţei recompensei. În măsura în care 

comportamentul modelului este recompensat, el are şanse să fie 

reţinut ca exemplar şi creşte probabilitatea ca el să fie imitat în 

scopul obţinerii unui beneficiu asemănător. Învăţarea care 

completează învăţarea directă, prin proprie experienţă, este 
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denumită învăţare observaţională. În familie sunt transmise nu 

numai informaţiile absolut necesare autonomiei şi 

funcţionalităţii cognitive sau afective ci şi cele referitoare la 

statusurile sociale, convingerile şi valorile care ghidează 

comportamentul părinţilor şi implicit al copiilor. Un rol 

important în acest proces de transmitere îl are modelarea: 

măsura în care părinţii aderă la un anumit set de valori, modul în 

care încearcă să îl transmită prin diverse activităţi copiilor, 

măsura în care ei înşişi se comportă în acord cu acel sistem 

valoric sunt aspecte pe care copilul, ca observator al 

comportamentului părinţilor, prin imitaţie, va include 

comportamente similare în modul său de relaţionare.  

Pentru a evidenţia ponderea pe care o are familia în formarea 

personalităţii copilului şi influenţa majoră pe care o exercită în 

direcţia integrării sociale a copilului – viitor adult – trebuie 

avute în vedere şi relaţiile care se stabilesc la nivelul familiei. 

Având în vedre particularităţile dezvoltării copilului, se poate 

spune că nici o altă instituţie, oricât de calificată ar fi, nu 

corespunde atât de bine ca familia la satisfacerea nevoilor 

identitare ale copilului, nevoi care sunt asociate mereu unor 

anumite valori. Kohn (apud Voicu, Voicu, 2007, p.205) 

consideră valorile parentale ca fiind concepţii ale părinţilor 

despre ceea ce este dezirabil la copiii lor. Referitor la aceste 

valori parentale, diferiţi autori au încercat să stabilească anumite 

clasificări care coincid într-o anumită măsură. Astfel Duval 

(apud Voicu, Voicu, 2007, p.207) evidenţiază două categorii: 

valori parentale de dezvoltare – sănătatea copiilor, capacitatea 

de cooperare, împărtăşire, iubire faţă de părinţi, dorinţa de a 

învăţa, autocontrol şi independenţă – şi valori parentale 

tradiţionale – igiena copiilor, ascultare şi respect faţă de adulţi, 

să îi mulţumească pe adulţi, să aibă grijă de lucrurile personale, 

să fie credincioşi, harnici, să participe la activităţi gospodăreşti. 
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FAMILIA  FUNDAMENTUL EVOLUȚIEI COPILULUI 

Anastasia TOCACI, manager Servicului Social  

“Echipa Mobilă”, DGASPFC, Fălești 

 

 „Legătura esenţială dintr-o familie autentică nu este cea a 

sângelui, ci a respectului şi bucuriei pentru viaţă fiecărui 

membru al ei.” Richard Bach 

 Mă frământă câteva întrebări încă din copilărie, cum se 

deslușesc acestea: Ce este familia? Cum este asociată aceasta? 

Care este menirea ei pe acest pământ? Și de ce unii neglijează 

atribuțiile de părinte, membrul de familie (frate, soră, mătușă, 

etc.). La toate acestea voi încerca să dau un răspuns succint. 

Mulți membri ai familiei sunt rude „de sânge”, adică au în 

comun un anumit procent din materialul genetic. Deși multe 

relații familiale includ legături genetice, nu este cazul tuturor. 

Deoarece, soțul cu soția nu au legătură genetică dar dau viață 

împreună altei tinere generații sau copii care sunt adoptați se 

consideră parte din familie, aceștia devin copii născuți sufletește 

având o corelație specială. Deci, ce este familia? Este o 
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apartenență, fundamentul evoluției copilului, sensul unei istorii 

proprii și o doză de iubire necondiționată și de sprijin pe care nu 

le mai poți găsi nicăieri altundeva. De asemenea, copii cresc 

într-o familie, unde învață conceptul de relație și își pot forma 

modele mintale privind implicarea în relații de prietenie și de 

cuplu în adolescență, și în perioada adultă. 

 Asocierea de bază a acestui concept, este combinația dintre 

un bărbat și o femeie care la rândul său își asumă 

responsabilitatea de a da naștere altor copii, de a-i crește, educa 

și satisface nevoile. Datorită profunzimii atașamentului față de 

familie și faptul că ambele pot fi atât pozitive, cât și negative, 

relațiile familiale sunt unele dintre cele mai importante legături 

fizice și morale. Cu toate acestea, oamenii trebuie să știe să facă 

față unor impedimente în viață, cum ar fi: familiile pot fi și o 

sursă de mari frustrări și suferințe, iar multe relații familiale 

cunosc atât pacea, cât și conflictele. În plus, deși o conexiune 

genetic determină faptul că două persoane sunt rude biologice, 

nu înseamnă neapărat că aceasta au o relație social sau 

emoțională. Ceea ce este firesc și nu este o crimă dacă copii nu 

vor să comunice cu unii membrii din familia lor. De ce? 

Răspunsul este că nașterea unui copil nu devine obligativitatea 

lui să relaționeze cu cine nu dorește el, cu persoanele căruia nu-i 

place să comunice sau cu care nu se simte bine. Aici se poate de 

făcut o paranteză referitor la acest subiect și anume, părinții ai 

căror copii au fost neglilați și abuzați atât fizic cât moral nu sunt 

obligați să comunice cu ei. Deoarece, odată ce părinții nu și-au 

asumat obligația morală de a crește, educa, a se implica în viața 

copiilor, plus la toate acestea mai sunt și abuzați, neglijați statul 

trebuie să intervină pentru separarea familiei. Și iarăși, de ce se 

întâmplă toate aceste lucruri? De ce părinții neglijează atribuțiile 

sale? Mulți dau vina pe sărăcie, lipsa unui venit stabil, trai 

decent etc.  dar eu nu sunt de acord, pentru că în toate timpurile 

au fost greutăți și lumea trecea și peste foamete dar primordial 

le erau copii, familia.  
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Părerea mea pur subiectivă, este dependența de indemnizații, 

alocații sociale și automat lipsa dorinței de a munci. Lipsa 

atitudinii față de stat, localității de unde provine și desigur 

mediul familial din care face parte. Odată, dacă statul ar lua 

atitudine ma rigidă cu astfel de familii, multe se vor schimba în 

pozitiv și dacă societatea ar observa că nu există astfel de „ieșiri 

din situație”, cum sunt alocațiile sociale, o parte din aceste tipuri 

de familii, ar deveni mult mai responsabili și pe cont propriu. 

Pentru că, „odată ce pierzi, începi să prețuiești ceea ce ai”. Prin 

urmare, dacă se va face o paralelă, aspectul relațiilor familiale ar 

fi existența obligațiilor legale ce reglementează și relațiile de 

adopție și parteneriatele civile; chiar și relațiile dintre rudele 

vitrege cad sub incidența legilor ce reglementează căsătoriile în 

care există părinți vitregi. Ceea ce desemnează că neglijența 

obligațiilor și atribuțiilor de părinte cad sub incidență juridică. 

Conform acestei idei, există anumite comportamente sau roluri 

pe care membrii familiei ar trebui să le adopte, conform 

așteptărilor. Printre acestea se pot număra locuirea împreună, 

grija unul față de altul, dragostea reciprocă și faptul că sunt 

percepuți drept o familie ce cei din exterior. Prin urmare, 

oamenii care adoptă astfel de comportamente și care se 

consideră o familie, în realitate constituie familie.  

Venind cu niște concluzii, putem să expunem că toate 

experiențele trăite, perioade frumoase și puțin mai frumoase, 

relatările familiale conferă familiei un simț al istoriei, exprimă 

ceea ce așteaptă unii de la alții și consolidează conexiunile 

dintre generații diferite. Relatările familiale tind să aibă în 

comun cel puțin două caracteristici. În primul rând, sunt spuse și 

repetate adesea de-a lungul unor perioade mari de timp. În acest 

mod, devin parte integrantă a cunoașterii colective. În al doilea 

rând, relatările familiale comunică un mesaj fundamental  cu 

privire la familie, de exemplu „Suntem mândri”, „Am învins 

obstacolele” sau „Suntem uniți în orice situație”. 
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PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE LEGISLAȚIEI 

FAMILIALE CA O PREMISĂ PENTRU 

CONSOLIDAREA FAMILIEI 
Vadim FORTUNA, masterand, Universitatea Divitia Gratiae 

 

Relațiile de familie au debutat înaintea apariției statului, 

respectiv statul a preluat această instituție socială fiind deja 

consolidată în principiile moralei și a dreptului. Perspectivele 

esențiale a ceea ce înseamnă familie sunt fundamentate în 

conștiința publică, nivelul dezvoltării economice și morale al 

societății, aportul valorilor religioase, care formează și transpun 

astfel principiile dreptului familiei, direcțiile și modul de 

reglementare a relațiilor de căsătorie în acea societate [6, p.71]. 

În Republica Moldova, familia şi relaţiile familiale sunt 

ocrotite de stat prin sistemul legislativ și instituțiile responsabile 

de aceasta. Conform articolului 2 al Codului familiei, relaţiile 

familiale sunt reglementate în conformitate cu următoarele 

principii: monogamie, căsătorie liber consimţită între bărbat şi 

femeie, egalitate în drepturi a soţilor în familie, sprijin reciproc 

moral şi material, fidelitate conjugală, prioritate a educaţiei 

copilului în familie, manifestare a grijii pentru întreţinerea, 

educaţia şi apărarea drepturilor şi intereselor membrilor minori 

şi ale celor inapţi de muncă ai familiei, soluţionare, pe cale 

amiabilă, a tuturor problemelor vieţii familiale, inadmisibilitate 

a amestecului deliberat în relaţiile familiale, liber acces la 

apărarea, pe cale judecătorească, a drepturilor şi intereselor 

legitime ale membrilor familiei [2]. 

Putem afirma că principiile dreptului familiei sunt acele idei 

călăuzitoare, care determină esența acestei ramuri de drept și 

care sunt obligatorii, fiind întrunite în normele juridice ale 

Codului Familiei și Constituției [1, p.27].  

Conform articolului 48 al Constituției Republicii Moldova 

[3], familia constituie elementul natural şi fundamental al 

societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a 

statului, astfel încât familia se întemeiază pe căsătoria liber 
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consimţită între bărbat şi femeie, pe egalitatea lor în drepturi şi 

pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, 

educaţia şi instruirea copiilor. 

Considerăm că aceste principii ale dreptului familiei, 

consfințite în Constituție și Codul Familiei, nu au un rol doar 

declarativ, dar și unul directoriu în realizarea relațiilor de 

familie. Astfel, menționăm că este foarte important de a 

determina subiecții, cărora le este adresată realizarea principiilor 

dreptului familial [5, p.18]. 

În primul rând, instituțiile de stat, care au rolul și totodată 

sunt în drept să adopte acte normative în domeniul dreptului 

familiei, trebuie să se conducă după aceste principii ale Codului 

familiei și în special de articolele din Constituția Republicii 

Moldova cu privire la familie, în caz contrar acele acte 

normative pot fi declarate neconstituționale. 

Alți actori, cărora le sunt adresate aceste principii a 

legislației dreptului familiei, sunt subiecții împuterniciți cu 

înfăptuirea justiției, și anume instanțele judecătorești și 

mediatorii, astfel încât acești subiecți pot fi considerați unii 

dintre cei mai responsabili în aplicarea și determinarea acestor 

valori și principii directoare ale legislației familiale. 

Un alt grup familiarizat cu importanța și efectele juridice ale 

acestor principii sunt funcționarii de stat din cadrul instituțiilor, 

care sunt împuternicite prin lege să realizeze și să protejeze 

domeniul relațiilor de familie, spre exemplu: organele de stare 

civilă, autoritățile tutelare și alți funcționari și lucrători, care 

sunt implicați în acest domeniu. În activitatea acestora, în luarea 

deciziilor și în realizarea obligațiilor de muncă, specialiștii din 

acest domeniu sunt obligați să se coordoneze și să se conducă de 

principiile dreptului familial în parte și al legislației în general.  

Cu siguranță, subiecții cei mai importanți al realizării acestor 

principii sunt anume cei care formează relațiile de căsătorie, 

membrii familiei și copiii acestora. Or, scopul primar al 

legislației este acela de a proteja acest element natural şi 

fundamental al societăţii și relațiile din cadrul său. 
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Considerăm că, la fel cum subiecții de stat sunt obligați să se 

conducă în sens procedural de principiile dreptului familiei în 

totalitate, tot astfel și subiecții cărora le sunt propriu-zis adresate 

aceste principii, trebuie să transpună aceste principii 

fundamentale în viața lor familială.  

Totuși, observăm două forme de realizare și implementare 

ale acestor principii directoare: unele sunt obligatorii, precum 

principiul monogamiei, căsătoriei liber consimţite între bărbat şi 

femeie, egalității în drepturi a soţilor în familie, și o altele - 

declarative, precum sunt principiile sprijinului reciproc material 

și în special a celui moral, cel al fidelității conjugale și cel al 

priorității educaţiei copilului în familie. Dacă pentru prima 

categorie de principii se legiferează drepturi și obligații detaliate 

și necesare pentru respectarea acestora, pentru cele din a doua 

categorie, care sunt bazate strict pe intimitatea și 

responsabilitatea morală a membrilor familiei, nu există un 

mecanism de protecție. Spre exemplu, dacă principiul 

monogamiei sau al egalității în drepturi a soților este unul 

reglementat și garantat prin acte normative, realizarea 

principiului fidelității conjugale și al sprijinului moral reciproc 

rămâne la discreția persoanelor din cadrul familiei. 

Este aceasta o normă fără valoare juridică? Cu siguranță că 

legiuitorul, care avea drept scop transpunerea într-o lege 

organică a principiilor constituționale ale familiei și a 

evidențierea importanței majore al instituției familiei în cadrul 

societății, a reflectat prin aceste principii declarative un mesaj 

proeminent al consolidării instituției familiei inclusiv din 

interiorul ei. Or, cel mai mare pericol pentru relațiile de familie 

pornește anume din interior. Fiindcă legea sau statul nu poate 

interveni în domeniul privat, emoțional sau de atitudini din 

cadrul familiei, Codul Familiei vine cu un mesaj declarativ, care 

încurajează la relaționări corecte, fără a interveni.  

Așa cum legislația din domeniul familial este bazată într-o 

foarte mare măsură pe principiile culturale, sociale și anume 

cele religioase, considerăm că pentru subiecții direcți ai 
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dreptului familial, nu atât principiile dreptului familial pot fi 

suficiente pentru a onora, spre exemplu, principiul sprijinului 

reciproc material și moral, cât anume acele valori referitoare la 

familie, consfințite în normele religioase sau cele culturale, în 

baza cărora propriu-zis a fost proiectată și identificată 

perspectiva familiei în sens juridic [4, p.53]. 

În orice societate familia este cel mai important nucleu 

social, astfel încât orice stat trebuie să depună efort maxim 

pentru întărirea și consolidarea acestei instituții. Dar cu 

siguranță anume soțul și soția, membrii familiei, copiii și 

părinții trebuie să depună cel mai mare efort pentru consolidarea 

acestor relații. Așadar, chiar dacă o familie sau un membru al 

familiei nu recunoaște anumite valori sociale și religioase cu 

privire la familie, cu siguranță trebuie să cunoască și să 

consolideze familia sa prin propria contribuție fundamentată pe 

principiile dreptului familiei. Astfel precum principiul 

monogamiei este important de a fi respectat de fiecare 

participant al relațiilor de căsătorie, atât și principiile declarative 

au o aceeași importanță pentru a fi realizate în vederea 

consolidării familiei. 

Bibliografie: 

1. Cebotari, Valentina, Dreptul Familiei. Ediția a III-a, 

CEBOTARI V. Dreptul Familiei. Ediția a III-a, Chișinău 2014. 

2. Codul Familiei, Nr.1316 din 26.10.2000. În: Monitorul 

Oficial Nr. 47-48 art. 210, 26.04.2001. 

3. Constituția Republicii Moldova Nr. 01 din 29.07.1994. În: 

Monitorul Oficial Nr. 1 art. 05, 12.08.1994. 

4. Куксин И.Н., Матвеев П.А. Cемейно-правовые 

принципы как основные положения, выражающие 

сущность семейного права. În: Юридическая наука. 2014. 

№1. Disponibil:  https://cyberleninka.ru/article/n/cemeyno-

pravovye-printsipy-kak-osnovnye-polozheniya-vyrazhayuschie-

suschnost-semeynogo-prava  (Accesat 10.05.2021). 

5. Кулаков В.В. Принципы семейного права. În: 

Актуальные проблемы российского права. 2017. №5 (78). 

https://cyberleninka.ru/article/n/cemeyno-pravovye-printsipy-kak-osnovnye-polozheniya-vyrazhayuschie-suschnost-semeynogo-prava
https://cyberleninka.ru/article/n/cemeyno-pravovye-printsipy-kak-osnovnye-polozheniya-vyrazhayuschie-suschnost-semeynogo-prava
https://cyberleninka.ru/article/n/cemeyno-pravovye-printsipy-kak-osnovnye-polozheniya-vyrazhayuschie-suschnost-semeynogo-prava


 

25 

 

Diponibil: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-

semeynogo-prava-2 (Accesat 10.05.2021). 

6. Кузнецова О. В. Принципы семейного права. În: 

Вестник ЧелГУ. 2003. №2. Disponibil:  

https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-semeynogo-prava 

(Accesat 10.05.2021). 

 

BENEFICII ALE ARANJAMENTELOR FLEXIBILE DE 

MUNCĂ PENTRU BUNĂSTAREA FAMILIEI 

Anastasia OCERETNÎI, dr., conf.univ.,  

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Participarea părinților și a îngrijitorilor pe piața muncii 

deseori afectează implicarea plenară în realizarea sarcinilor 

casnice, în special cele de creștere și îngrijire ale copiilor sau a 

unui membru bolnav al familiei. De cele mai multe ori, sarcinile 

de îngrijire sunt realizate de femei, ceea ce impactează 

afirmarea profesională și independența financiară a acestora. La 

nivel global UN WOMEN a stabilit că femeile îndeplinesc de 3 

ori mai multe sarcini familiale și casnice decât bărbații. În 

Republica Moldova datele statistice (an.2012) relevă o 

discrepanță în distribuirea sarcinilor casnice, femeile fiind 

implicate într-o proporție mai mare în pregătirea hranei, 

spălarea veselei, menaj, spălatul hainelor și îngrijirea copiilor. 

Totodată, prezența copiilor în familie influențează oportunitățile 

femeilor de a se încadra în câmpul muncii: proporția femeilor 

ocupate de 25-49 ani cu cel puțin 1 copil minor (mai mic de 16 

ani) este mai mică cu 5,7% decât femeile fără copii (59,5%) [1]. 

Situația dată este determinată și de persistența rolurilor de gen și 

a gândirii stereotipe cu privire la poziția și rolul femeii în 

familie și societate, care alimentează în continuare inegalitatea 

de gen.  

Un aport în îmbunătățirea situației cu privire la egalitatea de 

șanse și echilibrarea vieții de familie cu cea profesională îl pot 

avea politicile prietenoase familiei, promovate în ultimii ani la 

https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-semeynogo-prava-2
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-semeynogo-prava-2
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-semeynogo-prava
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nivel internațional și național. Studiile realizate de Leovaridis C. 

și Cârcu L [6, p.102-103] stabilesc că un bun echilibru între 

muncă și viața personală contribuie la sporirea stării de spirit a 

angajaților și la reducerea absenteismului de la locul de muncă, 

la optimizarea performanţei profesionale, loializarea angajaţilor 

şi la o mai bună stare de sănătate a acestora.  

Unul dintre mecanismele încurajate a fi aplicate de către 

angajatori care asigură o adaptare a organizației la schimbările 

de pe piața muncii, dar și la echilibrarea vieții profesionale cu 

cea de familie, este flexibilizarea programelor de muncă, prin 

care se oferă flexibilitate în ceea ce privește timpul și programul 

de muncă sau locul activității de muncă. Aranjamentele flexibile 

de muncă sunt aranjamente alternative la săptămâna tradițională 

de lucru (8 ore pe zi sau 40 ore săptămânal). Multe dintre aceste 

aranjamente au început să se contureze în perioada anilor 60-80 

ai secolului al XX-lea, perioadă în care atât angajatorii, cât și 

clasa politică (în special în țările dezvoltate) au căutat noi 

practici de ocupare pentru a aborda probleme precum 

congestionarea traficului, participarea redusă pe piața muncii a 

femeilor cu responsabilități familiale, programul de activitate a 

unor întreprinderi, ratele ridicate ale șomajului și necesitatea 

reducerii costurilor. La începutul anilor 80 ai secolului al XX-

lea, în contextul conștientizării importanței echilibrului dintre 

muncă-viață privată, programele de muncă flexibile au cunoscut 

o aplicare la scară largă ca politici de muncă favorabile familiei, 

angajatorii ajutând și încurajând angajații să echilibreze 

cerințele muncii cu responsabilitățile familiale și personale. 

Astăzi în o bună parte a țărilor europene (Maria Britanie, Franța, 

Germania, România etc.), Canada, Statele Unite ale Americii, 

Japonia, Noua Zeelandă ș.a.) se aplică pe larg aceste 

aranjamente. La nivel european politicile familiale urmează a fi 

adaptate până în 2022 la noile prevederi ale Directivei (UE) 

2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 

iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea 

privată a părinților și îngrijitorilor.  
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Un studiu realizat în anul 2015, pe un eșantion de 8000 de 

angajați și angajatori din 10 țări, atestă că 75% din întreprinderi 

aveau programe flexibile de muncă pentru a permite angajaților 

să își schimbe orele de muncă și să utilizeze TI în munca de la 

domiciliu [7, p.5]. În același timp, conform datelor studiului 

realizat în Canada în anul 2018, mai mult de 85% din 

întreprinderi ofereau opțiuni de flexibilizare a programului de 

muncă [8]. Studiul realizat în anul 2010 de Biroul Național de 

Statistică cu privire la reconcilierea vieţii profesionale şi cea de 

familie evidențiază că programul de muncă nu este flexibil: 

88,5% din salariaţi nu aveau posibilitatea de a varia cel puţin cu 

o oră programul de începere sau de terminare a zilei de muncă 

din motive familiale, iar 7,3% puteau varia începutul şi sfârşitul 

zilei de muncă cu condiţia respectării numărului de ore lucrate 

zilnic [2, p.18]. Studiul desfășurat de Institutul Național de 

Cercetări Economice, în anul 2019, „Mamele cu copii de vârstă 

preșcolară: între serviciu și obligațiuni familiale”, a stabilit că 

36,2% din respondenți au solicitat flexibilizarea programelor de 

muncă, iar 17,9% - posibilitatea oferirii de către angajator a 

zilelor suplimentare de odihnă, în contextul reconcilierii vieții 

de familie cu cea profesională.  

Analiza datelor Sondajului european privind condițiile de 

muncă (2015) atestă o legătură dintre implementarea 

programelor flexibile și îmbinarea vieții de familie și celei 

profesionale. Astfel, angajații din Norvegia (82%), Finlanda 

(80%) și Suedia (79%) - țări de top în flexibilizarea programelor 

de muncă – au indicat că le este ușor de a obține învoire de 1-2 

ore în timpul programului de muncă pentru a se ocupa de 

problemele de familie. Dificultăți în această privință au raportat 

în special respondenții din Cehia (58%), Slovacia (52%), Grecia 

(48%), țări în care într-o proporție mai mare programele de 

muncă sunt rigide/fixe [9].  

Cercetătorii Allen T.D., Johnson R.C., Kiburz K.M. și 

Shockley K.M. au evidențiat că aranjamentele flexibile de 

muncă sunt un instrument eficient în atenuarea conflictului 
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dintre muncă și familie, ajutând salariații în echilibrarea 

sarcinilor casnice și cele profesionale [4, p.346]. În același timp, 

cercetătorul Yazdanifard R. a stabilit că practicile flexibile de 

muncă prezintă o serie de beneficii asupra angajaților văzute 

prin prisma familiei, printre care: implicare mai mare și 

echilibrată în sarcinile familiale, îmbunătățirea stării de sănătate, 

inclusiv sănătate mentală și reducere a stresului, performanță 

sporită la locul de muncă și îmbunătățirea situației financiare [5, 

p.21-22]. În acest context poate fi evidențiată o relație dintre 

flexibilizarea programului/locului de muncă și nivelul general 

de satisfacție, fiind un instrument de promovare a bunăstării 

angajaților. Studiile desfășurate atestă un șir de beneficii ale 

programelor flexibile pentru angajați, precum:  îmbunătățirea 

reconcilierii vieții de familie cu cea profesionale, reducerea 

stresului în muncă și îmbunătățirea stării de sănătate, reducerea 

absenteismului, creșterea satisfacției în muncă [7, p.9]. 

Sintetizând, putem conchide că aranjamentele flexibile implică 

un impact pozitiv asupra îmbunătățirii relației de cuplu, prin 

implicarea echilibrată a ambilor parteneri în realizarea sarcinilor 

casnice; fortificării relației dintre copii și părinte, prin creșterea 

timpului dedicat îngrjirii și creșterii copiilor; stilului de viață al 

familiei, prin schimbarea comportamentelor individuale și 

familiale cotidiene; comportamentului reproductiv, oferind 

posibilitate de a da naștere la numărul droit de copii; asigurării 

bunăstării materiale a familiei, prin creșterea productivității și a 

satisfacției în muncă, inclusiv posibilitatea revenirii pe piața 

muncii a femeilor etc.  

 

Bibliografie: 

1. Portretul statistic al femeilor şi bărbaţilor în Republica 

Moldova în anul 2018. Disponibil:  

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6599 

2. Reconcilierea vieții profesionale cu viața de familie în 

Republica Moldova. Chișinău, 2010. Disponibil:  

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6599


 

29 

 

https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Reco

ncilierea/Reconcilierea_2010.pdf 

3. OCERETNÎI A. Modalități de flexibilizare a programului 

de muncă: de la practici internaționale la experiența naționale.  

În: Studia Universitatis Moldaviae, 2020, nr.3 (133), Seria 

„Științe Sociale”. ISSN online 2345-1017, p.26-36. 

4. ALLEN T.D., JOHNSON R.C., KIBURZ K.M., 

SHOCKLEY K.M. Work-family conflict and flexible work 

arrangements: deconstructing flexibility. În: Personnel 

Psychology, 2013, n.66, pp. 345-376. 

5. YAZDANIFARD R. Impact of flexible working hours on 

work-life balance. În: American Journal of Industrial and 

Business Management, 2014, nr.4, p.20-23. 

6. LEOVARIDIS, C., CÂRCU, L. Echilibrul dintre muncă, 

viaţă personală şi educaţie în rândul studenţilor. O cercetare 

calitativă. În: Revista română de sociologie, nr. 1–2, p. 101–

133, Bucureşti, 2018. 

7. Flexible Work Arrangements. A Discussion Paper. 

Disponibil: https://www.canada.ca/en/employment-social-

development/programs/labour-standards-equity/consultation-

flexible-work-arrangements/discussion-paper.html 

8.       Majority of Canadian organizations offer flexible working 

options: survey. Disponibil: 

https://www.benefitscanada.com/news/majority-of-canadian-

organizations-offer-flexible-working-options-survey-115085 

9.     Sondaj european privind condițiile de muncă (2015) 

Disponibil: https://www.eurofound.europa.eu/ro/data/european-

working-conditions-survey 

 

 

 

 

 

 

https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Reconcilierea/Reconcilierea_2010.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Reconcilierea/Reconcilierea_2010.pdf
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/labour-standards-equity/consultation-flexible-work-arrangements/discussion-paper.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/labour-standards-equity/consultation-flexible-work-arrangements/discussion-paper.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/labour-standards-equity/consultation-flexible-work-arrangements/discussion-paper.html
https://www.benefitscanada.com/news/majority-of-canadian-organizations-offer-flexible-working-options-survey-115085
https://www.benefitscanada.com/news/majority-of-canadian-organizations-offer-flexible-working-options-survey-115085
https://www.eurofound.europa.eu/ro/data/european-working-conditions-survey
https://www.eurofound.europa.eu/ro/data/european-working-conditions-survey


 

30 

 

FIECARE COPIL ARE UN VIS - FAMILIA  

Adela CASAPCIUC, director național de program sucursala  

“Children’s Emergency Relief International” (CERI) Chișinău 

 

„Cea mai mica și cea mai temeinică dintre patria - familia”                                        

Constantin Ardeleanu 

 De ce familia?.. 

Cel mai frumos, mai iubit și mai durut cuvânt-familia! Tot ce 

avem mai frumos și mai scump, tot ce reprezintă dor, căldură, 

dragoste, emoție, nostalgie- este familia! 

Valoarea supremă și fericirea cea mai mare a vieții constă în 

ei, în oamenii dragi sufletului nostru- părinții, frații, iar mai apoi 

partenerul de viață și copiii. Copiii care sunt îngerașii ce au 

venit pe pământ să ne învie inimile ofilite de nedreptățile vieții 

și să ne dăruiască o nouă rază de lumină, o nouă speranță [3]. 

Familia este cu adevărat totul și nimic nu este mai presus 

decît ea -iubire, susținere, brațe calde, toate ni le oferă ea. S-ar 

părea că toți înțelegem puterea și valoarea acestui cuvânt, dar 

oare respectăm mereu acest neprețuit dar? Părinții ne dăruiesc 

tot ce au, ne închină întreaga viață la picioare- fac bătături în 

palmă, și în inimă doar de dragul nostru. De multe ori se 

sacrifică, îndură foame, sete, lipsuri, oboseală peste măsură, 

doar pentru noi ca să avem o viață mai bună. Iar dragostea pe 

care ne-o dăruiesc, suferința lor pentru noi, zilele, nopțile, orice 

gând bun și orice rugăciune este îndreptată către copii, educația 

pe care ne-o oferă, princiipiile și valorile pe care ni le cultivă 

pentru ca să devenim adevărați oameni, cu suflet și rațiune. 

Coform dicționarului explicativ  „Familia este o formă socială 

de bază, realizată prin căsătorie, care unește pe soți (părinți) și 

pe descendenții acestora (copii necăsătoriți)”, cu toții știm ea 

reprezintă nu doar un lucru important, ea este totul. Din punct 

de vedere al emoțiilor, trăirilor, experiențelor familia este mai 

multi decît o formă socială, este cel mai sigur, stabil și cel mai 

potrivit mediu pentru creșterea și dezvoltarea unui copil, a unei 

comunități, a unei țări și a unui stat. Bunăstarea societății , 
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succesul, prosperitatea națiunii, toate depind de influența 

căminului [ 3, p.5]. 

De-a lungul timpul rolul familiei a fost, prioritar sau mai 

puțin important, dar totuși familia a fost creată și instituită, ca 

fiind mediul de care are nevoie fiecare om, adult, copil. Această 

relație de apartenență, de acceptare, de siguranță, iubire o poate 

oferi doar familia. 

Rolurile familiei 

Familia are o mulțime de roluri, pe care le îndeplinește în 

societate, pe lângă cele procreare, de împlinire a nevoilor fizice, 

de a gestiona resursele materiale, financiare, a promova valorile 

morale, susține procesul de socializare, fiind un loc pentru 

introducerea  copilului în viața independentă. Familia are multe 

îndatoriri, una dintre cele mai importante fiind de a crește adulți 

responsabilii [ 2, p. 16]. Cei care se gândesc la căsătorie ar 

trebui să aibă în vedere caracterul căminului pe care îl 

întemeiază și influența pe care o exercită. Odată ce devin 

părinți, li se încredințează o răspundere sacră. De ei depinde, în 

mare parte bunăstarea copiilor în această lume și fericirea. Într-o 

mare măsură, ei determină atît caracterul fizic, cît și moral, pe 

care îl primesc cei mici. Iar de caracterul căminului depinde 

starea societății [ 3.p.7]. 

Familia acolo unde m-am format și am devenit  „OM” 

Căminul primei familii a fost în grădina Eden, acolo a fost 

casa primilor noștri părinți, fiind pregătită de însuși Creatorul. 

Și ce poate primi și experimenta omul mai bun și mai potrivit 

decît locul unde a fost plasat încă de la începuturi, în „familie” 

de către cel ce a instituit familia. Căsătoria este o binecuvîntare; 

ea apără puritatea, fericirea, neamului omenesc, asigură nevoile 

sociale ale omului, îl înalță din punct de vedere fizic, intelectual 

și moral. Familia este școala la care înveți, crești și te formezi 

toată viața împreună cu partenerul și cei din casă  [3 p.11].  

Familia e un loc ce necesită atenție, efort și muncă. O familie 

plăcută care va contribui la menținerea și dezvoltarea fizică, 

morală și spirituală necesită implicarea tuturor membrilor în 
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egală măsură. Cine nu are o familie să-și cumpere... nu, nu  este 

chiar așa banii ar putea să cumpere o familie dar nu și să o 

fericească pentru prea mult timp. Nimic nu este mai important 

pe lumea aceasta decît a avea alături o familie care să te susțină, 

o familie în care să-ți găsești sprijinul și relaxarea, impulsul și 

motivația, o familie în sînul căreia să te găsești așa cum ești și îi 

găsești pe toți cei dragi așa cum sunt ei.  

Cu toții avem experiențe diverse din viața și copilăria 

noastră, pe care ni le amintim cu drag, dragoste și dor, unele 

neînțelese în viața de copil, sunt acceptate și înțelese în viața de 

adult, altele mai dure și provocatoare le acceptăm că au 

contribuit la formarea noastră și pregătirea pentru viața de 

maturitate, independență, integrare. „Care părinte nu și-a dorit 

fericirea copiilor săi? Cine nu vrea ca fiica sau fiul să fie un om 

integru, bine pregătit pentru viață, care prin munca sa rodnică să 

contribuie la înflorirea patriei și astfel la propria lui fericire? [4 

p.64].  

Nu în zadar auzim atît de frecvent fraza „Cei șapte ani de 

acasă”, acești ani sunt primordiali care stau la baza formării 

personalității copilului. Centrul dezvoltării sale educația, 

valorile, atitudinea, reacțiile, comportamentele, afectivitatea, 

echilibrul sufletesc, toate se formează în mediul familiei. 

Caracterul unei persoane determină în bună măsură modul în 

care își va trăi viața. Reușita la școală, serviciu depinde de 

abilitățile de care dispune înlăuntrul său.  Unul dintre scopurile 

majore ale familiei în creșterea și formarea personalității unui 

copil este de a-i  ajuta să-și dezvolte caracterul care le va asigura 

viitorul [2 p. 16-17].  

De ce un vis...?  

Familia cel mai sigur și cald mediu pentru fiecare copil. 

Visul oricărui copil de a aparține unei familii, de a fi parte, a 

unei familii, de a fi alintat, acceptat, răsfățat, indiferent de tipul 

de părinți pe care îi are. Familia cea mai puternică structură și 

sănătoasă a unei societăți. De la familie începe totul, crește se 

dezvoltă, se îmbunățățește, se înmulțește. 
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De-a lungul activității CERI crede că familia este cel mai 

bun, potrivit mod, de a crește și a se dezvolta un copil, apoi o 

societate. Ea a fost instituită de la creație și așa cum se spune, a 

plecat în lume să își caute fericirea și cînd a găsit-o s-a întors să 

o împartă cu familia sa. Chiar dacă construim relații pe 

parcursul vieții cu semenii, colegii, tot în familie dorim să ne 

întoarcem.  

Copilul nu poate deveni, și se dezvolta din toate punctele de 

vedere moral, fizic, intelectual și spiritual, dacă a fost lipsit de 

grija unei familii, dragostea unui cămin, o spun tot mai multe 

studii realizate în ultimii ani, sau creșterea și dezvoltarea rămîn 

cu diverse rețineri. Și dacă de caracterul căminului depinde 

starea societății. Unde vor ajunge acești copiii care sunt viitorul, 

și starea societății viitoare. Copiii simt nevoia de a beneficia de 

grija plină de milă a unui tată și de iubirea duioasă a unei mame 

în mijlocul acestei vieți, a influențelor vătămătoare din afară. 

Cultivînd ce este mai bun în ei însăși, părinții exercită o 

puternică influență în modelarea societății și în inobilarea 

generațiilor viitoare.  

Concluzii 

În familie se începe școala fiecărui copil, aici este prima lui 

educație, avându-i pe părinți profesori, copilul învață lecțiile 

care urmează să îl îndrume pe tot parcursul vieții- lecții cu 

privire la respect, ascultare, bun simț, stăpânire de sine. Familia 

începe și continuă creșterea și promovarea valorilor supreme 

umane. Formează o societate, schimbă o națiune, poate fi o 

binecuvântare, o sursă de fericire și bucurie pentru ceilalți sau 

din contra un blestem.  

Cele mai frumoase clipe, de neprețuit sunt cele petrecute în 

familie. Nimic nu ne poate dărui o fericire mai mare decât 

legăturile afective cu membrii familiei noastre. Datoria pe care o 

avem este sfântă,  pe părinți – să-i cinstim, copiilor noștri – să le 

dăruim aripi să zboare, să-i învățăm valoarea binelui și a 

frumosului.  
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Amintiti-vă că noi, cei din sistemul de protecție a copilului, 

familiei, contribuim la dezvoltarea chipului societății prin copiii, 

care așteaptă să fie consolidat. Nu renunța la a fi un suport 

pentru îndeplinirea visului unui copil, de a fi parte a unei familii 

chiar și în ultimul an de adolescență, maturitate, niciodată nu știi 

cum poate influența viața sa, mediul familial. 

 

Bibliografie: 

1. Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a 

revăzută și adăugită) Editura Univers Enciclopedic Gold, 2009. 

2. HENRY C., TOWNSEND J. Limite pentru copiii,  

Editura Elpis. 

3. WHITE E.G. Familia împlinită. Un vis ce poate deveni 

realitate. Disponibil: 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2707/toc. 

4. FLEANCU Gh., STANCIU I. Copiii, familie, educație 

științifică. București: Științifică, 1964.  

5. https://bptirgumuresblog.wordpress.com/2019/05/14/familia-

este-biserica-de-acasa-sf-ioan-gura-de-aur/ (Accesat 
08.05.2021). 

 

ADOPȚIA – CEA MAI BENEFICĂ FORMĂ DE  

PLASAMENT AL COPILULUI LIPSIT DE OCROTIRE 

PĂRINTEASCĂ 

Stela CRECIUN, psiholog, DGASPF, Florești 

 

Adopția poate fi definită ca o operațiune juridică prin care se 

creează raporturi de filiație și rudenie civilă , în condițiile legii, 

între copilul adoptat și adoptator sau, după caz, soții adoptatori, 

în virtutea cărora drepturile și îndatoririle părintești revin 

părinților adoptatori. 

Sensul actual al instituției socio-juridice a adopției, ca 

măsură de protecție și ocrotire a copilului prin mijloace cu 

caracter permanent, s-a conturat doar în secolul XX, când 

scopul adopției s-a deplasat de la interesul predominant al 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2707/toc
https://bptirgumuresblog.wordpress.com/2019/05/14/familia-este-biserica-de-acasa-sf-ioan-gura-de-aur/
https://bptirgumuresblog.wordpress.com/2019/05/14/familia-este-biserica-de-acasa-sf-ioan-gura-de-aur/
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adoptatorului spre interesul copilului rămas fără îngrijire 

părintească. Ideea de ,,a da un copil familiei care nu are copii” 

s-a transformat în aceea de ,,a da o familie copilului lipsit de un 

mediu familial. Astfel, legislațiile statelor au evoluat consacrând 

principiul potrivit căruia adopția trebuie să se realizeze în 

interesul copilului, ca o măsură de protecție a acestuia [1, p.92]. 

Prin tradiție, întreruperea oricărei relații dintre copilul 

adoptat și părinții săi biologici, a fost socotită o precondiție a 

reușitei integrării copilului în familia adoptatoare. Legislațiile 

multor state prevăd măsuri care asigură confidențialitatea 

identității părinților. În practica judiciară recentă a unor state 

sunt cazuri în care instanțele au acordat părinților naturali ai 

copilului adoptat dreptul de a-l vizita în noua familie. Un număr 

redus de state, de exemplu, Noua Zeelandă – au transformat 

toate adopțiile în adopții deschise, pe temeiul respectării 

interesului superior al copilului [1, p.188]. 

Actualmente se poate afirma că adopția a cucerit lumea, 

devenind un fenomen internațional, care a captat nu numai 

atenția parlamentelor naționale, dar și pe cea a organismelor 

internaționale. Primul tratat în materia adopției a fost adoptat de 

Consiliul Europei la 24 aprilie 1967. Scopul acestei Convenții, 

stipulat în Preambul, este de a conduce la uniformizarea 

principiilor și practicilor țărilor membre ale Consiliului Europei 

în materia adopției de copii, pentru eliminarea dificultăților 

cauzate de diferențele existente în reglementările naționale și 

promovarea bunăstării copiilor adoptați. Legislația 

internațională, cât și legislațiile statelor, bazându-se pe 

principiile Convenției cu privire la drepturile copilului și 

considerându-l persoana deținătoare de drepturi  per se, prevăd 

că pentru încuviințarea adopției este necesar consimțământul 

copilului care a împlinit 10 ani. Consimțământul la adopție al 

minorului care a împlinit 10 ani nu înseamnă o simplă ascultare 

a acestuia, consimțământul lui având o puternică semnificație 

afectivă. Deci, suntem în prezența unei capacități speciale 

instituită de lege în favoarea copilului [7, p.131-132]. 
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  Legislația Republicii Moldova reglementează atât adopția 

națională, cât și cea internațională. Convenția asupra protecției 

copiilor și cooperării în materia adopției internaționale din 

29.05.93 de la Haga proclamă: Adopția internațională poate 

prezenta avantajul de a oferi o familie permanentă copilului, 

pentru care nu poate fi găsită o familie potrivită în statul său de 

origine și are ca valoare supremă respectarea interesului 

superior al copilului, pentru respectarea drepturilor lui 

fundamentale, precum și pentru prevenirea răpirii, vânzării sau 

traficului de copii. 

Reiterând spiritul și baza Convenției cu privire la drepturile 

copilului, precum și esența Declarației Națiunilor Unite cu 

privire la protecția copilului prin asistență alternativă, Convenția 

de la Haga în preambulul său proclamă principiile fundamentale 

care guvernează ocrotirea copilului prin mijloace socio-juridice 

printre care: dreptul copilului de a crește în mediul familial, în 

iubire și înțelegere; prioritatea măsurilor care permit menținerea 

copilului în familia sa de origine; adopția internațională  ca  

măsură  alternativă care poate oferi copilului o familie 

permanentă ori de câte ori nu poate fi găsită o familie potrivită 

în statul de origine, având ca scop interesul superior al copilului 

și al drepturilor sale fundamentale; prevenirea răpirii, vânzării și 

a traficului de copii. 

Dacă ne referim la aspectele psihologice ale adopției atunci 

procesul de adopție a unui copil vine ca o provocare atât pentru 

familia adoptatoare, cât și pentru copilul adoptat. Cu certitudine 

pentru un copil familia este mediul cel mai favorabil pentru 

dezvoltarea și formarea sa ca personalitate, este mediul unde 

copilul se simte protejat achiziționând sentimentul de 

apartenență. Un aspect foarte important este crearea relației de 

încredere părinte adoptiv-copil adoptat, empatizarea stărilor sale 

psihologice, identificarea nevoilor copilului și răspunsul cât mai 

potrivit pentru asigurarea acestora. Copilul în adopție vine cu un 

set de nevoi ca nevoile: afective, educaționale, de validare, de 

îngrijire părintească, de relaționare, spirituale. Iată atunci vine și 
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provocarea majoră pentru părinte ce constă în identificarea 

nevoilor speciale și ajutorul oferit printr-un dialog onest și 

productiv între părinte-copil. Procesul de adopție vine în 

corelație cu fenomenul adandonului copilului. Dacă ne focusăm 

pe procesul de abandon al copilului, atunci mamele care 

abandonează  trec prin cele 6 stadii ale doliului ca: procesul 

realizării; reacția de alarmă; urgența de a căuta și găsi copilul 

pierdut formal; sentimentele de furie și vinovăție; sentimentul 

pierderii de sine; fenomenul identificării. 

Doliul după copil va continua de-a lungul vieții, unii părinți 

se auto-pedepsesc, evită discuțiile despre abandonul copilului, 

fiind o dilemă fără răspuns. Foarte bine este expus acest context 

în citatul lui Rosenberg care tratează în modul cel mai directiv. 

,,Pentru mulți dintre părinți care și-au abandonat copilul, viața 

se va sfârși cu numeroase întrebări rămase fără răspuns” 

(Rosenberg, 1991). Sentimentul pierderii marchează calitatea 

vieții lor pe tot parcursul vieții. 

Adopția se compara cu o consiliere psihologică în care 

clientul își potențează resursele proprii pentru o funcționare 

maximă psiho-socială a sa. Un părinte adoptiv își percepe 

copilul și îl înțelege prin prisma  reacțiilor și nevoilor acestuia, îl 

acceptă necondiționat, îi respectă trecutul, identitatea și 

personalitatea sa unică. 

Actualmente adopția este recunoscută drept o cale de 

suplinire a rolului de părinte la fel de importantă ca și nașterea. 

Fiind un proces complex, ce integrează intervenții de ordin 

juridic, social și psihologic.  În mod natural una din nevoile 

fundamentale ale persoanelor este de a-și întemeia o familie și a 

avea copii, ceea ce se poate realiza prin multă răbdare, multă 

iubire, așteptări realiste atât din partea adoptatorilor, cât și din 

partea copilului adoptat. Orice copil are nevoie de o familie 

iubitoare, care-i oferă contextul cel mai holistic pentru 

dezvoltarea sa, unde mediul familial aduce stabilitate și armonie 

membrilor săi.  
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ROLUL FAMILIEI ÎN DIMINUAREA FACTORILOR DE 

RISC SUICIDAR  LA COPII ȘI ADOLESCENȚI 

Oxana ISAC, dr., conf.univ.,  

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Suicidul la copii şi adolescenţi este o problemă gravă cu care 

se confruntă societatea. Această problemă mai puţin se 

abordează de adulţi pentru că se consideră că moartea nu este un 

subiect accesibil copiilor şi aceştia nu ar avea motive să-şi 

dorească moartea. În contradicţie cu aceste convingeri şi 

atitudini stereotipe, numărul copiilor şi adolescenţilor care comit 

acte suicidare este în ascendenţă. Statistica ne confruntă cu 

cifrele triste, care arată, conform datelor OMS, că Republica 

Moldova se află pe locul 22 după rata sinuciderilor în lume, 

situaţia fiind în evoluţie continuă până în prezent [1].  

Climatul familial reprezintă un factor de influență esențial a 

intențiilor de suicid la copii și adolescenți. Absența părinților în 

momentele-cheie din perioada de dezvoltare a copiilor din cauza 

migrației în masă și diminuarea controlului le influențează 

evoluția sociopsihologică, comportamentul, valorile și 
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concepțiile despre viață. Copiii din familii social vulnerabile, 

afectate de diferite vicii (alcool, consum de droguri, violență în 

familie) reprezintă un grup cu risc sporit la suicid.  

Foarte mulți copii amenință cu tentative de suicid din nevoia 

de a fi auziți și ințeleși, însă ei nu înțeleg ireversibilitatea actului 

din cauza lipsei de informare și a dificultăților de comunicare în 

relația parinte-copil. De asemenea, lipsa de educație emoțională 

în rândul copiilor și adolescenților poate conduce la tulburări 

emoționale și de comportament. S-au raportat multe cazuri de 

copii și adolescenți care au adoptat un comportament suicidar 

din cauza temerilor legate de un posibil eșec școlar, a decepțiilor 

în relații de dragoste sau prietenie, a temerilor legate de modul 

în care ceilalți îi vor percepe ca urmare a unui eșec prevăzut și 

foarte important, teama de pedeapsă atunci când greșesc. 

Motivele pentru care copiii și adolescenții apelează la 

comportamente de tip suicidar sunt diverse, însa este important 

de subliniat rolul pe care îl joacă lipsa abilităților de comunicare 

și slaba educație emoțională în rândul copiilor și tinerilor. De 

asemenea, lipsa suportului contribuie la accentuarea anxietății și 

a depresiei, iar de aici și până la adoptarea unui comportament 

suicidar poate fi doar un pas. 

Factorii care expun o persoană la riscul de a se sinucide sunt 

deosebit de complecşi şi mai ales strâns legaţi unii de alţii. Este 

foarte important ca aceştia să fie bine analizaţi, să se înţeleagă 

rolul lor pentru actul autodistructiv pentru a putea preveni 

sinuciderile. Specialiştii în suicidologie au descris un anumit 

număr de caracteristici specifice, legate strict de 

comportamentul suicidar. În afara factorilor demografici, 

precum vârstă, sex, trebuie luaţi în calcul factorii psihiatrici, 

biologici şi de mediu, dar şi cei legaţi de viaţa persoanei. J.M. 

Stallion şi E.E. McDowell, autorii modelului „traiectoriei 

suicidului” [2, p. 197], propun modelul care priveşte factorii de 

risc şi factori precipitanţi ai suicidului ca expresie a ideaţiei 

suicidare de a lungul stadiilor de dezvoltare a copilului şi 

adolescentului. Ei împart factorii de risc suicidar în patru 
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categorii şi analizează separat ponderea lor dea lungul 

dezvoltării: biologici,  psihologici, cognitivi, de mediu. Aceşti 

factori fiind într-o conexiune strânsă din care rezultă concepţia 

despre viaţă şi moarte a individului.  

În literatura de specialitate sunt evidenţiaţi nu doar factorii de 

risc, dar şi factorii protectivi şi factorii de alarmă ai suicidului 

la copii şi adolescenţi. Astfel s-a constatat că extrem de rar la 

copii sau adolescenţii comit un suicid fără să emită anumite 

semnale de alarmă, ca un fel de bec roşu care anunţă ceea ce o 

să urmeze. Comportamentul suicidar la copii și adolescenţi 

prezintă o consecință a dezechilibrului dintre factorii protectivi 

şi cei de risc. Factorii de risc sunt acei factori care conduc sau 

sunt asociați cu comportamentul suicidar, iar factorii protectivi 

sunt acei care reduc probabilitatea suicidului și cresc protecția 

de sine. Urmărirea ponderii acestor factori poate reprezenta un 

indicator de care trebuie să ţină cont cei ce au grijă de siguranţa 

copilului [2, p. 196].  

Deși sunt mai mulți factori care contribuie la fenomenul 

suicidului la copii și adolescenți, problemele familiale sunt de 

cele mai multe ori evocate de copiii suicidari. Majoritatea 

tinerilor care aleg suicidul ca rezolvare a problemelor au ca 

motiv conflictele familiale. Relaţiile negative dintre părinţi îi 

împing de multe ori pe adolescenţi la astfel de gesturi, tentative 

de sinucidere sau chiar comitere de suicid. În așa mod, prezenţa 

neînţelegerilor parentale, a dificultăţilor de comunicare dintre 

aceștia, violenţa dintre părinţi îl poate determina pe adolescent 

să ia decizii extrem de distructive. 

Lipsa controlului se transformă în indiferența părinților față 

de tânăr cu consecința unui sentiment de neglijare, cu apariția 

carențelor afective și educative, care sunt deseori specifice 

tinerilor suicidali. Certurile dintre părinţi sau lipsa de 

comunicare dintre aceștia pot determina frustrarea copiilor. 

Opiniile experților conduc la ideea că majoritatea tinerilor care 

aleg suicidul ca rezolvare a problemelor au ca motiv conflictele 

cu părinții.  
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Totodată, un control parental excesiv poate descuraja 

independența și realizarea de sine. Adolescentul dominat poate 

să se simtă neputincios în a schimba ceea ce nu poate tolera. În 

situațiile în care părinții nu își exercită în mod adecvat rolurile 

pe care le au, fi e sunt foarte autoritari, fi e sunt pasivi, se poate 

aștepta la o eventuală creștere a cauzelor suicidare. Când 

copilul-adolescent ajunge să simtă că nu este iubit și înțeles de 

către cei din jur, există șanse mari să apară un anumit tip de 

depresie care este specifică acestei categorii de vârstă, și anume 

depresia de inferioritate care se manifestă prin scăderea excesivă 

a stimei de sine și prin apariția unor complexe de inferioritate.  

O altă categorie predispusă la riscul suicidar este 

reprezentată de copiii ce provin din familii monoparentale, 

absența figurii paterne conduce, așadar, la o conduită 

autoagresivă. De asemenea, se cunoaște că divorţul părinţilor 

pune o amprentă negativă în viaţa adolescenţiilor. În viziunea 

lui D. Freeman, divorțul și alte disfuncții familiale care duc la 

schimbări în modele de interacțiune socială distruge 

mecanismele de reglementare și integrare, după care cauzează 

«anomia familiei»[3].  

În strânsă legătură cu factorii familiali contribuie la 

majorarea riscului suicidar și factorii socioeconomici. 

Dezavantajele sociale, cum ar fi statutul economic scăzut al 

familiei, lipsa oportunităților socioeconomice, lipsa suportului 

necesar în situație de dificultate duc la discriminare socială, care 

mai târziu acționează negativ asupra copiilor.  

Copiii cu părinți migranți sunt un grup vulnerabil în mai 

multe privințe. Vulnerabilitatea lor este determinată de plecarea 

părintelui, care cauzează cea mai profundă suferință emoțională 

a copilului rămas acasă. Ei sunt expuși la adoptarea unor 

comportamente de risc, mai ales dacă relațiile cu persoanele 

care îi îngrijesc și cu familia rămasă acasă sunt tensionate și 

caracterizate de violență. 

Astfel, menționăm rolul părinţilor în prevenţia riscului 

suicidar la copii şi adolescenţi în vederea cunoaşterii 
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caracteristicilor situaţiei de criză psihologică, astfel încât la 

apariţia primelor indicii, să poată acţiona corespunzător, evitând 

riscul suicidar. Cu cât funcţionarea adaptativă a copilului în 

mediul familial se restabilește mai rapid, cu atât consecinţele 

acestor stări de criză psihologică vor fi mai mici pe termen lung.  

Comunicarea eficientă între părinte şi copil se realizează 

atunci când ştim să-l ascultăm cu adevărat. Informaţiile pe care 

părinții le furnizează copilului său încă de la naştere au o 

enormă influenţă asupra comportamentului lui ulterior. Modul 

de comunicare are impact extraordinar asupra reuşitei educării 

unor copii fericiţi şi bine orientaţi, astfel putem evita un 

comportament autodistructiv din partea copilului/adolescentului 

nostru. 
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COPILUL CARE NU A FOST DISCIPLINAT PRIN  
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Relațiile dintre părinți și copii sunt cele mai importante 

pârghii ale dezvoltării viitorului adult. De la vârste fragede, 

modul în care părinții se comportă în fața copiilor, le vorbește, îi 

implică în diferite activități corespunzătoare vârstei lor, îi 
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apostrofează sau îi stimulează(când e nevoie), constituie baza ce 

determină copilul să întreprindă acțiuni frumoase când va crește.  

Fiecare copil este diferit; acest lucru este exact ceea ce îl face 

să fie special.  

Există câteva lucruri esenţiale, comune tuturor copiilor: toţi 

au nevoie de dragoste, de seriozitate, hrană bună şi exerciţiu. 

Fiecare copil are nevoie să fie protejat şi acceptat; are nevoie ca 

ceilalţi să-l placă. Fiecare micuţ are nevoie să fie călăuzit şi 

chiar îi trebuie un anumit element de control din partea 

adultului, pe măsură ce îşi dezvoltă încrederea în sine şi face 

primii paşi spre independenţă.  

Cu cât paşii sunt mai fermi, mai inteligenţi, cu atât sunt mai 

mari şansele ca aceşti copii să devină ceea ce ne dorim şi ceea 

ce am fi vrut să fim când, la rândul nostru eram în perioada de 

formare.  

Singura cale de a forma copiii buni este să devenim mai întâi 

părinţi buni.  

Copiii sunt singura speranţă pentru viitor, tot aşa cum noi, 

părinţii, suntem singura lor speranţă pentru prezentul şi viitorul 

imediat.  

Pentru a creşte copii buni trebuie să  folosim  ingredientele 

esenţiale - iubire, disciplina, iertare, şi multe alte calităţi, toate 

folosite cu enorm de multă muncă, grijă şi răbdare, totul spre 

binele final al copiilor noştri, pentru că ne aşteaptă o mare 

răsplată. Viaţa nu e simplă - ba e chiar dură, foarte dură. E 

valabil pentru oricine. Ca să devină nişte învingători, părinţii şi 

copiii trebuie să supravieţuiască într-o lume dură. Şi asta 

înseamnă să înveţe ce este disciplina. Lipsa disciplinei este 

sinonimă cu dezastrul. 

Dezvoltarea autocontrolului presupune adesea experienţe 

dureroase, dar rezultatul merită efortul depus. Poţi fi condiţionat 

să creezi orice, mai ales când eşti tânăr sau impresionabil. 

Voltaire avea dreptate când spunea că: „Aceea care te pot face 

să crezi absurdităţi te pot face să şi comiţi atrocităţi”.  
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Prin multe exemple, sunt formaţii care prin cântece îi 

încurajează pe ascultători să nu le pese de părinţi sau de 

autorităţi ci, “să-şi facă de cap” pe socoteala tuturor celorlalţi.  

Pentru a combate aceste informaţii dăunătoare, părinţii 

trebuie să pună la dispoziţia copiilor muzică bună şi asta încă 

din fragedă copilărie. Studiile arată că melodiile frumoase 

ascultate ca muzică de fond sporesc creativitatea şi crează acea 

destindere şi plăcere a ascultării. Dar şi televizorul poate avea 

un impact negativ asupra copiilor.  

Copiii care se uită excesiv la televizor au tendinţa să se 

izoleze, au tendinţa să fie foarte agitaţi şi antisociali.  

Copiilor care nu s-au uitat trei zile la televizor deja li s-au 

constatat progrese semnificative în comportamentul lor. S-au 

concentrat mai bine, s-au înţeles mai bine cu părinţii şi colegii.  

Părinţii trebuie să ştie unde se află copilul lor şi ce face el in 

fiecare clipă. Mediul familial este extrem de important în 

creşterea copiilor. Obiceiurile de muncă, atitudinile, 

răspunderea şi spiritul de echipă pe care le învăţăm acasă se 

reflectă în răspunderea personală pe care ne-o asumăm mai 

târziu.  

Fără excepţie, persoanele care au reuşit cu adevărat au căutat 

oameni de caracter şi integri. Părinţii care au o gândire 

constructivă, nu caută doar slăbiciunile, neajunsurile, nu-i 

învinovăţesc pe copii. Cu cât vom căuta mai multe trăsături 

pozitive la copiii noştri, cu atât vom găsi mai multe.  

Atunci când se descoperă ceva bun se spune şi copilului, 

specificându-i că ne-a plăcut. Cât mai des, pentru că aplauzele 

sunt o modalitate eficientă de a sădi încrederea. Încrederea şi 

lauda noastră trebuie să fie la obiect, să se refere la ceva concret. 

Nu: „Arăţi îngrijit în dimineaţa asta”, ci „Îmi place cum ţi-ai 

potrivit cămaşa cu pantalonii”. Ca să putem încuraja eficient, 

trebuie să ştim să ascultăm. Trebuie să auzim ceea ce vrea 

copilul nostru să auzim.  

În urma unui studiu realizat pe trei grupuri, copiii care au 

fost lăudaţi, au făcut progrese enorme; cei care au fost criticaţi, 
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au făcut puţine progrese; cei care au fost ignoraţi, n-au făcut 

aproape nici un progres.  

Joseph Susedie subliniază că este foarte important ca un 

copil să aibă încredere absolută în părinţi: „Doar dacă are o 

încredere absolută poate fi învăţat ceva cu adevărat. Trebuie să 

vă aplecaţi asupra copiilor dumneavostră cu dragoste şi blândeţe 

şi să-i învăţaţi câte ceva, doar atunci când sunt dispuşi pentru 

asta”.  

Părinţii şi profesorii trebuie să aibă o relaţie interactivă cu 

copiii şi nu doar să le vorbească.  

Primii ani ai copilăriei sunt cei în care copilul se dezvoltă 

moral. În perioada primilor ani de viață, copilul trăieşte într-o 

lume a sentimentelor şi descoperirilor, şi nu a raţiunii.  

Atingerea fizică sau climatul emoţional, tonul vocii şi 

atmosfera familială, în general sunt resimţite de foarte timpuriu.  

Copilul este dependent de părinţi pentru a-i da o direcţie. Are 

nevoie de nişte reguli pe care să le urmeze.  

Alexis Carrel a observat că majoritatea părinţilor, câtă vreme 

copiii sunt mici, cedează în faţa acestora tocmai când ar trebui 

să fie severi. Părinţii se distrează de maimuţărelile lor, iar în 

adolescenţă încearcă să redreseze situația.  

Dacă limitele şi controlul nu există în primii ani, nu numai că 

mai târziu copilul va avea de pierdut, dar mai mult ca sigur că 

va reacţiona violent împotriva oricarui tip de control şi se va 

răzvrăti.  

Nicicând rolul mamei nu este mai important în direcţionarea 

vieţii copilului ca în primii ani. Sigur că şi tatăl este important în 

aceşti ani, mai ales când este ferm alături de soţia sa, 

manifestând multă dragoste şi sprijin emoţional, plin de căldura 

atât faţă de mamă cât şi de copil.  

Regulile sunt foarte importante, dar puterea exemplului este 

cea mai stimulatoare. Atitudinea copilului faţă de viaţă şi faţă de 

ceilalţi se dezvoltă în funcţie de felul în care părinţii vorbesc cu 

vânzătorii de la magazin, cu un vecin la telefon sau cu prietenii 

într-o vizită.  
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Acum mai mult ca oricând, părinţii nu trebuie să fie sau să 

facă ceea ce nu-şi doresc să fie sau să facă copilul lor.  

Pentru a ne menţine optimismul şi şansele crescânde de 

educare a unor copii buni, trebuie să avem simţul umorului. 

Umorul încurajează.  

Nu putem modifica în vreun fel faptul că suntem stângaci sau 

dreptaci, dar putem schimba multe lucruri controlându-ne 

regimul alimentar, prin exerciţiu fizic sau prin bun simţ.  

Timpul preţios petrecut cu familia este extrem de important. 

Un alt studiu a scos la iveală că lucrul care-i supără cel mai 

tare pe copii este că stau prea puţin cu părinţii. Atunci când 

familia este prioritatea numărul unu se ajunge invariabil la 

reușită.  

Personalitatea părinţilor stă la baza structurii autorităţii pe 

care o impune familia. Această putere poate fi folosită în mod 

pozitiv pentru a-i convinge pe copii să facă un efort ca să 

învingă, să reuşească, să-şi respecte aproapele şi să fie cinstiţi şi 

integri. Părinţii pot alege acest drum sau îşi pot lăsa copiii să fie 

influenţaţi de lumea care îi înconjoară.  

O echipă părintească puternică şi unită are cele mai mari 

şanse să-şi influenţeze copiii în bine. Copilul care nu a fost 

disciplinat prin dragoste în micul univers familial, va fi 

disciplinat fără dragoste în marele univers. 

„Bunătatea în cuvinte crează Încredere.\ Bunătatea în gândire 

crează Profunzime. \ Bunătatea oferită crează Dragoste.” (Lao 

Tzu) 

De departe, cel mai important ingredient în formula de 

formare a copiilor buni este dragostea adevărată, profundă. 

Iubirea adevarată presupune să faceţi ceea ce e mai bine pentru 

copii, şi nu neapărat ceea ce este mai uşor pentru dumneavostră.  

Prin îmbrăţişări se eliberează mare parte din problemele 

fizice şi emoţionale şi astfel oamenii sunt ajutaţi să trăiască mai 

mult, mai sănătos, mai puţin stresant şi să aibe un somn liniştit.  

Prin iubire, implicare şi afecţiune îi putem uşura copilului 

drumul în viaţă, ajutându-l să învingă.  
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Atunci când unui părinte i se pune întrebarea: „Ce anume iţi 

doresti cel mai mult? ”, probabil că fiecare ar răspunde: 

„Copiilor mei le doresc să se realizeze în viaţă”, „Copiilor 

trebuie să le fie bine!”  

Toţi copiii cresc şi se dezvoltă după un acelaşi model.  

Ceea ce diferă este ritmul personal al fiecăruia. Trebuie să 

ştim că mai repede nu înseamnă în mod necesar şi mai bine. 

Copilul învaţă, se simte liber de a face noi achiziţii intelectuale 

numai atunci când se ştie acceptat, atunci când trăieşte 

sentimentul de apartenenţă.  

Fiecare realizare pregăteşte copilul pentru următorul stadiu 

de evoluţie. 
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FORMAREA ATITUDII MORALE LA COPII ÎN 

CADRUL FAMILIEI  

Irina JEREGHI, masterand, ULIM 

 

Procesul de dezvoltare a personalităţii reprezintă un sistem 

de schimbări biogenetice, psihice şi socio-educaţionale, care 

este determinat de nivelul de formare și dezvoltare a atitudinilor 

esenţiale şi dominante din viața ei. În acest proces, atitudinile 

morale reprezintă componenta esenţială a fiinţei umane. 

Atitudinile morale formează mediul de viaţă al omului, cum ar 
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fi ansamblul normelor de convieţuire, de comportare a unora 

faţă de alţii, faţă de colectivitate şi a căror încălcare nu este 

sancţionată de lege. Atitudinea este unul dintre cele mai studiate 

concepte din psihologia socială, literatura de specialitate 

numărând, prin anii 1970-80, mii de volume şi studii privind 

acest subiect. Termenul de atitudini are circa 100 de definiţii, 

care vin din mai multe discipline ştiinţifice: psihologia socială, 

psihologia de grup, pedagogia, sociologia etc. 

 Formarea şi dezvoltarea morală a personalității este 

determinată de toţi factorii educaţionali: familie, grădiniţă, 

şcoală, mas-media etc., dar este o axiomă faptul că formarea 

atitudinilor morale începe în primii ani ai vieții. Anume familia, 

părinţii sunt cei care, pas cu pas, ghidează copiii spre formarea 

personalităţii integre. Nu putem nega faptul că fiecare părinte, 

de-a lungul vieţii, îşi formează sistemul şi scara sa valorică, 

ansamblul de atitudini şi competenţe, care corespunde unei 

culturi concrete şi modelului educativ promovat de urmaşii 

acestora, copiii vor avea pe parcursul vieţii aceleaşi valori şi 

comportamente pe care le-au moştenit, le-au interiorizat în 

cadrul familiei, susține cercetătoarea Larisa Cuznețov în baza 

unor investigații sociopsihopedagogice de durată. În 

conformitate cu Codul Educației al Republicii Moldova, părinții 

sunt obligați să formeze condiții adecvate pentru o educație de 

calitate a copiilor în familie și să colaboreze cu instituția de 

învățământ, contribuind la realizarea obiectivelor educaționale. 

Una dintre cele mai valoroase surse şi, totodată, cel mai 

important rol în evoluţia şi stabilirea profilului moral al 

copilului îl au exemplele pozitive, care pleacă inevitabil din 

familie. Familia contemporană, ca instituție socialumană, poate 

fi considerată, în acest context, drept nucleul de bază al 

societăţii, deoarece anume ei îi revine rolul şi sarcina de a 

asigura dezvoltarea generală şi cea atitudinal-morală a copilului. 

Pentru ca copilul să-şi formeze capacitatea de evaluare a 

comportării morale corespunzătoare, ar trebui să-i oferim criterii 

obiective şi convingătoare de apreciere a faptelor morale. 
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Imaginile cu privire la conduită de obicei, ar trebui să conţină o 

notă educativ-apreciativă: aşa e bine, aşa e corect, aşa nu e 

corect etc. Regulile impuse verbal sau în altă formă de către 

adult constituie, înainte de a fi interiorizate, la prima etapă, 

drept obligaţii categorice. Prin urmare, transformarea regulilor 

impuse în calităţi şi valori morale ale personalităţii la etapa de 

interiorizare vor fi exteriorizate şi observabile prin atitudinile 

morale ale copilului pe parcurs. Este important, în acest sens, ca 

atmosfera afectivă din familie s[ aibă influenţă hotărâtoare 

asupra dezvoltării generale a copilului. În primii ani de viaţă 

copilul răspunde la tot ce se întâmplă în jur prin reacţii emotive, 

care determină direcţionarea activităţii și formarea atitudinilor 

de mai târziu. Năzuinţele copilului se formează în copilărie prin 

exemplul celor din jur. În familie copilul învaţă limbajul si 

comportamentul sociouman, îşi formează  aspiraţii şi idealuri, 

convingeri, sentimente şi atitudini, trăsături de voinţă şi 

caracter. Ambianţa, climatul psihologic din familie influenţează 

procesul de formare a personalităţii copilului. Faptele de astăzi 

ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine; 

deprinderile şi convingerile de moment, constituie baza modului 

de valorificare în viitor; atitudinile şi comportamentele adulţilor 

cu care vin în contact (îndeosebi ale părinţilor) sunt primele 

modele preluate cu fidelitate de către copii. J. Piaget 

fundamentează conceptul de dezvoltare a comportamentului 

uman din perspectiva „moralei constrângerii”, potrivit căreia 

copilul primeşte de la adult un număr de reguli cărora trebuie să 

se supună oricare ar fi împrejurările şi „morala cooperării”, 

aceasta implicând autonomia conştiinţei, responsabilitatea 

individuală. În perioada copilăriei subiectul moral trece de la o 

moralitate obiectivă („morala constrângerii”) la una subiectivă 

(„morala cooperării”). L. Kohlberg pune la baza procesului 

dezvoltării morale a copilului valorile şi normele morale ce se 

regăsesc în cultura fiecărui popor: binele, dreptatea, datoria, 

corectitudinea, solidaritatea, respectul, toleranţa, 

responsabilitatea. În viziunea lui L. Kohlberg, educaţia morală 
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se realizează pe tot parcursul vieţii omului. G.W. Allport face 

deosebire între conştiinţa morală autoritară, externă, proprie 

copilăriei şi conştiinţa morală caracteristică adolescenţei. F. 

Herbart a recomandat ca scop suprem al educației morale – 

virtutea, cea mai înaltă formă de trăire morală. Astfel, copilul 

ajunge să devină răbdător, hotărât, omenos, iubitor de oameni, 

echilibrat prin stăpânirea impulsiunilor. I. Nicola afirmă că rolul 

cunoştinţelor morale este de a-l introduce pe copil în universal 

valorilor morale, de a-l face să înţeleagă semnificaţia acestora 

pentru conduita sa, de a-i dezvolta, totodată, capacitatea de a 

discerne între valorile pozitive şi elementele negative. C. Cozma  

menționează că capacitatea de a săvârşi mari acte morale 

depășește nivelul deprinderilor şi obișnuințelor morale, deoarece 

presupune trecerea de la un comportament moral automatizat la 

un comportament bazat pe rațiune şi pe capacitatea de renunţare 

la sine. În acest sens, Larisa Cuznețov afirmă că anume în 

familie se produc acele interacţiuni şi procese complexe de 

devenire a personalităţii umane care îşi lasă amprenta asupra 

mentalităţii şi conduitei individului, asupra modului de gândire, 

percepere şi afirmare a sinelui, asupra sentimentelor cu care 

acesta va porni în lume. Pentru a înțelege specificul formării 

atitudinilor morale la copii a fost nevoie să identificăm și 

fundamentele psihologice ale educaţiei, numai valorificarea 

conştientă a teoriilor dezvoltării personalităţii, a cunoştinţelor 

despre  particularităţile de vârstă şi individuale ale copilului și 

competența adulților privind educația morală poate asigura 

succesul activităților vizate.  

Aşadar, am concretizat ideea că valorificarea adecvată şi 

eficientă a competenţelor parentale va avea drept rezultat 

realizarea următoarelor obiective ale educaţiei morale în 

familie: formarea percepţiilor, reprezentărilor, judecăţilor, 

raţionamentelor morale; materializarea sintezei calitative a 

dimensiunii cognitive-afective-volitive în convingeri morale, 

adică formarea eu-lui moral ce se manifestă în unitatea 

conştiinţei şi conduitei morale; formarea percepţiilor şi 
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obişnuinţelor morale; formarea atitudinilor morale. Este precizat 

faptul că strategiile generale de educație reprezintă și strategii 

de formare şi autoformare a atitudinilor morale, care se clasifică 

în trei grupe mari: strategii de formare şi autoformare a 

componentei cognitive; strategii de formare şi autoformare a 

componentei afectivemoţionale; strategii de formare şi 

autoformare a componentei conative / comportamentale. 

Componenta afectivă reprezintă elementul de bază / 

fundamental a educaţiei sau nucleul atitudinii. 

În contextul celor expuse, s-au stabilit criteriile de formare a 

atitudinilor morale: criterial cognitiv şi parametrii care indică 

gradul de dezvoltare a atitudinilor morale: completitudinea şi 

volumul cunoaşterii de sine şi de loc-statutul social, ultima 

indicând volumul cunoştinţelor despre ambianţa socială 

imediată; criteriul emoţional-valoric, indicii de bază ai căruia 

sunt: (a) convingerea despre propria valoare şi valoarea altor 

oameni, care determină starea afectivă şi formează atitudini 

morale în raport cu sinele şi cu ambianţa socială; (b) capacitatea 

de comprehensiune şi adeziune afectivă la aspectele morale ale 

relaţiilor sociale şi de reacţie afectivă pozitivă în raport cu 

propria persoană în cadrul lor; criteriul comportamental, indicia 

căruia sunt: (a) capacitatea de evaluare morală a 

comportamentului propriu şi a celor din jur; (b) orientarea spre 

un comportament ajustat la normele şi regulile sociale; (c) 

gradul de autonomie în alegerile moral-comportamentale. 
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ROLUL BUNICILOR ÎN PROMOVAREA VALORILOR 

TRADIȚIONALE FAMILIALE 

Irina SIMCENCO, dr., lector univ., UPS I. Creangă 

 

Potrivit viziunii cercetătoarei M. Voinea, familia reprezintă o 

formă complexă de relaţii biologice, sociale, materiale şi 

spirituale între indivizii legaţi prin căsătorie, sânge sau adopţiune. 

Ea funcţionează printr-un sistem multigeneraţional complex şi 

reprezintă o unitate socială şi una emoţională în care există 

legături profunde de filiaţie, permanente şi indestructibile dintre 

membrii săi. Fiecare individ în procesul existenţei sale, este 

parte componentă a unei familii în care stabileşte relaţii şi 

tranzacţii cu ceilalţi membri. Involuntar modelele promovate şi 

legăturile de familie orientează, coordonează şi formează 

comportamentul, atitudinile şi convingerile tinerelor generaţii în 

formarea şi dezvoltarea lor pe tot parcursul vieţii. Atunci când 

vorbim despre impactul instanţelor primare relaţionale asupra 

dezvoltării şi formării copilului, nu putem să omitem rolul 

complex al figurilor centrale din cadrul familiei, părinţii şi 

bunicii.  

În câmpul educaţional părinţii asigură condiţiile de viaţă prin 

îndeplinirea funcţiilor familiei, iar bunicii deţin 

responsabilitatea în asigurarea stabilităţii, solidarităţii între 

generaţii şi susţinerea familiei. Condiţia de bază a coeziunii 

grupului familial o constituie interferenţa culturilor celor trei 

generaţii: cultura postfigurativă/cultura bunicilor, cultura 

cofigurativă/cultura părinților, cultura prefigurativă/cultura 

generației tinere (M. Mead, L.Cuznețov) şi convergenţa acţiunii 

tuturor membrilor acesteia în realizarea unui scop comun - 

creşterea şi educarea copiilor.  

Cultura familiei include ethosul pedagogic familial şi derivă 

din cultura unei societăţii date. Cultura familiei reprezintă 

totalitatea valorilor etice şi materiale, pe care le posedă și 

promovează aceasta. Valorile etice şi spirituale reprezintă 

cunoștințele şi credinţele morale durabile asupra unui mod de 
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existenţă pe care le posedă şi le împărtăşesc membrii familiei; 

virtuțile, convingerile, tradițiile, modelele comportamentale ale 

părinților, copiilor, bunicilor și atitudinile valorice ale acestora. 

Exodul tinerilor în străinătate, adaptarea la noi condiţii de 

existenţă, concentrarea vieţii familiale asupra tipului nuclear de 

familie restrâns, în care bunicii, practic, au fost eliminaţi din 

cadrul familial a influențat coeziunea familiei și a determinat 

destrămarea familiei tradiționale. 

Prezența frecventă şi/sau continuă a bunicilor în viața 

familiei sau aproape de familie este benefică pentru dezvoltarea 

armonioasă a copiilor. Bunicii sunt în stare să ofere un spectru 

larg de valori autentice şi să împărtăşească experienţa lor de 

viaţă. Înțelepciunea bunicilor, experiența trăită sunt foarte 

valoroase. Ei oferă familiei dragoste necondiţionată şi tot 

sprijinul, dau dovadă de răbdare, siguranță, bunăvoință, 

onestitate, deseori suplinesc părinţii astăzi şi perpetuează 

valorile neamului. 

Relaţiile de solidaritate sunt primordiale şi esenţiale pentru 

fiecare membru al familiei. Părinţii pot solicita, într-un moment 

sau altul, ajutorul bunicilor în creşterea şi educaţia nepoţilor sau 

în alt caz din motive de sănătate, economice etc. şi, invers, 

bunicii pot cerea ajutorul copiilor (adulţilor) sau a nepoţilor. 

Studiile empirice demonstrează faptul că mai frecvent şi fără 

rezerve se apelează după ajutor la bunicii din partea mamei 

(74%), servind drept argument ataşamentul emoţional în diada 

mamă-fiică, care evident că se transmite şi nepoţilor. Însă pot 

interveni şi alţi factori precum: disponibilitatea mai mare a 

bunicilor din partea mamei, vârsta, starea sănătăţii, proximitatea 

geografică, caracterul relaţiilor interpersonale etc. 

Cu referire la ajutorul din partea bunicilor, s-a observat că 

mai frecvent sunt solicitate de familiile tinere bunicile, deoarece 

sunt atente, îndemânatice, mobile, blânde, comunicative, fiind 

mai săritoare şi discurcăreţe, mai cointeresate în susţinerea şi 

ajutorarea copiilor şi nepoţilor. Însă, bunicii (bărbaţii) se 

specializează mai mult pe distracţii, plimbări rezervându-şi mai 
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des un rol de secondare a bunicii; sunt foarte abili şi inventivi în 

domeniul organizării activităţilor sportive, jocurilor, excursiilor, 

drumeţiilor, vizionării împreună cu nepoţii a unor emisiuni TV. 

Complexitatea rolurilor pe care le exercită bunicii, astăzi, în 

familia modernă şi postmodernă, modelele promovate de ei în 

creşterea şi educarea nepoţilor au un impact deosebit şi marcant 

asupra tinerei generaţii şi a societăţii în ansamblu. În continuare 

ne vom referi la rolul bunicilor și valorile transmise de ei în 

funcție de vârsta nepoților: 

 Etapa preiniţială a rolului de bunici, oferă suport 

financiar; suport moral/psihoemoţional; suport informaţional 

(selectează şi oferă cărţi, informaţii, materiale speciale despre 

naştere, îngrijirea copilului etc.); 

 Etapa iniţială a rolului de bunici asigură suport 

emoţional; transmiterea experienţei de creştere şi îngrijire a 

copiilor, rol de dădacă, prieteni de joacă, complici, companioni 

de joacă şi distracţii suport moral, suport economic (deseori); 

 Etapa cu nepoţi preşcolari, bunicii reprezintă avocaţi ai 

nepoţilor, mediatori, educatori, învăţători, oferă suport 

emoţional; 

 Etapa cu nepoţi şcolari, bunicii pot fi substituţi 

parentali, surse de înţelepciune, confidenţi, promotori ai 

valorilor culturale de neam; 

 Etapa cu nepoţi preadolescenţi şi adolescenţi  asigură 

suport moral, transmiterea experienţei de viaţă, promotori ai 

culturii familiale, diplomaţi, conciliatori, povăţuitori, 

confidenţi; 

 Etapa cu nepoţi adulţi şi strănepoţi, bunicii reprezintă 

pivot ai stabilităţii, oferă suport spiritual, se pot limita doar la 

supravegherea strănepoţilor în timpul jocului. 

         În esenţă, etapele de evoluţie a rolului de bunici sunt 

analizate şi concretizate în corelaţie cu etapele de viaţă a omului 

şi specificul lor. Precum am putut observa rolul/funcţia de 

bunici se caracterizează printr-o intensitate şi implicare înaltă la 
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vârstele mici ale nepoţilor şi scade treptat odată cu creşterea şi 

maturizarea acestora.  

Analiza literaturii de specialitate, observaţiile noastre arată 

că în preajma bunicilor, copiii sunt mai deschişi, mai joviali, 

veseli, mai relaxați. O schimbare de reguli, de atmosferă, de 

modele este binevenită în viaţa copilului. Aceasta îl va pregăti 

pentru viaţa de adult, viitor familist; îl va învăţa să fie flexibil, 

să cunoască şi să accepte diversitatea şi adaptarea. Este o primă 

lecţie pentru adaptabilitate, acceptare, comunicare, sociabilitate. 

Bunicii îi încurajează şi îi laudă mai des pe nepoţi, decât 

părinţii, fapt ce-i ajută foarte mult în dezvoltarea stimei de sine, 

în formarea încrederii în propriile forţe; îi învaţă să se 

autoaprecieze adecvat.  

Apariţia nepoţilor pentru bunici reprezintă un dar sfânt, o 

binecuvântare de la Dumnezeu oferită familiei. De aceea, 

majoritatea bunicilor îşi iubesc foarte mult nepoţii, au grijă de 

ei, se implică activ în viaţa lor. Chiar dacă unii sunt la o distanţă 

mai mare faţă de nepoţi, totuşi, ei menţin variate legături şi-i 

iubesc necondiţionat. Bunicii trebuie să conştientizeze pe deplin 

rolul pe care-l au de îndeplinit, căci acesta necesită multă 

dăruire, maturitate, acceptare, consecvenţă, responsabilitate 

şi moralitate, dar şi anumite limite.  

Responsabilitatea supremă a bunicilor evidenţiază procesul 

de transmitere a valorilor şi tradiţiilor conservate de-a lungul 

timpului prin exemplul lor propriu şi desfăşurarea unor acţiuni 

specifice (de celebrare a unor date familiale; de organizare a 

sărbătorilor neamului şi promovare a tradiţiilor(botez, nuntă, 

cununie etc.), a valorilor artizanale/covoare, broderii etc., a 

şezătorilor, clăcilor ş.a.). Poveştile, întâmplările, istoriile, 

pildele bunicilor au o mare valoare psohoemoţională şi morală. 

Datoria generaţiilor mai tinere este de a asculta, valorifica şi 

promova acest patrimoniu familial şi cultural al neamului. Acest 

lucru asigură cunoaşterea propriilor origini, a tezaurului culturii 

naţionale. Cu alte cuvinte, bunicii sunt cei care asigură 
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continuitatea spirituală a familiei, transmiţând tot ceea ce 

înseamnă valori ale familiei şi valori ale neamului. 

În concluzie, menționăm că a avea bunici în familie, sau în 

preajma acesteia, presupune un şir de avantaje precum: 

formarea şi dezvoltarea simţului de apartenenţă şi identitate la 

neam a copilului; spiritualizarea educaţiei şi promovarea 

valorilor religioase; transmiterea valorilor autentice, a 

tradiţiilor şi a obiceiurilor populare; oferirea modelelor 

cumpătate şi pozitive de conduită; suport afectiv necondiţionat, 

răbdare, securizare şi siguranţă; sursă de experienţă 

existenţială, înţelepciune şi devotament; stabilitate emoţională 

şi afectivă; asigurarea echilibrului, stabilităţii şi continuităţii 

familiei.  

 

FEMEIA AJUTATĂ ÎN CRIZA DE SARCINĂ ÎNVAȚĂ 

PE ALȚII SĂ AJUTE 

Nadejda USATÎI, președinte AO „Moldova pentru viață”,  

drd, Universitatea de Stat din Moldova   

 

Lumea de astăzi se confruntă cu multiple situații de criză 

care afectează evoluția fenomenelor sociale, economice, politice 

etc. și care nu au un caracter liniar, ci se desfășoară într-un lanț 

de crize. Milioane de oameni din întreaga lume se întâlnesc 

zilnic cu o situație de criză sau cel puțin asistă la un episod critic 

și nu izbutesc, cu resursele proprii, să facă față acestor episoade 

complexe (dezastre naturale, foamete, secetă, instabilitate 

financiară, șomaj, divorț, infidelitate, probleme de sănătate, 

incertitudini politice, răzvrătiri sociale sau, cel mai des, crize 

personale).  

Atunci când mecanismele individuale de coping sunt infime 

față de noianul de probleme, fiecare om are nevoie de sprijin 

specializat, de o implicare colaterală, pentru a rezolva situațiile 

dificile. 

Suntem o societate de familii, iar familia modernă devine 

mai retrasă. Pe măsură ce apartenențele vitale la grup se 
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destramă, individul trebuie să conteze tot mai mult pe familia 

nucleară și, în special, pe relația conjugală [1]. 

Sarcina, precum pubertatea sau menopauza, este o perioadă 

de criză care implică profunde modificări psihologice și 

somatice.  

Femeia în criză de sarcină are de înfruntat un șir de dificultăți 

greu de imaginat de către cei care nu au trăit criza de sarcină sau 

nu s-au aplecat cu atenție asupra ei. 

Criza de sarcină este o experiență umană care afectează 

femeile însărcinate din întreaga lume. Există un tablou tipic al 

crizei de sarcină cu un trunchi comun, indiferent de 

caracteristicile personale ale femeilor, precum statutul social ori 

marital, starea financiară, vârsta, frumusețea, puterea, absența 

sau numărul copiilor, gradul intelectual, educațional și cultural, 

starea de sănătate a femeii, calitatea legăturii cu tatăl copilului 

etc.  Oricând, orice element poate contribui la apariția sau la 

dezvoltarea crizei de sarcină.  

Criza de sarcină este o perioadă scurtă din viața unei femei 

însărcinate în care aceasta ia în calcul opțiunea de a opri cursul 

firesc al sarcinii și se gândește să facă avort. Apariția crizei de 

sarcină se datorează unor fenomene terțe cărora femeia 

însărcinată nu reușește să le facă față singură [2]. 

Cele mai frecvente cauze cunoscute ale crizei de sarcină 

sunt: 

  tatăl copilului nu își dorește copilul; 

  tatăl copilului o părăsește pe mamă; 

  femeia depinde financiar de tatăl copilului, care îi cere să 

facă avort; 

  femeia trăiește într-o relație violentă din care nu se poate 

desprinde; 

  femeia este necăsătorită și îi este frică de stigmatizare în 

spațiul public, dacă va naște copilul [3, p. 329]. 

Criza de sarcină este accentuată de presiunea venită din 

partea altor persoane, pentru a face avort: 64% dintre femeile 

care au făcut avort s-au simțit presate să facă acest lucru, 
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potrivit unui studiu publicat într-o prestigioasă revistă medicală 

[4]. 

Nu sunt puține situațiile în care femeile mărturisesc drama pe 

care o resimt și pe care o poartă întreaga viață, durerea și 

regretul că, într-un moment de criză, au făcut întrerupere de 

sarcină: – ,,Dacă aș putea schimba trecutul, aș alege viața 

copilului”, sau ,,Dacă îmi oferea cineva o încurajare, o 

îmbrățișare, un sprijin, o opțiune de a înfrunta greutățile de 

atunci, acum m-aș bucura de viața copilului meu” [5].  

O criză de sarcină influențează indirect unitatea familiei. 

De aceea, pentru a fi cu adevărat alături de femeia în criză de 

sarcină, este nevoie de cele mai diverse abordări, potrivite 

fiecărei situații de criză: de la formele cele mai simple, cum este 

o discuție de 15 minute, până la sprijinirea emoțională și 

materială pe mai mulți ani [5, p. 3]. 

Este firesc ca femeile însărcinate să fie ajutate să aleagă viața 

copiilor lor. Această convingere semnificativă de implicare este 

adresată tatălui copilului, care se pare că influențează puternic 

atitudinea femeii față de maternitate. Apoi, toți cei din jur – 

familia, prietenii, colegii ei –sunt eligibili pentru a o sprijini.   

În plus, femeile care au fost ajutate să depășească criza de 

sarcină creează relații simbiotice cu alte femei însărcinate aflate 

în dificultate. Aceste conexiuni pot ajuta la redobândirea 

stăpânirii de sine și la sublinierea rolurilor pentru mamă. 

Ar trebui, așadar, să ne asociem posibilitățile pentru a forma 

o societate puternică, cu familii puternice, întrucât lipsa de 

implicare duce la costuri enorme și, inevitabil, la declinul 

umanității. 

Republica Moldova are mare nevoie de centre de sprijin 

pentru femeile însărcinate, unde acestea să poată beneficia, la 

cerere, de consiliere psihologică gratuită și de sprijinul unui 

asistent social specializat în criza de sarcină. Este vitală 

înființarea de centre (cu personal calificat), care să dezvolte 

programe și activități de educare și de sprijin și să ofere servicii 
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de calitate femeilor însărcinate, adolescenților și familiilor tinere 

[apud 3]. 
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ELEMENTE DE CATEHEZĂ FAMILIALĂ.  

DIAGNOZE ȘI PERSPECTIVE ACTUALE  

Serghei CRUDU, drd în Teologie Mitropolia 

Chișinăului și a întregii Moldove, președinte al Sectorului 

Sinodal „Activitate Socială și Caritate”   

 

„Familia este mai întâi de toate un dar al lui Dumnezeu-

Creatorul pentru umanitate.” PF Daniel, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române 

Pentru tradiția creștină și pentru toate religiile monoteiste, 

familia reprezintă o realitate sacră, o împlinire a ființei umane în 

starea de comuniune de iubire generoasă, având vocația sfântă 

de a fi conlucrare vie a omului cu Dumnezeu-Creatorul vieții 

naturale terestre, pentru a dobândi viața eternă, cerească, în 

iubirea eternă a lui Dumnezeu1. Familia, celula de bază a 

                                                 
1 PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Familia în contextul 

european actual, Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române, la deschiderea întrunirii CROCEU 

https://abortionrisks.org/index.php?title=Abortion_Decision-Making#Crisis_Theory
https://abortionrisks.org/index.php?title=Abortion_Decision-Making#Crisis_Theory
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/30.%20p.%20180-182.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/30.%20p.%20180-182.pdf
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societăţii şi a Bisericii, trece astăzi printr-o evoluţie socială şi 

eclesiastică, de aceea sarcina noastră este să reflectăm, să 

revizuim, să reînnoim şi să răspundem împreună la provocările 

familiei din perspectivă catehetică. 

Grija, responsabilitatea, prețuirea și mai ales sprijinul pe care 

Biserica le acordă familiei trebuie să facă față astăzi multiplelor 

provocări, dar și multiplelor crize din societatea europeană 

actuală. Pentru că, atât în Moldova, cât și în întreaga Europă, 

familia creștină se confruntă cu criza economică (sărăcie, șomaj, 

nesiguranța zilei de mâine, emigrația ș.a.), cu criza morală 

(libertinajul, avortul, divorțul, abandonarea copiilor, violența 

domestică, delicvența juvenilă, traficul de ființe umane, ș.a.), și 

cu criza spirituală (sectarismul, fanatismul, prozelitismul 

religios, ș.a.)2.  

În studiul de față ne propunem să accentuăm actualitatea 

principiilor morale, făcând un demers în favoarea actualității și 

mai ales a utilității lor astăzi în cadrul familiei ortodoxe, atât de 

mult îndepărtată de aceste principii. Acesta în sine dorește a fi o 

perspectivă pusă înaintea familiilor de astăzi, un alt mod de a fi 

și a vedea lucrurile în contextul societății secularizate. 

Cateheza familială trebuie să pornească în primul rând de la 

educația creștină a copiilor, care este o necesitate absolută în 

ziua de azi. „Procesul catehetic va fi eminamente educativ, 

dezvoltând resursele umane ce constituie fundamentul credinţei: 

simţul încrederii, al generozităţii, al dăruirii de sine, al 

împărtăşirii. Formarea propriu-zis creştină va avea în vedere 

iniţierea la rugăciune şi la Sfânta Scriptură”3. Primii educatori ai 

                                                                                                  
(Comitetul Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea 

Europeană), București, 16 mai 2014, în http://patriarhia.ro/familia-

%C3%8En-contextul-european-actual-7372.html (accesat la 

05.05.2021). 
2 Ibidem.  
3 Cateheza parohială-premisă a construirii unei comunităţi vii, 

achiziționare: 22.03.2004; sursa: Editura Galaxia  

Gutenberg, în http://www.profamilia.ro/cateheza.asp?parohiala=2 

(accesat la 03.05.21). 
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credinței copiilor trebuie să fie părinții, iar familia să devină o 

școală de viață creștină, Biserică domestică, Biserica cea mică. 

Apartenenţa şi angajarea familiei într-o comunitate de credinţă 

mai mare – de pildă parohia – este un mod de a-şi exprima 

identitatea creştină. 

Pentru a realiza o catehizare de succes în comunitatea sa, 

preotul paroh, cât și ceilalți  factori, întrucât prin cateheză vor 

căuta să dezvolte numeroase contacte între părinţi, copii, 

animatori, adunarea duminicală, diversele grupuri, în acest act 

va porni de la ideea că Biserica nu este doar o lecţie de învăţat, 

ci şi o experienţă de trăit. Iar această experiență constă în a 

cunoaște situația reală a familiilor de astăzi și problemele, 

provocările cu care se confruntă acestea. 

În ceea ce priveşte fidelitatea conjugală şi celelalte virtuţi ale 

familiei, iubirea şi jertfirea de sine4, trebuie să amintim aici 

câteva din problemele stringente legate de familie şi de actul 

căsătoriei: separaţia dintre căsătoria civilă şi cea religioasă, 

concubinajul sau căsătoria de probă, adulterul, divorţul, avortul, 

relaţiile şi căsătoriile între persoane de acelaşi sex, problem pe 

care trebuie să le aibă în vedere intituțiile care sunt responsabile 

de catehizarea familiei. 

Căsătoria de probă este învelişul de aur al concubinajului. 

Termenul de concubinaj, deja demodat pentru cei care-l trăiesc 

tinde să ia forma unui act oficial, normal într-o societate 

democratică. Motivaţia reală a căsătoriei de probă este laicizarea 

omului, îndepărtarea lui de Dumnezeu, de pricipiile Moralei 

Creştine5.  

Adulterul este păcatul desfrânării unui om căsătorit. Face 

parte din păcatele care împedică intrarea în împărăţia lui 

                                                 
4 Cristian Muntean, Familia în viziunea Episcopului Vasile al Oradiei 

(1970-1972), în revista „Biserica Ortodoxă Română”, anul 2006, nr. 1-

3, p. 456. 
5 Ioan Chirvasă, Răspunsurile preotului la întrebările creştinilor, Ed. 

Sfântul Mina, Iaşi, 2007, p. 32. 
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Dumnezeu, pentru că rupe şi întinează legătura şi sfinţenia tainei 

căsătoriei. 

Divorţul este desfacerea căsătoriei, cel mai mare duşman al 

familiei, lovitura de moarte ce se poate da unei vieţi de familie6, 

pe care o provoacă soţii între ei, pentru care biserica nu le poate 

da nici o binecuvântare sau hotărâre juridică oficială, de aceea 

nici nu se prevede vreo slujbă bisericească. Actualele statistici 

nu sunt deloc comode şi încurajatoare în privinţa durabilităţii 

iubirii conjugale, întrucât mai mult de jumătate dintre mirii care 

se căsătoresc, divorțează. Nepotrivirea de caracter la care se 

face apel azi este o lipsă de credinţă şi responsabilitate7. 

Prin păcatul avortului copilului nu i se ia doar dreptul la 

viaţă, ci şi dreptul la Botez şi la lumina lui Dumnezeu. Nu i se 

ucide doar trupul, ci şi sufletul, crima fiind îndoită. Iar cei care 

recurg la acest act criminal o fac deoarece văd în copil o 

ameninţare. Aşadar nu sărăcia şi mizeria fac pe oameni ucigaşi, 

ci desfrâul, uşurătatea vieţii, păgânismul nou al veacului nostru. 

O unire cu o persoană de acelaşi sex implică o unire 

trupească deplin rău direcţionată nu doar de la unirea soţului cu 

soţia, dar şi de la cea a bărbatului cu femeia. Căsătoria 

persoanelor de acelaşi sex, accepată de unele biserici 

protestante, este cu totul opusă Sfintei Scripturi şi Sfintei 

Tradiţii şi nu reprezintă numai o contrazicere a omului ca fiinţă 

religioasă, ci un atentat la om ca fiinţă biologică8. 

O altă problemă a familiei creştine, însă din alt spectru decât 

al celui legat de legăturile fizice, este ierarhizarea membrilor ei. 

Creştinismul nu are drept scop o ierarhizare a membrilor 

                                                 
6 Cristian Muntean, Familia în viziunea Episcopului Vasile al Oradiei 

(1970-1972), în revista „Biserica Ortodoxă Română”, anul 2006, nr. 1-

3, p. 456. 
7 Ibidem.  
8 George Remete, Dogmatica Ortodoxă, Ed. Episcopiei Ortodoxe, Alba 

Iulia, 1997, p. 326. 
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familiei acordându-le drepturi, cinste şi puteri diferite, ci 

accentuează virtutea dragostei care trebuie să existe între ei9.  

Din păcate însă trăim într-o lume a plăcerii şi a egoismului, 

ignorând adevărul personal al omului şi considerând căsătoria 

doar un simplu act, o hârtie, neînţelegând rostul ei şi anume, ea 

este oferită de Biserică „numai celor ce vor să trăiască 

transfigurarea relaţiei de dragoste fizică, făcând din ea, prin 

cruce, o asceză de libertate şi de abnegaţie iubitoare, o 

participare la adevărul ultim al vieţii celei adevărate”10. 

Într-o lume desacralizată, se instalează sexul demistificat, 

sterilizat, omniprezent. La ora pornografiei şi sexologiei 

existente astăzi, din păcate la vârste fragede, avem un erotism 

hiperrealist şi obsesiv, dezumanizat, văduvit de dimensiunea 

relaţională cu celălalt11. Se face dragoste fără dragoste, fără 

bucurie şi chiar fără plăcere, un erotism la îndemâna oricui fără 

suflet şi fără tandreţe. Cu alte cuvinte, ceea ce lipseşte societăţii 

actuale este tocmai faptul că nu înnaintează cu şi spre Hristos, 

că nu îl mai are pe Dumnezeu ca centru al său, omul 

contemopran s-a îndepărtat de tot ceea ce este tainic, lăuntric, şi 

se află pe o pantă descendentă, în loc să fie invers, să progreseze 

în cele duhovniceşti. 

Formulat sintetic, obiectivul principal al catehezei familiale 

este a încreştina întreg nucleul familial (cuplul şi copiii), iar 

obiectivele secundare privind adulţii ar fi12: 

 evanghelizarea lor, adică a li se comunica Vestea cea 

Bună care este Hristos, unicul Domn şi Mântuitor al oamenilor, 

                                                 
9 Ioan Chirvasă, Răspunsurile preotului la întrebările creştinilor, Ed. 

Sfântul Mina, Iaşi, 2007, p. 32. 
10 Christos Yannaras, Libertatea moralei, trad. Mihai Cantuniari, Ed. 

Anastasia, Bucureşti, 2004, p. 180. 
11 Gilles Lipovetsky, Fericirea paradoxală, trad. Mihai Ungurean,Ed. 

Polirom, Iaşi, 2007, p. 257. 
12 Cateheza parohială-premisă a construirii unei comunităţi vii, 

achiziționare: 22.03.2004; sursa: Editura Galaxia  

Gutenberg, în http://www.profamilia.ro/cateheza.asp?parohiala=2 

(accesat la 03.05.21). 
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Învăţătorul şi Eliberatorul care cheamă pe fiecare om la a-L 

primi şi la a se lăsa transformat de El; 

 ameliorarea mediului familial, participanţii la această 

cateheză fiind ajutaţi în a conştientiza mai bine rolul lor de soţ, 

soţie şi părinte; 

 înscrierea lor într-o viaţă comunitară stabilă, bazată pe 

ideea că nu există adevarată convertire la Hristos fără a se 

ajunge la trăirea unei experienţe de Biserică; este necesar să se 

vegheze ca participarea părinţilor la viaţa comunităţii să nu 

înceteze imediat după primirea de către copii a împărtăşaniei 

solemne; 

 implicarea lor în construirea unei societăţi drepte; 

comunitatea nu trebuie să rămână închisă în sine, membrii săi 

trebuind să se simtă responsabili în a transforma societatea după 

învăţătura lui Iisus; 

 implicarea lor în educaţia religioasă a copiilor, prin 

participarea la întâlnirile săptămânale, pregătirea, transmiterea 

informaţiilor catehetice copiilor, mărturia permanent. 

Obiectivele privind copiii sunt: să devină responsabili, în 

măsura posibilităţilor vârstei, pentru primirea sfintei 

împărtăşanii, în sensul de a manifesta disponibilitate în a primi 

cateheza din partea părinţilor, ca şi interes pentru primirea 

acestui sacrament, prin completarea conştiincioasă a caietului de 

lucru propus, şi participarea la celebrările săptămânale pentru 

copii; să adere la Hristos în mod liber şi conştient, deschizându-

şi inima.  

Se cuvine a fi subliniată ideea că dimensiunea catehetică a 

vieții creștinului adult nu poate fi ruptă de esența sa liturgică, de 

aceea dintre cerințele fundamentale ale acestei necesități 

pastorale se remarcă restaurarea vieții liturgic-particulare și 

comunitare, participarea la viața diaconiei creștine și, nu în 

ultimul rând, alegerea și „ținerea” de Părintele spiritual, 

Duhovnicul, cel care poate induce conduita pastoral-catehetică 

ucenicilor săi, făcându-i să crească „în Hristos și în Biserică”, 
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nu prin metoda, cât mai ales prin dragostea sa, miezul restaurării 

în Hristos a vieții13. 

Concluzia acestei redactări poate lua înfăţişarea unui semn 

de exclamare: doar de noi, de trăitorii acestui veac depinde să 

readucem moralitatea în cadrul căsătoriei, să refacem ceea ce 

Dumnezeu ne-a lăsat pentru obţinerea mântuirii, atât pentru cea 

personală, cât şi pentru cea a copiilor şi membrilor familiilor 

noastre, ce se reunesc în Hristos, într-o singură, unică, familie, 

Biserica, cea care întemeiază viaţa pe suportul mântuirii, prin 

cunoaşterea lui Dumnezeu înfăptuită în Hristos. 

 

ROLUL FAMILIEI ÎN FORMAREA ŞI  

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI  

Irina MUTELICA, asistent social, DGASPFC, Fălești 

 

Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea 

ambilor părinți în toate aspectele ce țin de viața copilului. De la 

ce mănâncă zi de zi copilul, cu ce se îmbracă, la ce tip de 

informații este expus, prin ce stări emoționale trece, în ce 

activități este implicat, la ce grădiniță merge. Rolul mamei și al 

tatălui sunt diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea 

personalității sale. Mama are rolul de a-l proteja pe copil, în 

timp ce tatăl are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru 

confruntarea de mai târziu cu lumea, cu viaţa. Ambii părinţi sunt 

un model pentru copil, și această diferenţă aduce beneficii 

însemnate pentru copil, oferindu-i experienţe variate. [1] 

Familia reprezintă cea mai importantă „curea de transmisie” 

a normelor culturale din generaţie în generaţie, spunea R. K. 

Merton. Stabilirea unui echilibru între autoritatea părintească şi 

aplicarea drepturilor copilului, inclusiv a dreptului la libera 

exprimare, reprezintă o necesitate ce trebuie îndeplinită prin 

toate metodele posibile. [2] 

                                                 
13 Pr. Lect. Dr. Constantin Necula, Catehizarea adulților – necesitate 

pastorală, în http://www.crestinortodox.ro/religie/catehizarea-adultilor-

necesitate-pastorala-97097.html (accesat la 07.05.21). 
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În ultimii ani, datorită situației social-economice precare apar 

tot mai mulți copii în dificultate (copii în situații de risc). 

Categoria copiilor aflaţi în dificultate se extinde şi include copii 

plasaţi în instituţii de ocrotire, copii rămaşi fără ocrotire 

părintească, copii cu dezabilităţi, copii abandonaţi, copii ai 

străzii, copii în conflict cu legea, etc. Cu părere de rău, acești 

copii sunt lipsiți de mediul familial, din diverse motive, bine 

cunoscute de către specialiștii din domeniul asistențial și anume: 

sărăcia, emigrarea părinților, decăderea din drepturi părintești 

sau abandonul maternal. 

Luând în consideraţie faptul că nu fiecare copil are 

posibilitatea de a creşte şi de a se dezvolta în cadrul familiei 

biologice, din motiv că părinţii acestora sînt decedaţi, au fost 

decăzuţi din drepturile părinteşti, sunt supuşi unei măsuri de 

ocrotire judiciare, au fost declaraţi dispăruţi fără urmă, i-au 

abandonat sau părinţii acestora sînt pedepsiţi cu privaţiune de 

libertate, copiii deţin statut de copil rămas temporar fără ocrotire 

părintească sau copil rămas temporar fără ocrotirte părintească. 

[3] 

Ulterior, pentru a asigura copilului rămas fără ocrotire 

părintească un mediu familial substitutiv, sistemul de protecţie 

trebuie să-şi îndrepte eforturile în mod prioritar să asigure 

plasamentul acestora în serviciul de tip familial tutelă/curatelă 

sau Asistenţă parentală profesionistă şi Casa de copii de tip 

familial, deoarece se acordă susținearea cuvenită copiilor, în 

mediu familial, iar persoanele din acest serviciu sunt instruite 

permanent cum să facă față anumitor probleme, copiilor li se 

educă deprinderi de viață şi copilului i se acordă un confort 

psiho-emoțional. 

Tutela sau curatela asupra minorului se instituie în cazul în 

care acestuia i s-a atribuit statut de copil rămas temporar fără 

ocrotire părintească sau statut de copil rămas fără ocrotire 

părintească. Tutela/curatela se instituie cu scopul prestării 

anumitor servicii:  
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 îngrijirea și creșterea copilului în condițiile unui mediu 

familial substitutiv;  

 reprezentarea legală a drepturilor și intereselor copiilor;  

 administrarea bunurilor mobile și imobile ale copilului. 

În conformitate cu informațiile prezentate în raportul social 

pentru anul 2018 de către structurile teritoriale de asistență 

socială, tutela și curatela a fost instituită asupra 3185 copii 

rămaşi temporar fără ocrotire părintească și copii rămaşi fără 

ocrotire părintească, dintre care 94 de copii cu statutul 

definitivat erau din raionul Fălești. 

Asistența Parentală Profesionistă - este un serviciu social, 

care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia 

asistentului parental profesionist, în baza delimitării drepturilor 

şi responsabilităţilor cu privire la protecţia drepturilor copilului 

şi intereselor lui legale 

Conform datelor incluse în Raportul social anual 2018, 

elaborat de către MSMPS, în cadrul servciului de plasament de 

tip familial APP, au fost total în evidență 757 de copii plasați. În 

Raionul Fălești activau 15 APP, unde erau plasați 36 de copii.  

[4] 

Casa de copii de tip familial este un serviciu social 

specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în 

familia unui părinte-educator, care asigură la domiciliul său 

îngrijirea şi educarea copilului pentru o perioadă determinată de 

timp. Beneficiarii casei de copii de tip familial sunt:  

1) copilul lipsit efectiv de grija părinţilor în situaţii 

determinate de absenţa acestora, cu excepţia copilului ai cărui 

părinţi sînt plecaţi peste hotare;  

2) copilul luat de la părinţi din cauza existenţei pericolului 

iminent pentru viaţa sau sănătatea acestuia ori aflat în situaţie de 

risc;  

3) copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar 

fără ocrotire părintească;  

4) copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas fără 

ocrotire părintească; 
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În raionul Făleşti activează 1 Casă de copii de tip familial şi 

sunt plasaţi 7 copii cu statutul definitivat. 

În scopul evaluării cât mai obiectivă a gradului de satisfacţie 

a beneficiarilor și satisfacția lor legată de aflarea lor în familie, 

și la ce nivel îi sunt respectate drepturile lor în familie  și 

societate, pentru perioada anului 2020 au fost aplicate 48 de 

chestionare pentru copiii din serviciile de plasament de tip 

familial tutela/curatela, asistenţa parentală profesionistă şi casa 

de copii de tip familial.  

Corelând informațiile obținute în urma aplicării 

chestionarelor cu privire la evaluarea gradului de satisfacție a 

copiilor, s-a constatat că copiii sunt în siguranță în mediul 

familial care se află și le sunt asigurate  condițiile necesare 

pentru dezvoltarea și creșterea lor, în urma plasamentului 

copiilor în familiile-substitut, peste o scurtă perioadă aceștia 

înregistrează rezultate școlare bune, își fac prieteni noi, sunt mai 

fericiți, ordonați, deștepți, somnul devine liniștit și în general 

starea de sănătate se ameliorează simțitor. 

Problemele identificate în urma aplicării chestionarelor este 

că 15% din respondenţi, susţin că atunci când au o dificultate se 

abţin de la discuţiile cu îngrijitorii săi spre rezolvarea acestora. 

În legătură cu acest fapt, specialiştii din cadrul Direcţiei 

Generale, Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei şi Copilului 

Făleşti au venit cu propunerea de a referi copiii către Programul 

de educaţie sexuală şi reproductivă în scopul unei educații mai 

generale, astfel aceasta influențează dezvoltarea personalității 

copilului. Prin natura sa preventivă, educația sexuală nu doar 

contribuie la prevenirea consecințelor negative pe planul 

sexualității, ci și la îmbunătățirea calității vieții, sănătății și 

bunăstării. Astfel, educația sexuală contribuie la promovarea 

sănătății în general. 

Astfel, putem confirma faptul că totuși plasamentul copiilor 

în serviciile de tip familial are un efect pozitiv asupra creșterii și 

dezvoltării copiilor aflați în dificultate, în special asupra 

dezvoltării personalității acestora, care vor ajunge la maturitate 
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fiind gata pregătiți pentru viața de adult. Totodată li se oferă 

copiilor un cămin familial pe care nu l-au avut, îi ajută la 

formarea deprinderilor de viață, le oferă acestora grijă și 

educație părintească şi le schimbă comportamentul de la unul 

deviant spre unul normal și social adecvat. 

Copiii nu sunt vinovați de faptul că părinții lor nu-i pot crește 

și întreține, ei trebuie să crească într-o familie. De aceea, noi, 

cei implicați în domeniu trebuie să oferim această șansă copiilor 

creând cât mai multe servicii alternative. 
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O ȘANSĂ NOUĂ - O VIAȚĂ NOUĂ 
Veronica ROTARU,  

șef Serviciu „Asistență personală”, DGASPFC, Fălești 

 

„Oricine merită o a doua șansă, dar sunt puțini cei care 

acceptă o astfel de șansă” Victor Martin  

În viața fiecărei persoane poate parveni un moment de 

cumpănă, cauzat de accidentare mai mult sau mai puțin serioasă, 

iar incapacitatea poate afecta din toate punctele de vedere.  

În prezent, există o multitudine de soluții pentru astfel de 

probleme, de la recuperare medicală, servicii/prestații sociale, 

profilaxie, până la stabilirea unei gândiri pozitive. Toate în 

ansamblu, activate cu promptitudine și eficient, duc la depășirea 

https://mecc.gov.md/ro/content/resurse-pentru-parinti-educatia-timpurie
https://mecc.gov.md/ro/content/resurse-pentru-parinti-educatia-timpurie
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cât mai rapidă a evenimentelor întâmplate și revenirea la un stil 

de viață normal sau pe cât de posibil normal. În acest scop, este 

foarte important ca persoana interesată să se adreseze pentru a 

primi sfaturi de la profesioniști, care îl vor ghida și îl vor 

direcționa către serviciile necesare la momentul potrivit.  

Exemplu: Rada, copil care a suferit accident rutier în urma 

căruia a rămas imobilizată la pat și încadrată în grad sever de 

dizabilitate, a devenit total dependentă de altă persoană. 

Mama sa, rămânând văduvă în urma aceluiași nenorocit 

accident rutier, nemaiavând puteri morale și nici financiare, s-a 

adresat către primarul comunității după ajutor. 

În urma acestui apel, asistentul social comunitar fiind 

informat în privința cazului de către primar, a întrunit Echipa 

multidisciplinară locală, compusă din specialiști din diverse 

domenii: medicină, educație, asistență socială, poliție, conilieri 

locali etc. În cadrul ședinței, a fost elaborat Planul Individualizat 

de Asistență al familiei și referirea ulterioară a acesteia spre 

diverse servicii sociale: 

1. Serviciul social de suport momnetar și ajutor social; 

2. Serviciul social „Asistență personală”; 

3. Serviciul social „Echipa mobilă”; 

4. Serviciul social „Respiro”.  

Referirea familiei către serviciul social de suport monetar, a 

ajutat familia prin alocarea sumei necesare pentru procurarea 

echipamentului atât de necesar reabilitării zilnice a copilului, iar 

ajutorul social susține financiar familia, astfel depășind mai ușor 

greutățile și necesitățile financiare. 

La fel de importantă, a fost și referirea cazului către serviciul 

social „Asistență personală”, deoarece, fiind asistată de către 

specialiștii  din cadrul Serviciului problemele au fost identificate 

timpuriu, soluțiile căutate împreună, fiind permanent ghidată 

pentru a depăși barierele cu care se confruntă. Prin intermediul 

acestui Serviciu, mama – angajată în calitate de asistent personal 

– a beneficiat de instruiri inițiale și continue. Inițial, dumneaei 

era foarte sceptică în privința intruirilor, fiind sigură că nu mai 
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are ce învăța nou, la moment însă, așteaptă cu nerăbdare 

următoarea instruire, deoarece în cadrul întâlnirilor cu alți 

asistenți personali poate mereu să-și împărtășească din 

problemele, temerile sale, află toate noutățile legislative ce țin 

de sistemul social și nu doar. Datorită activităților practice 

organizate în cadrul serviciului,  schimburilor de experiență, a 

conștientizat că nu este unica cu asemenea problemă, dar și mai 

mult, a înțeles că sunt persoane care se confruntă cu probleme și 

mai grave. În cadrul acestui Serviciu a avut posibilitatea de a 

cunoaște și lega prietenii de durată cu persoane, care sunt foarte 

importante în viața unui îngrijitor, a fost identificat și grupul de 

suport care-i este alături atunci când are nevoie. 

CU CE POT SĂ TE AJUT? VREAU SĂ TE AJUT, CE POT 

FACE PENTRU ACEASTA? 

De foarte multe ori îngrijitorii, bunăoară cum este și 

exemplul nostru, spun: „Oh, nu, nu e nevoie, suntem bine, ne 

descurcăm”, sau „Nu pot lipsi nici măcar o secundă, dacă i se 

întâmplă ceva?” În realitate nu este adevărat. Oricine îngrijește 

de cineva bolnav, are nevoie de ajutor: mersul la cumpărături, 

activități de menaj sau pentru a lua o simplă pauză. 

La aceste nevoi pot răspunde parțial serviciile sociale 

„Echipa mobila” și „Respiro”, care acordă o pauză îngrijitorului, 

susținere morală și recuperare a persoanei. 

La fel de important este ca persoană să-și mențină relațiile cu 

alți membri ai familiei si prietenii, toate relațiile trebuie păstrate, 

atât pentru a putea primi ajutor, cât și pentru a avea sprijin 

afectiv. 

Prin oferirea serviciilor sociale de calitate, sistemul de 

protecție socială, are obiectivul de a-i sprijini pe cei aflați în 

dificultate, temporară sau de lungă durată, să obțină condițiile 

necesare unei vieți decente, ajutându-i să-și dezvolte propriile 

capacități și competențe pentru o mai pronunțată funcționare 

socială. 

Beneficiar al asistenței sociale poate fi persoana sau grupul 

de  persoane, care caută ajutor specializat, profesionist; care se 
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află într-o situație problematică și necesită intervenția unui 

serviciu asistențial specializat, în sensul schimbării. 

Procesul prin care o persoană devine beneficiair al asistenței 

sociale presupune o serie de etape, dintre care: 

a) persoana recunoaște față de sine că ceva nu merge 

bine în viața sa; 

b) cel care caută ajutor, își asumă riscul ca cei 

apropiați lui (familia, prietenii, cunoștințele) să afle despre 

incapacitatea lui de a-și rezolva singur problemele; 

c) cel care caută ajutor își recunoaște starea critică și 

incapacitatea de a o depăși prin forțe proprii. 

Pentru a ajuta asemenea persoane este imperios necesar ca 

comunitatea să fie deschisă, receptivă, astfel încât persoana, 

care ajunge într-o situație dificilă să nu fie marginalizată, dar 

susținută și încurajată, să înțeleagă că nu este singură în fața 

problemei. 

Aici trebuie să menționăm cât de important este rolul 

specialiștilor, actorilor comunitari cu responsabilități în 

protecția socială a populației.  

Menirea sistemului de protecție socială este de a ghida 

specialiștii de la nivel comunitar cum să acorde asistența 

potrivită pentru fiecare persoană aflată în dificultate. Acest lucru 

poate fi făcut, cum am putut observa și în exemplul nostru, prin 

intermediul EMD-urilor locale, care trebuie permanent să fie 

instruite.  

În acest context, în raionul Fălești, a fost creat centrul de 

formare continuă ,,Casa Speranței”, care asigură formarea 

continuă atât a specialiștilor din cadrul DGASPF, dar și a 

echipelor multidisciplinare locale, în funcție de necesitățile 

identificate.   

Este foarte binevenită dotarea specialiștilor cu echipament 

pentru a asigura realizarea permanentă a activităților de 

supervizare a EMD-urilor locale. Aici putem menționa ca o 

experiență de bună practică, participarea specialiștilor din cadrul 

Direcției aproape la toate ședințele EMD locale, (de la elaborare 
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până la reevaluare/revizuire PIA) fie prin prezența fizică, prin 

skaip sau alte platforme web. Fiecare asistent social comunitar a 

fost dotat cu echipamentul necesar pentru a asigura conexiunea 

cu specialiștii din cadrul DGASPFC Fălești sau membrii EMD-

urilor, în special, în perioada pandemică. Acest lucru oferă 

oportunitatea de a acorda specialiștilor comunitari 

recomandările necesare la momentul potrivit, fără a fi 

tergiversat cazul. De asemenea, acest lucru consolidează 

cooperarea intersectorială, contribuie la asigurarea prezenței la 

ședințele EMD a specialiștilor din diferite sectoare, fapt ce 

anterior era o problemă. 

Toate astea în ansamblu, oferind servicii calitative de către 

profesioniști instruiți, duc la rezultate frumoase și chiar dau 

persoanei/grupului de persoane ce se află în situație de 

dificultate șansa de a-și îmbunătăți și chiar schimba viața în mai 

bine. 

 

ADOPȚIA - O ȘANSĂ ÎN PLUS SPRE O FAMILIE 

FERICITĂ 

Ana MARTALOC, studentă, Academia  „Ștefan cel Mare” 

 

Formele de protecție ale copiilor rămași fără ocrotire 

părintească sunt menționate în articolul 115 din Codul familiei 

al Republicii Moldova și anume: adopția, tutela/curatela, 

asistența parentală profesionistă, plasamentul în casa de copii de 

tip familial, plasamentul în instituția rezidențială de orice tip, 

alte forme de protecție în condițiile legii. Adopția este una 

dintre formele prioritare de protecție a copilului rămas fără 

ocrotire părintească. [1] 

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează 

legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături 

de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. [2] 

Privind nevoile copiilor, Kellmer-Pringle citat de Smith 

(1993) identifică patru nevoi emoționale de bază care trebuie 

satisfăcute întrucât copiii să ajungă adulți independenți și 
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anume: nevoia de dragoste și securitate (asigurată numai de 

relațiile continue și stabile cu persoane semnificative), urmată 

de nevoia de explorare și cunoaștere (lucru ce ajută copilul să 

primească controlul în lumea în care trăiește, să fie încrezător în 

el însuși, ex: joaca și exprimarea nevoilor prin limbaj), cea de-a 

treia nevoie fiind cea de laudă și recunoștință (în familia 

adoptivă, părinții adoptivi pot fi antrenați de către asistenți 

sociali) și nu în ultimul rând nevoia de responsabilitate prin 

independență personală, asigurarea simultană și globală a 

acestor nevoi îl ajută pe copil să devină un individ pregatit, o 

piesă de bază pentru societate. 

Ceea ce Zamfir (1997) accentuează în vederea unei 

dezvoltări optime a copilului aflat într-o situație de risc, (gen 

abuz, abandon) este importantă stabilitatea și securitatea pe care 

numai o familie o poate oferi (familia adoptivă trebuie să se 

apropie de caracteristicile familiei naturale, pentru a-și îndeplini 

funcțiile) prin condiții de dezvoltare: nevoie de formare, suport 

uman și social, protecție specială pliată pe nevoile fundamentale 

ale copilului: hrană; îmbrăcăminte; grijă, îngrijire; stimulare 

fizică, emoțională. Problema cu copiii ce trăiesc în instituții este 

că au o viață întreruptă, discontinuă alături de sentimentul de 

identitate distrusă, izolare și pierdere a copilăriei. De aceea, 

adopția este o alegere realistă pentru copiii care nu pot să 

crească în propriile lor familii. 

Seglow citat de Smith susține că: ,,adopția este cea mai bună 

metodă de îngrijire alternativă pentru cei mai mulți copii, ai 

căror părinți nu sunt în stare, nu vor sau nu pot să ofere un 

cămin potrivit și permanent ,,fiind mai bună deoarece are un 

grad scăzut de eșec decât îngrijirea realizată în unități de 

îngrijire sau încredințarea.  

O societate centrată pe copil, îl vede pe acesta ca pe un 

membru al umanității, un cetățean, față de care familia are 

responsabilitatea principală, de aceea orice decizie care privește 

copilul, trebuie realizată în interesul său, deoarece copilul 



 

75 

 

reprezintă ,,resursa umană a viitorului,, (Zamfir,1999) și deci 

trebuie tratat ca o investiție vitală pentru societatea actuală. [3] 

Principiile de bază ale adopției: conform art. 3 din LEGE Nr. 

99 din 28-05-2010 privind regimul juridic al adopţiei, stabilește 

că: Protecţia drepturilor copilului prin adopţie se realizează pe 

următoarele principii de bază: 

- respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale 

copilului; 

- respectarea interesului superior al copilului; 

- informarea copilului şi luarea în considerare a opiniei 

acestuia în raport cu vîrsta şi cu gradul lui de maturitate; 

- prioritatea adopţiei naţionale faţă de cea internaţională; 

- continuitatea în creşterea şi în educarea copilului, ţinîndu-

se cont de originea etnică, culturală şi lingvistică; 

- celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la 

procedura adopţiei; 

- garantarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în 

procesul de adopţie în ceea ce priveşte datele de identificare ale 

adoptatorului, precum şi ale părinţilor biologici. [4] 

 Adopția - avantaje față de alte forme de protecție 

Bucuria. Pe de o parte este bucuria că ajuți un copil, pe de 

altă parte că e un copil în mijlocul    

familiei. Unii chiar simt aceeași bucurie ca la apariția 

propriului copil.  

Diferența. Părinții care adoptă copii aduc o mare schimbare 

în viața copilului adoptat. Îi ajută să se dezvolte la potențialul 

maxim, să-i ofere o familie care dă un sentiment de împlinire 

copilului. 

Schimbarea destinului copilului. Un copil adoptat poate 

beneficia acum de părinți, frați, verișori, bunici și de siguranță. 

Dacă nu ar fi existat posibilitatea adopției nu ar fi știut ce 

înseamnă toate astea.  

Societatea. Părinții care adoptă contribuie la bunăstarea și 

schimbarea în bine a societății în care trăiesc. [5] 
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În concluzie, pot spune că, adopția este unica formă de 

protecție a copiilor rămași fără ocrotire părintească care oferă 

căldura, grija și nevoile de care trebuie să aibă parte un copil. 

Conform art. 21 din Convenția cu privire la Drepturile Copilului 

- când un copil este adoptat, cel mai important lucru este ca 

acest fapt să servească bunăstării sale. Deci, fiecare copil are 

dreptul la o familie unde să se simtă iubit, protejat și ajutat dar, 

cu părere de rău nu fiecare din ei beneficiază de acest drept. 

(Anexa 2) 
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ADOPȚIA - MODEL POZITIV DE CREARE A UNEI 

FAMILII ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
Marinela ȚURCAN, studentă, Academia  „Ștefan cel Mare” 

 

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează 

legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături 

de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. 

Conform datelor din Registrul de stat al adopției, în 2019 

sunt luați în evidență 562 de copii adoptabili, dintre care 356 de 

copii eligibili pentru adopție internațională (copii care au 

împlinit vârsta de şapte ani – 107, cupluri de frați în care unul 

sau mai mulți au împlinit vârsta de şapte ani – 192 de copii (78 

de cupluri) și copii încadrați în grad de dizabilitate – 53). 

https://administrare.info/domenii/drept/3704-nevoile-copilului-pliate-la-m
https://administrare.info/domenii/drept/3704-nevoile-copilului-pliate-la-m
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=23968&lang=ro
http://artico.md/wp-content/uploads/2017/01/CRC_RO.pdf
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În ultimii cinci ani, dar și prima jumătate a anului 2020, în 

Republica Moldova au fost adoptați 547 de copii. Cei mai mulți 

copii, 123, au fost adoptați în anul 2017, iar cei mai puțini, 87 

de copii, în 2019. 

„Conform Hotărârii Guvernului nr. 257 din 05.03.2008 cu 

privire la mijloacele speciale ale instituțiilor de asistență socială 

subordonate MMPSF, odată cu depunerea cererii de adopție 

internațională, adoptatorul, personal sau prin intermediul unui 

reprezentant al organizației străine cu atribuții în domeniul 

adopției internaționale în RM, achită în instituțiile financiare o 

taxă unică și fixă pentru efectuarea procedurilor de adopție în 

valoare de 3000 de lei”, se arată în răspunsul primit. 

Cât despre cazuri de corupție în procesul de adopție, 

ministerul îndeamnă cetățenii care cunosc cazuri în care li se cer 

anumite sume de bani în procedura de adopție să sesizeze 

organele de drept, care sunt abilitate să investigheze cazurile 

respective și ulterior să întreprindă măsurile corespunzătoare 

pentru tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate 

de încălcările depistate. 

În conformitate cu prevederile art.45 al Legii nr. 99 din 

28.05.2010 privind regimul juridic al adopției, după 

încuviințarea adopției, copilul adoptat se află în evidența 

autorităților teritoriale de la domiciliul părinților adoptivi sau a 

autorităților centrale în domeniul adopției din statul primitor, în 

cazul adopției internaționale, până la împlinirea vârstei de 18 

ani. Monitorizarea situației postadopție a copilului se efectuează 

de către autoritățile în a căror evidență se află copilul, pe o 

perioadă de cinci ani de la încuviințarea adopției, cu următoarea 

periodicitate: 

 În primul an – trei rapoarte; 

 În al doilea an – două rapoarte; 

 În anii trei, patru și cinci – un raport anual. 

În cazul adopției naționale, rapoartele de evaluare se 

întocmesc de către autoritatea teritorială de la domiciliul 

părinților adoptivi și se prezintă autorităților centrale. În cazul 
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adopției internaționale, rapoartele de evaluare postadopție se 

prezintă autorităților centrale din RM de către autoritatea 

centrală în domeniul adopției din statul primitor sau prin 

intermediul organizațiilor străine din statul primitor acreditate și 

înregistrate în RM. [6] 

Câte tipuri de adopție sunt? 

Există adopție națională, care prevede că atât copilul 

adoptat, cât și adoptatorul sau familia adoptatoare au domiciliul 

în Republica Moldova. 

Adopția internațională se referă la situația în care copilul 

adoptat are domiciliul în Republica Moldova, iar adoptatorul 

sau familia adoptatoare are domiciliul în străinătate. De 

asemenea, poate fi o adopție în care copilul adoptat are 

domiciliul în străinătate, iar adoptatorul sau familia adoptatoare 

au domiciliul în Republica Moldova.[2] 

Cine poate adopta? 
 familiile (persoane căsătorite)/ sau persoana singură 

(necăsătorită) care obţine  atestatul de familie/persoană aptă să 

adopte; 

 persoanele care au capacitate deplină de exercițiu si care 

sunt cu cel puțin 18 ani mai în vârstã decât cel pe care doresc sã-

l adopte. 

Cine nu poate adopta? 
 Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o 

infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu 

intenţie, precum şi pentru infracţiunea pornografie infantilă 

privind traficul de droguri sau precursori nu poate adopta; 

 Persoana ori familia al cărui copil beneficiază de o 

măsură de protecţie specială sau care este decăzută din 

drepturile părinteşti; 

 Persoanele  care doresc să adopte singure, ai căror soţi 

sunt bolnavi psihic sau au un handicap mintal sau se găsesc în 

una din situaţiile prezentate anterior. 

Este important să înţelegem ceea ce precede decizia de a 

adopta. Majoritatea cuplurilor care iau decizia de a adopta s-au 



 

79 

 

luptat cu problema infertilităţii. Durerea şi pierderea care rezultă 

din speranţa de a avea un copil biologic adeseori sunt o 

constrângere în viaţa cuplurilor şi fac adopţia să pară ca o altă 

posibilitate de care se agaţă pentru a-şi atinge scopul de a deveni 

părinţi. La fel ca părinţii biologici, şi părinţii adoptivi se pot 

simţi ca nişte victime ale ‘procesului’. Pentru ei, procesul 

evaluării condiţiilor de acasă, exigenţa lucrătorului social din 

adopţii, şi, în final, includerea sau excluderea lor ca fiind 

eligibili ca părinţi adoptivi fac parte dintr-o procedură 

generatoare de frustrări şi anxietăţi. Unii dintre ei se înfurie pe 

parcursul procesului.  

Părinţii pre-adoptivi suferă adeseori şi de lipsa de înţelegere 

şi sprijin din partea familiei, a prietenilor şi a cunoştinţelor pe 

care le au în comunitate. Uneori oamenii nu înţeleg de ce, care e 

cauza că ei vor să adopte un copil. Acestea conduc la experienţe 

subtile de durere, vinovăţie, ruşine, pierdere, dar care durează 

întreaga viaţă dacă nu sunt discutate şi normalizate. Trebuie să 

recunoaştem faptul că adopţia nu repară infertilitatea. Dar 

îngăduie familiei să-şi desfăşoare funcţia parentală. Cu toate 

acestea, pentru unele familii adoptive problema creată de 

situaţia de a nu avea niciodată propriul copil continuă să 

persiste. Această problemă există şi pentru ceilalţi membri ai 

familiei extinse, în special pentru bunici.  

Educaţia şi consilierea cuplului sau a persoanei care adoptă, 

precum şi a familiei lărgite, înainte de adopţie vor conduce la un 

mai mare sprijin pentru familia adoptivă, precum şi la o mai 

bună înţelegere reciprocă a sentimentelor şi trăirilor. Într-un 

studiu de început asupra adopţiilor din România, Groze (1999) a 

găsit că a doua problemă mare cu care se confruntă familiile 

adoptive era problema modalităţii în  care ar putea să vorbească 

cu membrii reţelelor sociale din care ei fac parte (familie, 

prieteni, vecini, etc.) despre adopţie. Grupurile de sprijin 

realizate împreună cu alţi părinţi care încep procesul adopţiei 

pot conduce la diminuarea sentimentelor de izolare al acestor 

familii, precum şi a secretului în adopţie. Secretul şi negarea 
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adopţiei pot avea un impact negativ asupra dezvoltării identităţii 

copiilor adoptaţi (vezi Rosenberg & Groze, 1997) [3]. 

Părinţii adoptivi  

Adopţia este un aranjament complex şi de succes al familiei, 

peste tot în lume. Este un mod pozitiv de a crea sau a extinde 

familia. Este în acelaşi timp un proces pe viaţă de confruntare cu 

probleme diferite, comparativ cu cele care apar atunci când o 

anumită persoană este născută în familia respectivă. Dar 

diferenţa nu înseamnă deficit ; înseamnă doar pur şi simplu că 

există anumite aspecte unice ale acestui tip de familie care 

trebuie recunoscute şi care s-ar putea să reclame un ajutor 

profesional pentru rezolvarea lor, din când în când.  

Din perspectiva sistemică, familiile sunt văzute ca nişte 

sisteme şi subsisteme dinamice, în schimbare, în interacţiune şi 

ca nişte combinaţii de emoţii şi comportamente. Subsistemele 

includ şi subsistemul parental, subsistemul marital, subsistemul 

copilului, dacă sunt fraţi atunci şi subsistemul fratriei, precum şi 

subsistemul familiei extinse. În familia adoptivă, problemele 

familiei pot fi relaţionate cu procesele de dezvoltare (Falicov, 

1988; Pavao,1992). De exemplu: dezvăluirea adopţiei de către 

părinţi, copilului, recunoaşterea diferenţelor (bune şi rele) la 

copil, care sunt probabil bazate pe aspecte genetice, momentele 

în care copilul trebuie ajutat spre a se insera în mediul şcolar şi 

între prieteni, precum şi alte subiecte care ţin de adopţie şi care 

pot apărea în timp. Ca parte a perspectivei sistemice asupra 

familiei adoptive se recunoaşte faptul că în cadrul diferitelor 

etape ale ciclului vieţii familiei adoptive aceasta se poate 

confrunta cu factori stresori deosebiţi, comparativ cu alte 

sisteme familiale (DiGiulio, 1987 ; Groze, 1996 ; Talen& Lehr, 

1984) şi este expusă la probleme specifice de-a lungul ciclului 

vieţii (Pavao, 1992 ; Rosenberg, 1992). Terapeuţii cu o viziune 

sistemică asupra familiei, care încurajează şi capacitează familia 

adoptivă să-şi înţeleagă şi rezolve situaţiile generatoare de 

disconfort, în locul unei psihologizări exagerate a unor 
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probleme normale şi complexe ale familiilor adoptive, sunt cei 

mai adecvaţi pentru a ajuta familiile adoptive. 

Abordarea sistemică a familiei susţine că abordarea sistemică 

este necesară pentru a putea lucra cu sistemul familiei adoptive 

(care include şi familia biologică, precum şi familia extinsă a 

familiei adoptive). În această abordare nu avem un pacient 

identificat; întregul sistem (plecând de la contextul larg al 

practicilor adopţiei, incluzând sistemul de servicii şi până la 

relaţiile din cadrul familiilor adoptive şi biologice) este privit ca 

un client (Pavao,1995). Crizele sunt reformulate şi reîncadrate 

ca parte normală a vieţii familiei adoptive; când se petrec, 

acestea sunt văzute ca oportunităţi care pot conduce la 

învăţăminte, transformări şi maturizare. 

În funcţie de stilul familiei în confruntarea cu diferenţele, 

familiile care neagă diferenţele, precum şi cele care insistă şi 

explică totul prin diferenţe sunt cele mai expuse riscului de a 

întâmpina dificultăţi. Pe de altă parte, familiile care recunosc 

diferenţele sunt mai dispuse să ia parte la grupuri de sprijin şi să 

facă apel la intervenţii precoce ; aceste familii sunt mai puţin 

orientate spre criză în abilităţile lor de rezolvare a problemelor. 

Familiile care neagă sau insistă pe diferenţe sunt mai frecvent 

prezente în serviciile clinice intensive cum ar fi cele din 

sistemul de sănătate mentală. Cel mai adesea, vor aştepta să 

apară criza şi abia după aceea vor începe să caute ajutor.  

Modul în care familia adoptivă îşi vede propria identitate 

afectează structura şi funcţiile familiiei, integrarea familiei şi 

consecinţele adopţiei. Pentru a avea succes, trebuie să ai un 

sentiment că ai acest drept, că ţi se cuvine, să impui anumite 

comportamente, să realizezi o integrare a multiplelor sisteme ale 

familiei şi să recunoşti diferenţele care există (Bourguigion& 

Watson,1987). Sentimentul că au acest drept de a fi părinţi 

pentru copilul lor adoptat este extrem de important în succesul 

adopţiei. Să impună anumite comportamente înseamnă să-l vadă 

pe copil ca fiind copilul lor, indiferent de lipsa unor legături 

biologice cu copilul. Integrarea multiplelor sisteme ale familiei 
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înseamnă să recunoască faptul că copilul lor adoptat este o 

combinaţie de gene pe care le-a primit de la familia biologică şi 

de talente, abilităţi şi valori pe care le-a primit de la ei, familia 

lui adoptivă.[4] 

Copilul adoptat  

Când un copil intră în adopţie, el mai are legături cu familia 

biologică chiar dacă este doar sugar. Există, desigur, legătura 

genetică dar pentru mulţi copii adoptaţi există şi o legătură 

psihologică şi emoţională cu familia biologică, şi asta chiar dacă 

copilul adoptat nu a ajuns să-i cunoască niciodată. Este 

important să recunoaştem această legătură chiar în absenţa unui 

contact. Copilul adoptat aparţine la două familii: familia care l-a 

născut şi familia care l-a crescut.  

Copiii adoptaţi ar putea să aibă dificultăţi în confruntarea cu 

faptul că au fost lăsaţi de familia lor biologică. Ei nu au nici un 

control asupra trecutului lor ; adică nu au nici un control în 

legătură cu familia de care sunt legaţi genetic şi biologic. 

Această pierdere a controlului poate contribui la sentimentul 

abandonului, a separării şi pierderii în momente critice ale 

dezvoltării lor şi de-a lungul întregii vieţi.  

Când copilul a fost adoptat ca sugar, problemele pierderii şi 

ale abandonului sunt negate adeseori în virtutea faptului că 

separarea de părinţii biologici s-a petrecut atât de timpuriu, la 

începutul vieţii lor. Dar odată cu negarea pierderii vine şi lipsa 

permisiunii de a-ţi plânge pierderea. Această negare se 

confruntă cu teoria rănii primare (Verrier, 1993). Conform 

acestei teorii, separarea copilului de mama care l-a născut 

conduce la o traumă de separare; aceasta este o pierdere 

fundamentală a legăturii naşterii, cu multă semnificaţie de-a 

lungul întregii vieţi a unui copil adoptat. Verrier afirmă: cu cât 

copilul este mai mic în momentul separării cu atât pierderea e 

mai profundă. Unii specialişti în adopţie cred că copiii plasaţi 

pentru adopţie într-un moment foarte timpuriu al vieţii lor sunt 

mai vulnerabili la probleme care ţin de structurarea 

ataşamentului în comparaţie cu copiii care au beneficiat de 
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experienţa precoce a legăturilor. Explicaţia ar consta în faptul că 

s-a produs o ruptură a legăturii create prin naştere la un stadiu 

preverbal al copilului. Dificultăţile în construirea ataşamentului 

apar pentru că copiii nu au cuvinte să spună ceea ce li s-a 

întâmplat pe când şi-au pierdut şi au suferit separarea de mama 

care le-a dat viaţă. 

Părinţii adoptivi care încearcă să trăiască ca şi când copilul 

lor adoptiv este copilul ce s-a născut în familia lor, şi care nu are 

alţi părinţi, comit eroarea de a nu valida realitatea copilului lor 

adoptat. Ca urmare a negării lor, copilul adoptat se va simţi ireal 

sau invizibil. Pe de altă parte, părinţii care recunosc trecutul pe 

care copilul lor adoptat l-a moştenit, sunt capabili să-l ajute pe 

acesta să se simtă înrădăcinat, prins în istoria familiei adoptive 

şi să se simtă recunoscuţi şi importanţi în virtutea 

individualităţii lor unice. 

Un model de terapie familială sistemică pentru familia 

adoptivă Acest model terapeutic pleacă de la ideea că familia 

adoptivă va avea nevoie de sprijin în diferite etape ale 

dezvoltării, de-a lungul ciclului vieţii, precum şi de la 

constatarea că a avea nevoie de ajutor face parte din statutul 

familiei adoptive. Familiile adoptive au nevoie de o abordare 

sistemică incluzivă, care să normalizeze problemele de 

dezvoltare care apar. De exemplu, este clar că pentru multe 

familii adoptive, prima criză poate fi generată de luarea deciziei 

de a adopta. Numeroase alte crize urmează după adopţie. 

 Pentru familiile care adoptă copii de vârsta mică, apare 

confruntarea cu privire la cum să spună copilului că este un 

copil adoptat, ce să-i spună cu privire la familia biologică, când 

să vorbească cu copilul despre aceste lucruri, cum să facă faţă 

membrilor familiei extinse sau vecinilor, şi cum să conlucreze 

cu şcoala şi cu profesioniştii de care are nevoie, dar care au 

puţine cunoştinţe cu privire la copiii adoptaţi şi adopţii. În 

modelul terapeutic al lui Pavao (1992,1998) sunt văzute în 

timpul crizei atât familia cât şi variatele constelaţii (diferitele 

subsisteme familiale şi membrii familiei extinse). Intervenţia cu 
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familia în acest model presupune transformarea crizei într-o 

experienţă de sporire a capacităţii familiei şi de maturizare. 

O abordare sistemică a familiei recunoaşte faptul că există 

momente critice în dezvoltarea ciclului vieţii copilului adoptat, 

precum şi a familiei adoptive care impune familiei adoptive 

exigenţe deosebite. De exemplu, când copiii adoptaţi trec prin 

‘jalea/tristeţea adaptativă’ (Brodzinsky, 1987), pierderea 

familiei biologice devine problematică pentru copilul adoptat, 

chiar dacă a fost plasat pentru adopţie în primele săptămâni de 

viaţă. 

 Este momentul când familia trebuie ajutată să înţeleagă că 

trece printr-un proces caracteristic dezvoltării sistemului 

familiei adoptive. În plus, adolescenţii adoptaţi, acaparaţi de 

construirea propriei identităţi, pot deveni interesaţi de familia 

lor biologică într-un mod diferit, comparativ cu modul în care se 

interesau când erau mai mici. S-ar putea să dorească şi să 

încerce să aibă relaţii cu părinţii biologici.  

Familiile adoptive au nevoie de sprijin pentru a face faţă 

acestor probleme care apar, şi care au rolul de a integra în 

individualitatea copilului adoptat trecutul său şi de a nu nega, ci 

de a recunoaşte importanţa legăturilor biologice. Lucrând cu toţi 

membrii familiei, precum şi cu agenţiile care se ocupă de 

adopţii, cu tribunalul şi cu şcolile, terapeutul sistemic poate 

disemina înţelegere şi vindecare. 

 Unele familii au nevoie de sprijin pentru a accepta un model 

diferit de viaţă de familie. Asta include şi a spijini părinţii 

adoptivi să recunoască că uneori copilul adoptat poate avea 

nevoie să abordeze o cale alternativă în dezvoltarea sa 

(Rosenberg, 1992). Familiile adoptive ar putea avea nevoie de 

sprijin pentru a-şi normaliza sentimentele, pierderile şi 

aşteptările.[1] 

Ce condiții trebuie să întrunească o persoană pentru a 

putea adopta un copil în Moldova  

Adopția unui copil în Republica Moldova este permisă doar 

persoanelor care au capacitate deplină de exercițiu, au atins 
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vârsta de 25 de ani și sunt cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât 

cel pe care doresc să-l adopte, dar nu cu mai mult de 48 de ani.  

Într-un răspuns pentru IPN, Direcția politici de protecție a 

drepturilor copilului și a familiilor cu copii, în cadrul 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precizează 

că, adoptatorii trebuie să îndeplinească garanțiile morale și 

condițiile materiale necesare dezvoltării multilaterale și 

armonioase a personalității copilului. Totodată, adopția copilului 

de către soți este permisă numai în cazul în care căsătoria lor 

durează de cel puțin trei ani până la momentul depunerii cererii 

de adopție. 

Interdicții în adopția copiilor 

Conform prevederilor legale, nu pot adopta copii pe teritoriul 

Republicii Moldova persoanele decăzute din drepturile 

părintești și cele care se eschivează de la exercitarea obligațiilor 

părintești, inclusiv de la plata pensiei de întreținere a copiilor 

biologici. Nu pot adopta copii cei a căror stare de sănătate nu le 

permite îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor și 

responsabilităților privind creșterea și educarea copiilor, cei care 

au adoptat anterior copii, însă nu și-au exercitat corespunzător 

obligațiile părintești și sunt decăzuți de drepturile părintești sau 

copilul este luat din grija lor în temeiul unei hotărâri 

judecătorești, fără decădere din drepturi. Lista interdicțiilor se 

extinde și asupra persoanelor care sunt exonerate de obligațiile 

de tutore sau de curator, care au prezentat documente sau 

informații false pentru încuviințarea adopției sau care au fost 

condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni intenționate. 

Persoanele care doresc să adopte copii depun cerere la 

autoritatea tutelară teritorială (Direcția asistență socială și 

protecție a familiei sau Direcția municipală pentru protecția 

drepturilor copilului Chișinău) în a cărei rază își au domiciliul. 

Cererea de adopție trebuie să conțină mai multe detalii cu 

caracter personal, motivele adoptatorului de a adopta și 

eventuala disponibilitate de a adopta mai mulți copii, inclusiv 

frați. Cererea de adopție poate conține și alte date, informații și 
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solicitări în vederea adopției. La cererea de adopție se anexează: 

copia de pe actul de identitate, copia de pe certificatul de 

naștere, copia de pe certificatul de căsătorie, în cazul adopției de 

către un cuplu căsătorit sau copia de pe certificatul de divorț, 

dacă este divorțat, certificatul de la locul de muncă despre 

funcția deținută și despre cuantumul salariului sau copia de pe 

declarația de venituri sau un alt act similar, pentru ultimele 12 

luni, copia autentificată de pe actul ce confirmă dreptul său de 

proprietate sau dreptul de folosință asupra unui spațiu locativ, 

cazierul judiciar, certificatul medical privind starea de sănătate a 

adoptatorului, eliberat în modul stabilit de Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale, în care se indică aptitudinea de a 

adopta din punct de vedere medical și datele sale biografice, 

precum și alte acte permise de lege. 

Procedura adopției naționale nu prevede taxe  

În Republica Moldova, procedura de adopție națională nu 

prevede taxe, susțin reprezentanții Ministerului. În cazul 

adopției internaționale, odată cu depunerea cererii de adopție 

internațională, adoptatorul, personal sau prin intermediul 

reprezentantului organizației străine cu atribuții în domeniul 

adopției internaționale în Republica Moldova, achită o taxă 

unică de trei mii de lei. „ Taxa reprezintă contravaloarea 

cheltuielilor ocazionate de efectuarea de către Minister a 

serviciilor aferente îndeplinirii procedurii de adopție 

internațională pe teritoriul Republicii Moldova”, se arată în 

răspuns.  

Indiferent de numărul de copii care pot fi adoptați, specificat 

de către adoptator în cererea de adopție internațională, 

cuantumul taxei pentru procedurile de adopție internațională 

rămâne aceeași. Banii obținuți în urma achitării taxei se 

direcționează pentru achitarea cheltuielilor administrative. 

Acești bani pot fi transferați și caselor-internat pentru copii cu 

deficiențe mintale din subordinea ministerului, din care acestea 

pot procura lenjerie de corp și de pat, îmbrăcăminte, 

încălțăminte și produse igienico-sanitare.[3] 
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Procesul de adopție este un „roller coaster” de emoții, 

încercări la care ești pus de sistemul în care trăim, și multă 

dragoste. Deși poate părea copleșitor la început, cunoașterea în 

amănunt a procesului reprezintă cheia succesului în una din cele 

mai importante decizii ale vieții viitorilor părinți adoptivi. 

A crește un copil este probabil cel mai frumos sentiment din 

lume. În momentul în care îl ții pentru prima dată în brațe 

înțelegi adevăratul sens al fericirii și iubirii. Așa cum experiența 

sarcinii biologice necesită o mare atenție și pregătire, și decizia 

de a adopta un copil necesită cel puțin la fel de multă grijă și 

implicare. 
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ATELIER II.  
PROFESIONALIZAREA SPECIALIȘTILOR ÎN 

DOMENIUL PROTECȚIEI FAMILIEI ȘI COPILULUI  
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SUPERVIZAREA DE SUPORT ÎN DOMENIUL 

EXAMINĂRII ȘI UTILIZĂRII DATELOR ÎN 

BENEFICIUL COPILULUI: PRACTICI CURENTE 

NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 

Camelia GHEORGHE, consilier rezident,  

Palladium International LLC  

Viorica TOARTĂ, consultant în politici sociale,  

monitorizare și evaluare 

 

Avantajele pe care le aduce supervizarea în asistența socială 

asupra îmbunătățirii calității serviciilor sociale, dar și a 

performanțelor profesionale, sunt incontestabile, așa cum 

demonstrează multitudinea de studii în domeniu. Conceptual, 

mecanismul de supervizare profesională în asistența socială a 

fost instituit în Republica Moldova în anul 2009. Actualizarea 

acestuia în anul 2017 a fost determinată de necesitatea asigurării 

unei uniformizări în implementare și consolidării capacităților 

profesionale ale personalului Structurilor Teritoriale de 

Asistență Socială (STAS) în contextul evoluției dinamice a 

sistemului integrat de servicii sociale [i, ii, iii]. Actualul 

mecanism definește conceptele de bază și descrie procesul de 

supervizare profesională în asistența socială, inclusiv tipurile de 

supervizare, cadrul organizațional pe niveluri administrative, 

modul de organizare a ședințelor de supervizare și periodicitatea 

acestora, participații la procesul de supervizare, procedurile-tip 

și setul de instrumente standardizate ce trebuie utilizate. 

Mecanismul este preponderent orientat pentru implementarea 

supervizării la nivel local (teritorial și comunitar). În ce privește 

nivelul național, acesta se limitează la definirea 

responsabilităților Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale (MSMPS) în elaborarea de materiale metodologice și 

informaționale, și asigurarea instruirilor pentru angajații STAS 

și serviciilor de asistență socială, fără însă a specifica modul în 

care ministerul va colecta feedback-ul din teritoriu și cum va 

utiliza rezultatele supervizării în luarea deciziilor la nivel 
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național. De asemenea, în cadrul mecanismului actual nu este 

definit rolul Agenției Naționale Asistență Socială (ANAS) în 

calitate de autoritate administrativă, în subordinea MSMPS, cu 

misiunea de a spori calitatea asistenței sociale acordate 

populației prin implementarea politicii statului în domeniul 

asistenței sociale [iv]. Pentru realizarea într-o manieră deplină și 

calitativă a funcțiilor de bază, atribuțiilor și misiunii sale, în 

special a suportului metodologic pentru STAS, participarea 

ANAS în procesul de supervizare profesională în asistența 

socială este esențială.  

Supervizarea de suport pentru examinarea și utilizarea 

datelor în beneficiul copilului reprezintă un domeniu important 

al supervizării profesionale în asistența socială, contribuind 

semnificativ la îmbunătățirea calității datelor pentru procesele 

de monitorizare și evaluare (M&E) și la formarea unei culturi 

organizaționale de utilizare a datelor pentru informarea 

procesului decizional. În lipsa unei definiții unanim acceptate în 

acest domeniu în literatura de specialitate, definim supervizarea 

de suport ca abordare utilizată de către supervizor pentru a oferi 

mentorat și a încuraja persoanele sau grupurile supervizate în a 

reflecta în mod obiectiv asupra practicii lor de examinare și 

utilizare a datelor, cu scopul final de a îmbunătăți serviciile și 

luarea deciziilor. Aceasta se desfășoară în cadrul unor ședințe și 

contacte regulate, cu accent pe responsabilizarea și dezvoltarea 

de capacități a celor supervizați [v, vi]. 

ANAS și STAS sunt beneficiari ai proiectului „Date pentru 

Impact (D4I): Valorificarea puterii datelor în beneficiul 

copilului”, finanțat de USAID și implementat de Palladium 

(https://thepalladiumgroup.com/about) în Republica Moldova, 

obiectivul său major fiind consolidarea capacității guvernului și 

a partenerilor săi, la nivel național și subnațional, de colectare, 

analiză și utilizare a datelor pentru a genera un impact pozitiv 

asupra copiilor aflați în dificultate. Evaluarea capacității ANAS 

și STAS în domeniul M&E, realizate de D4I în anul 2020, au 

scos în evidență o serie de provocări sistemice legate de 

https://thepalladiumgroup.com/about
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asigurarea calității și utilizarea datelor pentru luarea deciziilor. 

Ca urmare, D4I a inclus în planul de consolidare a capacităților 

elaborarea unor instrucțiuni pentru ANAS care să faciliteze 

organizarea, la nivelul STAS, de procese regulate de supervizare 

de suport în domeniul examinării și utilizării a datelor.  

Pentru a informa elaborarea acestor instrucțiuni, D4I a 

efectuat o cartografiere a practicilor naționale și internaționale 

referitoare la supervizarea de suport în examinarea și utilizarea 

datelor [vii]. Din punct de vedere metodologic, au fost 

considerate preponderent practicile din asistența socială și 

ocrotirea sănătății, care se referă direct sau conex la subiectul 

studiat. O atenție sporită a fost acordată identificării practicilor 

care au fost instituționalizate. Pentru identificarea practicilor 

curente, D4I a studiat literatura de specialitate și a organizat o 

serie de întâlniri cu reprezentanți ai ANAS, STAS, Inspecției 

sociale, precum și cu experți naționali și internaționali. 

Practicile selectate au fost structurate în funcție de: (i) tipologie; 

(ii) conținut și utilizatori; (iii) rezultate și provocări, și (iv) 

potențialul de aplicabilitate pentru ANAS. Printre limitările 

cartografierii se numără insuficiența informațiilor referitoare la 

conținutul practicilor, precum și numărul redus al celor 

instituționalizate, pe fondul unei abundențe de informații în ceea 

ce privește supervizarea în asistența socială și ocrotirea sănătății 

în general. 

Cartografierea practicilor existente a arătat că acestea diferă 

în funcție de particularitățile social-economice și culturale ale 

fiecărei țări, gradul de dezvoltare a sistemelor de gestionare a 

datelor și existența sau lipsa unor Proceduri Operaționale 

Standard (POS) pentru asigurarea calității datelor și utilizării 

lor.  De exemplu, în cazul Armeniei, au fost efectuate vizite în 

regiuni de către reprezentanții departamentelor pentru protecția 

copilului și M&E ale Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale 

pentru oferirea supervizării de suport structurilor teritoriale în 

analiza calității datelor, precum și pentru sporirea nivelului de 

conștientizare asupra valorii datelor, și promovării utilizării 
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acestora în procesele de luare a deciziilor. De asemenea, au fost 

organizate ședințe tematice de examinare a datelor pentru 

identificarea lacunelor în cadrul anumitor programe și politici, 

care au condus la luarea unor decizii direcționate, de exemplu 

pentru sporirea incluziunii educaționale a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale recent dezinstituționalizați. În alte țări ca 

Uganda, Ghana, Nigeria, Etiopia, Haiti și Bangladesh, procesele 

de supervizare de suport în examinarea și utilizarea datelor 

pentru M&E și luarea deciziilor au fost instituționalizate prin 

intermediul unor POS elaborate în acest scop, abordarea 

conținând vizite regulate în teritoriu, ședințe periodice 

organizate la nivel regional și național, sau o combinație a 

acestora.  

De asemenea, Alianța Globală a Forței de Muncă din 

Serviciile Sociale a propus în manualul său recent [6] utilizarea 

Sistemelor Informaționale de Management a Protecției 

Copilului (CPMIS+/Primero) atât pentru eficientizarea 

implementării managementului de caz, cât și pentru facilitarea 

realizării în timp real a supervizării de suport pentru asigurarea 

calității datelor și utilizarea lor în vederea îmbunătățirii 

practicilor de lucru și a procesului decizional. 

Printre practicile naționale relevante, pe care D4I le-a 

cartografiat, menționăm: (i) supervizarea profesională în 

asistența socială menționată mai sus, în cadrul căreia sunt 

organizate ședințe individuale și în grup în scopul implementării 

unitare a managementului de caz, creșterii calității serviciilor 

sociale și performanțelor profesionale ale angajaților; (ii) 

revizuirea periodică a calității datelor la nivelul primărilor și 

ulterior la nivel național pentru producerea Indicelui de 

Deprivare a Ariilor Mici; (iii) revizuirea periodică a surselor de 

date și a furnizorilor de date pentru actualizarea cadrului de 

indicatori al Profilului Migrațional Extins, identificarea 

lacunelor și inconsistențelor în date; și (iv) ședințele de 

supervizare profesională și comisiile mobile pentru 

îmbunătățirea evidenței la sursa primară de date a beneficiarilor 
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„Ajutorului social”. O practică interesantă a fost experimentată 

în procesul de pilotare a indicatorilor de îngrijire alternativă a 

copilului, realizat cu suportul D4I, care a arătat că ședințele on-

line regulate de supervizare de suport (individuale și în grupuri 

mici) au contribuit pozitiv la îmbunătățirea calității și 

completitudinii datelor colectate aferente indicatorilor, sporind 

în același timp nivelul de conștientizare a specialiștilor STAS și 

asistenților sociali comunitari în ceea ce privește importanța și 

utilizarea unui sistem electronic (bază de date) pentru colectarea 

și evidenței beneficiarilor [viii].  

 Actualul mecanism de supervizare profesională în asistența 

socială din Republica Moldova, deși destul de bine structurat, 

abordează incomplet modul de realizare a acestui proces la nivel 

național, atât din punctul de vedere al actorilor implicați, cât și 

tematic. Implicarea ANAS în supervizarea de suport a STAS 

pentru examinarea și utilizarea datelor, precum și 

instituționalizarea acestui proces reprezintă elemente importante 

ale supervizării profesionale în asistența socială. Aceasta are o 

contribuție pozitivă asupra creșterii calității datelor, precum și 

asupra dezvoltării unei culturi a utilizării datelor pentru luarea 

unor decizii bazate pe evidențe în beneficiul grupurilor 

vulnerabile ale populației. În acest scop, mecanismul actual ar 

trebui ajustat. 
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MECANISMUL SUPERVIZĂRII APLICAT ÎN 

CADRUL DGPDC 

Sergiu OCERETNÎI, șef interimar DGPDC, drd., 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Supervizarea reprezintă o intervenţie profesionistă încă 

insuficient valorizată atât în Republica Moldova, cât și în cadrul 

Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului 

(DGPDC) din mun.Chișinău, beneficiile acesteia fiind 

actualmente recunoscute în mai multe ţări, printre care: SUA, 

Germania, Suedia, Franţa, Marea Britanie, România, etc. Istoria 

supervizării datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, când în 

SUA „vizitatorii prietenoşi” (friendly visitors) şi „agenţii plătiţi” 

(paid agents) sprijineau organizaţiile caritabile în distribuirea 

serviciilor şi resurselor financiare, activitate care a evoluat şi s-a 

modificat pe parcurs. 

Aşteptările societăţii contemporane faţă de rezultatele muncii 

asistenţilor sociali sunt destul de mari, fapt determinat şi de 

criza profundă prin care trece societatea noastră. Volumul mare 

de muncă, dar şi insuficienţa experienţei profesionale împiedică 

asistenţii sociali în evaluarea propriilor competenţe, ceea ce 

poate fi depășit prin intermediul activităţilor de supervizare. 

Acestea contribuie la definitivarea şi conştientizarea 

obiectivelor muncii realizate, la extinderea ariei de competenţe 

profesionale şi a metodelor de lucru, la crearea unei dinamici 

inovatoare pentru determinarea asistenţilor sociali de a 

conştientiza propriile limite, la oferirea unei mai mari siguranţe 

privind calitatea activităţii sociale. 

În cazul sistemului de asistenţă socială, supervizarea este 

considerată o metodă de suport profesional oferită personalului 

angajat în sistemul de asistenţă socială, în scopul sporirii 

abilităţilor acestuia de lucru cu beneficiarii, asigurării calităţii 

şi eficienţei activităţii şi prevenirii epuizării profesionale [2]. 

Activitatea de supervizare profesională este una continuă, 

care necesită a fi parte a culturii organizaționale, devenind în 



 

96 

 

același timp un drept al angajatului supervizat de a solicita 

sprijin pentru soluţionarea problemelor profesionale sau celor 

provocate de stresul profesional. De asemenea, supervizarea 

oferă un mijloc de monitorizare şi control al calităţii activităţii 

profesionale, deoarece supervizorul, în calitatea sa de 

manager/mentor, asigură faptul că angajații supervizați 

activează în conformitate cu politicile, instrucţiunile, 

standardele şi bunele practici din domeniu. 

Suportul profesional ține de gestionarea eficientă a cazurilor 

aflate în lucru, dezvoltarea și consolidarea competențelor în 

scopul îmbunătățirii calității serviciilor prestate beneficiarilor, 

consolidarea aplicării practice a cunoștințelor teoretice. 

Supervizarea profesională este o modalitate de a oferi suport, 

a evalua competența profesională și a monitoriza activitatea 

angajaților. Supervizarea este integrată în contextul unei relaţii 

profesionale clar definite: șeful STAS - managerii serviciilor 

subordonate - supervizorii – angajații supervizați. 

Scopul major al supervizării profesionale constă în 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale prestate beneficiarilor 

prin asigurarea oportunităţilor de creştere profesională şi 

personală a personalului angajat, conştientizarea rolurilor şi a 

responsabilităţilor, cât şi prin contribuirea la dezvoltarea 

organizaţională sau dezvoltarea serviciului. 

Tabelul 1.  Diferenţierea responsabilităţilor de supervizare pe 

niveluri administrative 
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La nivel naţional, MSMPS este 

responsabil de elaborarea materialelor 

metodologice şi informaţionale, precum şi de 

asigurarea instruirilor în supervizare 

profesională pentru angajaţii STAS și ai 

serviciilor de asistență socială. 
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La nivel de raion, STAS asigură 

implementarea mecanismului de supervizare 

profesională pentru toți angajații STAS. În 

acest context, șeful STAS și managerii 

serviciilor sociale identifică persoanele pentru 

delegarea responsabilităţilor de supervizare, 

asigură instruirea lor în metodologia 

supervizării, creează condiții pentru realizarea 

acestor responsabilități, precum și 

monitorizează procesul de supervizare în 

structurile subordonate. Șeful STAS oferă 

supervizare specialiștilor din cadrul STAS și 

managerilor de servicii din cadrul sau din 

subordinea STAS (de exemplu, Serviciul 

asistență socială comunitară, Serviciul asistență 

parentală profesionistă, Serviciul deservire 

socială la domiciliu, Serviciul echipa mobilă, 

etc.). 
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Implementarea mecanismului de supervizare profesională în 

asistenţa socială presupune necesitatea asigurării unui cadru 

organizaţional adecvat, precum şi diferenţierea 

responsabilităţilor de supervizare pe niveluri administrative 

(vezi tabelul1). 

Cadrul normativ național în domeniul supervizării 

evidențiază că procesul de supervizare profesională urmăreşte 

realizarea următoarelor obiective: 

- dezvoltarea şi consolidarea continuă a competenţelor 

profesionale ale personalului angajat; 

- asigurarea respectării cadrului normativ şi a obiectivelor 

STAS de către angajaţi; 

- asigurarea calităţii serviciilor sociale prestate 

beneficiarilor; 

- încurajarea unei comunicări constructive între angajaţii 

implicaţi în sarcini comune;  

- crearea unui climat favorabil pentru împărtăşirea bunelor 

practici; 

- reducerea stresului şi prevenirea efectelor arderii/epuizării 

profesionale la angajaţi; 

- asigurarea faptului că angajații au acces la toate resursele 

necesare pentru a-şi realiza obligaţiunile de funcţie;  

- analiza progresului şi dificultăţilor angajaţilor în lucrul cu 

beneficiarii [4]. 

A
P

L
 N

iv
el

u
l 

I 

C
o

n
si

li
u

l 
L

o
ca

l 

A
si

st
en

tu
l 

S
o

ci
a

l 
C

o
m

u
n

it
a

r
 

 

În cadrul Serviciului asistență socială 

comunitară scopul principal al supervizării 

profesionale constă în îmbunătăţirea 

competenţelor profesionale ale asistenţilor 

sociali comunitari, precum şi susţinerea 

membrilor echipelor multidisciplinare create la 

nivel local, în vederea prestării serviciilor 

sociale calitative la nivel de comunitate. 
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Determinarea supervizorilor este o sarcină importantă a 

angajatorului, dat fiind rolul acestuia relația cu supervizatul. În 

acest sens pot fi identificate unele criterii în alegerea 

supervizorului, printre care: cunoștințele și experiența practică 

(1), disponibilitatea supervizorului (2) și experiența 

supervizorului cu beneficiari de același tipaj cu care lucrează 

supervizații (3).  

În cadrul DGPDC activitatea de supervizare a fost instituită 

prin ordinul nr.80 din 01 septembrie 2020, fiind angajați 7 

supervizori: 5 supervizori responsabili de asistenții sociali din 

cadrul celor 5 DPDC de sector, iar 2 supervizori angajați pentru 

asistenții sociali comunitari din cele 18 comunități suburbane 

ale mun. Chișinău. Calificările și criteriile în funcție de care au 

fost selectați profesioniștii sunt: cunoștințele și experiența 

practică, precum disponibilitatea supervizorului. 

Fiind un proces dinamic, supervizarea se realizează prin 

parcurgerea a câtorva etape cu respectarea principiului de la 

simple la complex. La începutul supervizării, în special 

supervizații fără experiență, supervizorii ar trebui să înceapă cu 

cazuri/situații simple, sesiunea de supervizare ar trebui să fie 

scurtă. Se recomandă ca aceste sesiuni să fie structurate, clare, 

cu o caracteristică plenar didactică și de a încuraja supervizații 

în activitatea de asistare a beneficiarilor. Pe măsură ce 

supervizarea avansează, se vor aplica metode mai complexe, cu 

aplicarea de jocuri și schimbări de rol. De asemenea în cadrul 

acestor sesiuni, caracterul didactic al supervizării se va diminua, 

preluând un caracter de descoperire ghidată și explorarea 

propriilor atitudini.     

Concluzii: Supervizarea reprezintă o intervenţie 

profesionistă deocamdată insuficient valorizată în Republica 

Moldova. Implementarea supervizării trebuie încurajată, cel 

puţin din două motive principale: importanţa definitorie a 

supervizorului în activitatea profesioniştilor care lucrează cu o 

diversitate de cazuri specifice, precum şi existenţa standardelor 

minime obligatorii pentru unele categorii de servicii sociale, 
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prin care se prevede obligativitatea supervizării profesioniştilor 

care activează în cadrul acestor servicii [5]. Or, piaţa muncii în 

societatea contemporană e caracterizată de extinderea 

exigenţelor profesionale şi de plafonarea în carieră, care 

neconștientizate, pot conduce la ardere profesională. 
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INTERVENȚIA RELAȚIONALĂ BAZATĂ PE 

ÎNCREDERE(TBRI): O ABORDARE SISTEMATICĂ A  

TRAUMEI COMPLEXE DE DEZVOLTARE 

Leonie WEBSTER, director Open Gate International,  

BSc (hons) Clinical nurse – Midwife,  

practitioner (UK) TBRI, practitioner (USA) 

 

Fie că provin dintr-un trecut de abuz, neglijență sau traumă, 

copiii din această subpopulație deseori împărtășesc un rezultat 

comportamental similar, din cauza experienței comune de 

traumă complexă de dezvoltare. Trauma poate fi pe larg indusă 

prin factori de risc precum ar fi abuzul fizic, emoțional sau 

sexual; cataclismele naturale; sau evenimentele traumatizante 

inclusiv intervenții medicale, spitalizare de lungă durată, și 

altele. Totuși, pentru scopul acestui articol, noi urmărim să 

clarificăm impactul traumei printre copiii și tinerii  care au 

experimentat plasamentul maternal sau instituțional. În 2005, 

Universitatea din Harvard a lansat date care confirmă faptul că, 

copiii din sistemul de asistență maternală din SUA au 

experimentat trauma sub formă de tulburare, de stres post-

traumatic la o rată de două ori mai mare decât veteranii de luptă 

(Pecora, White, Jackson, & Wiggins), ceea ce face această 

populație de copiii și tineri să fie deosebit de vulnerabili. 

Trauma complexă de dezvoltare este un diagnostic ce 

recunoaște impactul global al traumei și este descris de Van der 

Kolk și Courtois (2005) ca ‘‘experiența unor  evenimente 

traumatizante multiple, cronice și prelungite cu efecte adverse 

de dezvoltare, deseori de natură interpersonală (p. 402). Trauma 

timpurie și stresul pot avea un efect de durată asupra dezvoltării, 

declanșând întârzieri în competența socială (Becker-Weidman, 
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2009), dezvoltarea comportamentelor disfuncționale de 

adaptare, și modificarea semnificativă a chimiei creierului unui 

copil, mai ales atunci când condiția adversă este cronică și 

lipsește susținerea cultivatoare (Bremner, 2003; Carrion, 2006). 

Pentru mulți copii adoptați și din plasament maternal, aceste 

comportamente disfuncționale formează bariere pentru 

dezvoltarea unor relații sănătoase în medii familiale noi, iar fără 

intervenție, comportamentele problematice tind să persiste și să 

se intensifice în adolescență. (Verhulst, 2000). 

La moment, este un deficit de tratamente eficiente care să 

abordeze Trauma Complexă de Dezvoltare (van der Kolk & 

Courtois, 2005). Potrivit Manualului de Diagnostică și Statistică 

a Tulburărilor Mintale, un motiv pentru acest deficit este faptul 

că nu s-a făcut o diferențiere între “trauma acută”, rezultată în 

urma unui incident psihologic singur și/sau izolat (Ex. 

experiența unei tornade, evenimentele din 11 septembrie, sau un 

accident rutier) și “trauma complexă” rezultată în urma unor 

incidente multiple și diverse, care se suprapun (ex. abuz sexual 

cronic, abuz fizic, sau chiar proceduri medicale dureroase în 

curs de desfășurare, provocate de o condiție medicală cronică). 

Copiii și tinerii care suferă de traumă complexă deseori 

manifestă tulburări din domeniul sistemelor de atașament, 

afectând reglarea, psihologia, disocierea, control 

comportamental, cognitivitate și conceptul de sine (Cook, 

Blaustein, Spinazolla, & van der Kolk, 2003). Aceste tipuri de 

tulburări pot duce la o varietate de diagnosticuri, de obicei 

tratate  cu o combinație de abordări diferite. Cel mai des, copii 

sunt tratați prin modelul medical tradițional - vizite la cabinetul 

specialistului, cu îngrijitori care joacă un rol superficial în 

tratamentul copilului. Cu toate acestea, intervențiile care includ 

îngrijitorii  pot fi mai eficiente deoarece tratamentul este aplicat 

în mediul copilului unde apar provocările. Copiii, în loc să stea 

o oră pe săptămână în oficiul specialistului, ei petrec ore vaste în 

grija părinților sau îngrijitorilor. Mai ales că s-a observat că 
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trauma care a avut la bază relația, poate fi remediată prin relații 

iubitoare și stabile, care pot fi oferite de îngrijitori grijulii.  

Inițial, au fost identificați trei factori, de către van der Kolk 

(2005), și abordați mai târziu de Bath (2008) drept cei  trei 

“piloni” principali care ar trebui să fie incluși în orice program 

destinat să trateze trauma complexă. Aceștia sunt (a) 

dezvoltarea siguranței, (b) promovarea relațiilor vindecătoare, și 

(c) învățarea managementului de sine și a abilităților de 

adaptare. Aceste elemente se potrivesc celor trei principii bazate 

pe dovezi ale Intervenției Relaționale Bazate Pe 

Încredere(TBRI) dezvoltate de Institutul pentru Dezvoltarea 

Copilului al Universității Creștine din Texas. 

Cele trei principii TBRI sunt:  

1. Împuternicire - atenție la nevoile fizice; 

2. Conectare - atenție la nevoile de atașament;  

3. Corectare-atenție la nevoile comportamentale. 

Aceste principii ajută atât îngrijitorul, cât și copilul să învețe 

modalități de interacțiuni sănătoase, astfel încât ambii să fie în 

stare să-și joace rolul în procesul de vindecare. 

TBRI s-a formalizat în timp prin cercetări desfășurate 

continuu în laboratorul nostru; cu toate acestea, temeliile lui sau 

conturat 14 ani  în urmă la prima noastră tabără de vară pentru 

copii adoptați și din plasament, care au experimentat neglijență, 

abuz sau traumă. Mai târziu, la prima tabără numită Tabăra 

Speranța de către părinții a căror copii au participat, noi am 

documentat comportamente fără precedent și dobândiri de 

atașament în cei 10 copii participanți sub vârsta de 10 ani. 

Protocolul taberei și-a planificat să abordeze nevoile fizice, 

comportamentale și relaționale ale copiilor, iar mediul taberei 

era bogat în activități senzoriale, abilități sociale în grup, 

“grupuri de cultivare” (descrise mai târziu în acest articol) și 

altele. Părinții și cercetătorii au fost luați prin surprindere de 

rezultatele dramatice printr-o intervenție atât de scurtă. În timp 

ce eram entuziasmați de rezultatele documentate, la două 

săptămâni de la tabără, bucuria s-a prefăcut în tristețe când am 
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observat cum tot ce am realizat a început să se diminueze  în 

unii copii, înrăutățindu-se spre strategiile comportamentale și 

relaționale deviante de altădată.  

Această pierdere devastatoare ne-a propulsat să studiem mai 

mult rezultatele obținute în tabără, ca să înțelegem cum au fost 

dobândite aceste rezultate și de ce pentru unii copii ele s-au 

pierdut atât de repede. Ceea ce am descoperit, precum și 

călătoria spre înțelegere, este ilustrată aici prin date și istorioare 

individuale dintr-un set de informații cu lux de amănunte 

adunate în decurs de un deceniu și jumătate. Ca parte a acelei 

călătorii, prin cercetare și evaluare de program, TBRI a venit cu 

un set clar de principii de dezvoltare pentru a aduce vindecare 

tinerilor expuși riscului. Publicațiile precedente au sumarizat pe 

scurt elementele de bază TBRI. (Purvis, Cross, & Pennings, 

2009; Purvis, Cross, & Sunshine, 2007), iar creșterea 

evidențelor empirice arată rezultate pozitive pentru modelul 

TBRI ca un tot întreg (Purvis & Cross, 2006; Purvis, Cross, 

Federici, Johnson, & McKenzie, 2007). Totuși, este încă nevoie 

de o revizuire aprofundată a evidențelor empirice pentru a 

susține fiecare element din TBRI și pentru a le ilustra, ceea ce 

este scopul acestui articol. 

PRINCIPIILE TBRI 

Întâi de toate, principiile TBRI de împuternicire abordează 

nevoile copilului ecologice (extern/mediul înconjurător) și 

fiziologice (intern/fizic). 

Prin asigurarea că aceste nevoi sunt satisfăcute, eficacitatea 

principiilor de conectare și corectare se îmbunătățesc foarte 

mult. În același timp, principiile de conectare abordează nevoile 

relaționale și de atașament, concentrându-se pe conștientizare, 

implicare și sincronizare. Nu în ultimul rând, principiile de 

corectare învață autoreglarea și limitele adecvate. (vedeți Anexa 

pentru exemple de activități specifice fiecăruia dintre aceste 

principii). 
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Principiile de împuternicire 

Cunoaștem că dezvoltarea emoțională a copilului, precum și 

abilitatea de a forma un atașament sigur, este afectată de factorii 

ecologici și fiziologici (Bronfenbrenner & Morris, 1998; 

Lickliter, 2008). Principiile de împuternicire pregătesc scena 

pentru schimbarea pozitivă prin asigurarea condițiilor sănătoase 

pentru copii. De exemplu, un copil care este flămând cronic din 

cauza sărăciei, are o capacitate mică de învățare sau de joacă, 

fiindcă frica de foame îi domină gândurile și comportamentele. 

De asemenea, crearea unui mediu care favorizează sentimentul 

de siguranță este un component decisiv în tot acest proces. 

Această premiză pune accentul pe diferența dintre a fi în 

siguranță și a te simți în siguranță. Pentru că deși părintele 

adoptiv poate cunoaște cu certitudine faptul că copilul pe care l-

au adoptat dintr-un mediu dezavantajat nu va mai suferi 

niciodată de foame devastatoare sau malnutriție, acest mesaj 

trebuie comunicat prin modalități înțelese de copil. Pentru acești 

părinți, parteneriatul cu propriul copil pentru a crea sentimentul 

de siguranță poate presupune strategii precum ajutorarea 

copilului să facă cumpărături pentru gustări nutritive (ex. Fructe, 

nuci, stafide) să fie puse într-un vas special pregătit în camera 

lui. Purtarea unei pungi amuzante în care sunt gustări, poate de 

asemenea oferi copilului “o dovadă” că ei nu vor mai suporta 

foame din nou. Înainte, îngrijitorul știa că mâncarea îi stă la 

dispoziție, dar cu aplicarea acestor strategii, copilul are o 

dovadă palpabilă că nevoile lui vor fi satisfăcute. Prin furnizarea 

acestui tip concret de dovadă, un îngrijitor poate să se alieze cu 

copilul său pentru a crea un puternic sentiment de a se simți în 

siguranță.  

Mediu sigur și structurat 

Un efect dăunător major al traumei complexe de dezvoltare 

este frica cronică, care afectează atât funcția cognitivă, cât și cea 

emoțională (Anda et al., 2006; Perry, 2001). Cu toate acestea, 

copii care simt că mediul și relațiile sunt sigure și previzibile, 

pot învăța să aibă încredere în cei din jur și să dezvolte emoții și 
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comportamente sănătoase care sunt conduse de încredere, în loc 

de cele conduse de frică. (Knight, Smith, Cheng, Stein, & 

Helmstetter, 2004). Toate principiile și practicile TBRI au 

menirea de a genera acest sentiment de siguranță în copii. 

Un ingredient cheie pentru a institui un mediu sigur și 

previzibil este asigurarea unor tranziții armonioase pentru copii. 

Cele trei tipuri principale de tranziții sunt  (a) tranziții zilnice, 

(b) tranziții majore de viață, și (c) tranziții de dezvoltarea. 

Tranzițiile zilnice sunt ‘‘ligamentele’’ care conectează 

experiențele zilnice și acestea generează provocări pentru copii 

care sunt conduși de frică și cei cu o auto-reglare slabă. Printr-o 

gestiune explicită a tranzițiilor zilnice (ex. Oferă copiilor o 

notificarea prealabilă înainte de tranziție) comportamentele 

problematice pot fi reduse semnificativ. (Sainato, 1990). Pur și 

simplu, avertizând un copil care, de exemplu înoată, că ‘‘în 

cinci minute vom ieși din piscină’’ poate asigura aceste tranziții. 

Un copil mai vulnerabil emoțional poate avea nevoie de o serie 

de avertizări de tranziție. De exemplu, alertează la 15, 10, 5 și 

un minut înainte de tranziție. 

Tranziții majore de viață (ex. Prima zi de școală, aderarea la 

o nouă familie) sunt de asemenea stresante. Noi îi putem învăța 

pe copii să negocieze în aceste situații dificile prin diverse 

strategii, inclusiv cărți de viață (carte personalizată cu poze), 

albume foto de amintiri, povești și ținerea unui jurnal. (Cowan 

& Cowan, 2003; Pennebaker & Stone, 2004; Nicolopoulou, 

Barbosa de Sa’, Ilgaz, & Brockmeyer, 2010). De exemplu, 

cărțile de viață pot fi folosite cu un copil care a trecut prin 

numeroase schimbări de plasamente înainte de adopție și căruia 

îi este frică de schimbări și tranziții. Creând pagini cu fotografii, 

desene și notițe personale, copilul poate fi  ajutat să înceapă să 

accepte înțelegerea că el a ajuns  în “familia lui pentru 

totdeauna”. Spusul poveștilor este o unealtă puternică care a fost 

utilizată în diferite culturi timp de multe generații. În jurul 

șemineului, vatră  sau la masa de bucătărie, povestitul 

istorioarelor noastre a oferit continuitate și tranziție de-a lungul 
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timpului.  Un ofițer de marină de rang înalt a raportat o 

conversație personală, precum că tulburarea de stres post-

traumatic era de ordinul necunoscutului printre militari până la 

războiul din Vietnam, și toate din cauza influenței istorioarelor 

povestite.  Înainte de acel moment, soldații erau transportați spre 

și de la război în nave masive de transport pe mare, petrecând 

săptămâni sau chiar luni traversând oceanul. Pe parcursul acelor 

zile de călătorie lungă, se spunea că ei jucau cărți cu orele și își 

povesteau istorioarele din nou și din nou. Simțindu-se în 

siguranță cu alții care le înțelegeau  povestea și ‘‘dând glas’’ 

fricilor, durerilor, terorilor și speranțelor lor, a oferit o tranziție 

vindecătoare acelui personal militar care se întorcea de la 

război. 

Dezvoltarea tranzițiilor apare în timp ce creierul continuă să 

se reorganizeze pe parcursul etapelor majore de dezvoltare din 

viață (ex. Tranziția de la fragedă pruncie spre copilărie, tranziția 

de la copilărie spre adolescență) (Nelson, 2011). Aceste tranziții 

pot fi văzute ca oportunități de impact pozitiv asupra sistemului, 

care este instabil și se reorganizează. (Brazelton, 2000; 

Niklasson, Niklasson, & Norlander, 2010). În ansamblu, noi 

putem ajuta copiii să se simtă în siguranță prin intensificarea 

previzibilității și a controlului perceput pe parcursul zilei (Ex. 

Monitorizarea evenimentelor zilnice sau de viață) (Pennebaker 

& Stone, 2004). Ritualuri zilnice sau de familie sunt de 

asemenea un mod eficient de a crește previzibilitatea de a 

gestiona tranzițiile și a construi coeziunea familială. (Crespo, 

Kielpikowski, Pryor, & Jose, 2011). De exemplu, știind că 

familia va lua cina împreună în fiecare seara la ora 18:00, se 

formează un ritual stabilizator în viața a unui copil în 

dezvoltare. 

Povestind istorioarele noastre a fost un mecanism pentru 

vindecare pe parcursul istoriei în toate culturile și vârstele. Într-

o călătorie recentă în Africa, o parte din echipa noastră a avut o 

întâlnire cu Prima Doamnă a unei națiuni Africane, care a 

experimentat un genocid în timpul generației precedente.  
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Conștienți de rănile profunde și deschise care și-au lăsat 

amprenta asupra tuturor generațiilor acestei națiuni, Prima 

Doamnă a întrebat cum să aducă vindecare victimelor 

genocidului pentru care dezvoltarea sănătoasă a ajuns în impas. 

Răspunsul nostru a fost categoric clar—odată cu trecerea 

timpului, noi ne-am vindecat prin povestirea istoriilor noastre. 

Nevoile senzoriale 

Copiii cu trecut de instituționalizare (spitalizare de lungă 

durată sau orfelinat), truma, și/sau stres prenatal, sau perinatal, 

au adesea tulburări de procesare senzorială, care poate avea un 

impact negativ asupra comportamentului, a abilităților sociale, a 

aptitudinilor motorice și a performanței academice. (Cermak, 

2009; Cermak & Groza, 1998). Acești copii pot prezenta 

comportamente care te lasă perplex. De exemplu, ei pot părea a 

fi mofturoși la mâncare, refuzând alimente cu excepția unei 

mâncări cu textură singulară. Sensibilitate orală la alimente de 

textură diferită poate fi un indiciu a Tulburării de Procesare 

Senzorială. De asemenea, ei pot rupe creioane sau pixuri dacă 

au o problemă senzorială cu presiunea (cu  denumirea de deficit 

proprioceptiv). Copiii care sunt agresivi dacă ciorapii sau 

puloverul pe gât sunt prea strâmți, ar putea manifesta același 

deficit proprioceptiv. Un copil din clasele primare, pe care îl 

ajutăm, a fost pedepsit pentru că a lovit un alt copil în burtă, în 

timp ce stătea la coadă pentru prânz. Acest fapt s-a întâmplat 

înainte ca directorul și profesorul să fie alertați cu privire la 

deficitul senzorial de împingere și îmbrânceli ale băiatului. 

Tulburarea de Procesare Senzorială (TPS) a limitat capacitatea 

băiatului de a înțelege că, copilul pe care l-a lovit nu avea nicio 

intenție să-i facă rău, a fost mai degrabă o înghesuire jucăușă în 

timp ce așteptau prânzul. Astfel de comportamente sunt frecvent 

interpretate greșit ca un rău intenționat, în loc de defensivă 

senzorială, ceea ce crează un risc adițional pentru copii și tineri 

cu TPS. 

Totodată, deficiențele de procesare senzorială pot fi depășite 

printr-o intervenție adecvată care răspunde sistemului senzorial 
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(Ayres, 1972a, 1972b; Fazlioglu & Baran, 2008; Kemmis & 

Dunn, 1996; Parham, 1998).  De exemplu, un protocol de 

atingeri cu regularitate și grijulii îmbunătățește sănătatea 

fiziologică, problemele de atașament și probleme senzoriale 

(Field, Hernandez-Reif, & Diego, 2005; Montagu, 1986). De 

asemenea, includerea unui programul zilnic de stimulări 

somatosenzoriale dese și cu regularitate, urmate de activitate 

fizică, au documentat o îmbunătățire semnificativă pentru copiii 

cu probleme senzoriale (Fazlioglu & Baran, 2008; Purvis, 

McKenzie, & Cross, 2012; Purvis & Cross, 2007). Activitățile 

senzoriale, dietele senzoriale (un program zilnic de activități și 

experiențe senzoriale), și o odaie senzorială au demonstrat că 

ajută copiii și adolescenții să își organizeze starea mentală și 

emoțională (Dorman et al., 2009; Kranowitz, 2006; Miller & 

Fuller, 2007).1 

Nutriția 

Cunoaștem că o nutriție bună este importantă pentru 

dezvoltarea comportamentală (Pollit, 1988; Powell & 

Grantham-McGregor, 1985). O nutriție corespunzătoare, care 

include suplimente de vitamine și minerale, poate îmbunătăți 

funcționarea cognitivă și emoțională pentru copiii ce acuză 

tulburări  comportamentale (Kaplan, Crawford, Gardner, & 

Farrelly, 2002; Kaplan, Fisher, Crawford, Field, & Kolb, 2004; 

Walsh, Glab, & Haakenson, 2004). Alimente precum carnea de 

curcan, pește, cereale integrale, nuci, linte și acizi grași Omega-

3 reprezintă o materie primă pentru o chimie sănătoasă a 

creierului și îmbunătățește comportamentul copiilor (Benton, 

2007; Bourre, 2004; Garland & Hallahan, 2006; Uauy & 

Dangour, 2006). Cercetări longitudinale au înregistrat nivele 

înalte de agresivitate și violență printre tinerii care au suferit de 

malnutriție timpurie (Galler, Bryce, Waber, Medford, 

Eaglesfield, & Fitzmaurice, 2011; for a review see Raine, 2002). 

Îngrijitorii celor care au experimentat malnutriție prematură  

semnificativă, pot găsi un mare beneficiu în testarea și 

intervenția specializată, ce poate fi oferită de către un 
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nutriționist certificat, sau un medic specializat în medicina 

funcțională. 

Copii si tineri cu trecut de expunere prenatală la substanțe 

nocive (droguri, alcool) și cei care au experimentat greutăți 

precoce deseori suferă schimbări semnificative în siturile 

receptorilor de insulină, supunându-i la schimbări dramatice de 

comportament când nivelul de zahăr în sânge începe să coboare 

sub nivelul optimal. În munca noastră cu copii, am implementat 

un protocol de oferire a gustărilor hrănitoare la fiecare două ore. 

Gustările prevăzute în mod regulat (inclusiv proteină și 

carbohidrați complecși) sunt emancipatori, pentru că asigură un 

nivel de zahăr adecvat și constant în sânge care susțin 

comportamentele pozitive, stări de spirit stabile și o funcționare 

cognitivă optimă, care include atenția și autoreglarea (Benton, 

Brett, & Brain, 1987; Benton & Stevens, 2008; Gailliot et al., 

2007). Îngrijitorii pe care i-am instruit în TBRI, au raportat 

schimbări pozitive în comportament prin simpla stabilizare a 

nivelului de zahăr în sânge. Aceasta este o provocare evidentă în 

medii unde accesibilitatea la mâncare este limitată și unde 

gustările hrănitoarea costisitoare depășesc mijloacele financiare 

ale unei familii sau instituții. În munca noastră cu  angajații 

orfelinatelor din România, Etiopia și Rwanda, anumite instituții 

pe care le-am instruit, au reușit să gătească mai frecvent, însă cu 

porții mai mici, crupele pe care le aveau disponibile.  

Hidratarea de asemenea îmbunătățește funcționalitatea 

mentală, inclusiv atenția și performanța memoriei (Edmonds & 

Burford, 2009; Wilson & Morley, 2003). De reținut faptul că un 

neurotransmițător, glutamat, este asociat cu comportamente 

agresive, convulsii, și numeroase comportamente agresive. 

Acest neurotransmițător este mai activ în condiții de 

deshidratare. Comportamentul și cognitivitatea pot fi pur și 

simplu îmbunătățite prin punerea la dispoziție a apei și altor 

băuturi hidratante ușor accesibile (Bar-David, Urkin, & 

Kozminsky, 2005; Edmonds & Jeffes, 2009). Avem descoperiri 

analogice în cercetările noastre, prin care învățăm îngrijitorii să 



 

111 

 

ofere apă și hrană la fiecare două ore copiilor și tinerilor aflați în 

grija lor. O instituție rezidențială informată în TBRI, în Texas, 

care găzduiește aproape 200 de adolescenți, care nu au 

posibilitatea de a locui în familiile lor, recent a început să ofere 

gustări și băuturi la fiecare două ore, de asemenea făcându-le 

ușor accesibile tot timpul. Îngrijitorii din acea instituție au 

documentat îmbunătățiri majore atât în dispoziție, cât și în 

comportament. În interviuri înregistrate, lucrătorii au notat o 

intensificare a încrederii din partea tinerilor, în timp ce 

experimentau simțul de siguranță legat de nevoia lor de 

mâncare. În general, gustările și băuturile sănătoase pot 

îmbunătăți comportamentul copiilor.  

ALTE PRINCIPII DE ÎMPUTERNICIRE 

Somnul  suficient este un determinant primordial pentru 

bunăstarea unui copil sau adolescent, inclusiv pentru funcția 

cognitivă  și reglarea emoțională (Mindell et al., 2011). Copiii 

proveniți din medii dezavantajate au adesea dereglări de somn 

din diverse motive, inclusiv faptul că unii din ei au avut de 

suferit în timpul nopții.  Consultându-ne cu o instituție 

rezidențială în cazul a doi puști, în vârsta de 5 și 6 ani, care 

erau în custodia Serviciilor de Protecție a Copilului, noi am 

recomandat ca fraților să li se dea pături ponderate pentru ora 

de culcare, care oferă un aport muscular profund și de calmare 

(Novak, Scanlan, McCaul, MacDonald, & Clarke, 2012). 

Apelându-ne  devreme în dimineața următoare, angajații 

bucuroși au raportat că ambii băieți au dormit buștean toată 

noaptea pentru prima dată de când sunt custodia servicilor de 

protecție. Aceste unelte, aparent simple, pot avea un impact 

considerabil în asigurarea unui mediu vindecător pentru copiii 

expuși riscului. 

     Deasemenea, activitatea fizică permanentă  favorizează 

dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională (Best, 2010) și 

exercițiile de respirație profundă (ex. Yoga sau altele) 

îmbunătățesc starea de bine și funcționarea mintală (Peck, 

Kehle, Bray, & Theodore, 2005; Stueck & Gloeckner, 2005). 
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De exemplu, un program care a fost elaborate pentru copiii de 

vârstă școlară la universitatea din Yale, ABC pentru Fitnes 

(Katz et al., 2010), crează ocazii pentru rafale scurte de 

activități fizice, cum sunt săriturile sau alergarea pe loc timp 

de 60 de secunde în timpul orelor. Schimbările înregistrate 

includ, nu doar  reducerea obezității, creșterea aptitudinii fizice 

și îmbunătățirea performanței academice, dar și micșorarea 

medicației în cazul celor care suferă de astm și ADHD 

(tulburare de deficit/hiperactivitate de atenție). 

Tabără de vară Conexiunea Speranței pentru copii cu trecut 

de abuz, neglijență și traumă, acordă activități fizice, mișcări 

de dans, sau oportunități de joc în aer liber la fiecare două ore. 

Informațiile de la tabără înregistrează scăderi dramatice a 

substanței chimice de stres, cortisol, precum și diminuarea 

comportamentelor negative și îmbunătățire semnificativă a 

comportamentelor pozitive (Purvis, Cross, Federici, et al., 

2007). Am implementat activități similare în școli, RTC, case 

și orfelinate cu același succes. În ansamblu, principiile TBRI 

de împuternicire împlinesc nevoile primare ale copiilor și 

sprijinesc dezvoltarea emoțională, relațională și 

comportamentală. 

Principiile de Conectare 

Principiile de conectare ajută atât copilul, cât și părintele să 

experimenteze comportamentele persoanele și interpersonale 

care construiesc încrederea și conduc spre un atașament sigur. 

Acest set de principii se aseamănă îndeaproape conectării 

comportamentale dintre mama și pruncul nou-născut, 

consistența unui contact vizual, atingeri afectuoase, și în mod 

consistent niveluri înalte de atenție la nevoi. Mamele biologice 

în mod natural “dau voce” nou-născuților lor, iar TBRI este 

conceput să “dea voce” celor care nu au avut această 

oportunitatea din partea părinților biologici. Consolidarea 

relațiilor cu atașament sigur este importantă, inclusiv 

constatări că originile autoreglării provin din relațiile de  

atașament a copilului (Geva & Feldman, 2008; Schore, 1994, 
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2001). În timp ce o mamă atentă împlinește nevoile noului 

născut, ea ‘‘impune’’ reglare pe copil - aplicând căldură când 

nou-născutului îi este frig, mâncare când îi este foame, 

mângâiere când este deranjat. În fiecare caz, părintele oferă un 

“modem extern” pentru reglarea nevoilor fizice și emoționale. 

Această participare și satisfacere consistentă a nevoilor devine 

temelia prin care acest copil în dezvoltare va învăța să-și 

regleze propriile nevoi și emoții. Principiile de conectare 

constituie temelia pentru atașament și auto-reglare și include: 

conștientizarea (față de ceilalți și de sine) interacțiunea jucăușă 

și sincronizarea. Urmează o prezentare generală a principiilor 

de conectare. 

Conștientizare observațională 

Lucrul cu copiii traumatizați necesită conștientizare fină 

(Endsley, 2006). Este crucial pentru îngrijitori să observe 

răspunsurile comportamentale și psihologice ale copiilor lor în 

timpul interacțiunilor, ca să monitorizeze anxietatea și gradul de 

confort (Grietens & Hellinckx, 2003; Siegel, 1999). Prin 

recunoașterea semnelor de stres și anxietate, îngrijitorii pot 

răspunde în mod adecvat copiilor care sunt adesea incapabili să-

și verbalizeze nevoile. TBRI pune accentul pe recunoașterea 

markerilor nonverbali de anxietate precum dilatarea pupilei, 

bătăile inimii, profunzimea mișcărilor respiratorii și tensiunea 

musculară, astfel încât nevoile să nu rămână a fi neîmplinite 

(Perry, 1994). Îngrijitorii intuitivi care devin profund conștienți 

de indicii nonverbali de “fugi, luptă sau îngheață”, deseori pot 

evita crize adverse de comportament prin receptivitate atentă. 

Conștientizare de sine 

Deasemenea, este critic pentru îngrijitori să fie conștienți de 

starea emoțională, stilul de atașament și disponibilitatea 

emoțională proprie. Studiile empirice au găsit faptul că stilul de 

atașament a îngrijitorului primar adult prezice stilul de 

atașament al copilului (Dozier, Stovall, Albus, & Bates, 2001; 

Steele, Steele, & Fonagy, 1996; Steele, Hodges, Kaniuk, 

Hillman, & Henderson, 2003; Steele et al., 2009) și starea de 
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bine a copilului (Madigan, Moran, Scheungel, Pederson, & 

Otten, 2007; Cassidy, 2001; Ward, Lee, & Lipper, 2000). În 

munca noastră cu copii și tineri cu cel mai înalt risc, deseori 

găsim îngrijitori care au istorii semnificative nerezolvate din 

propria copilărie și din maturitate timpurie, ceea ce declanșează 

din neatenție comportamente maladaptive în copiii de care au 

grijă. De exemplu, o femeie care a născut un făt mort, își poate 

păzi inima fără să-și dea seama, pentru a nu mai experimenta 

acea pierdere chinuitoare. Acești oameni, chiar dacă sunt 

prezenți pe deplin la nevoile fizice ale copilului, pot fi dificili în 

a fi disponibili emoțional pentru conectarea vindecătoare cu 

copiii lor. 

În munca noastră internațională, întâlnim frecvent un procent 

înalt de lucrători de orfelinate, care la rândul lor au crescut în 

orfelinat. Fiindcă nu au primit grijă tandră și atentă, este o 

provocare majoră pentru ei să ofere grijă tandră și atentă. În 

mod specific, planificăm să implementăm activități de îngrijire 

cu înșiși îngrijitorii pe parcursul zilelor de instruire a lucrătorilor 

din orfelinate. Vestea bună este că stilul de atașament al unui 

adult se poate schimba (Cassidy, 2001; Crowell, Treboux, & 

Waters, 2002) și un obiectiv TBRI este să ofere pași prin care 

să-i facă pe adulți să-și faciliteze schimbări pozitive în stilul  lor 

de atașament. O familie, care sub supravegherea noastră au 

implementat principiile TBRI în casa lor cu fiul lor violent de 

11 ani, au descoperit că stilul de atașament al mamei a fost 

modificat simțitor, din a respinge atașamentul, la a fi sigură în 

relațiile ei de atașament. Băiatul care avea multiple diagnosticări  

psihiatrice și un istoric de  agresiune  împotriva mamei sale și 

surorii, solicită atenție intensivă la nevoile  sale. Cu toate 

acestea, în a învăța să recunoască nevoile fiului ei, această 

mamă a început să-și dea seama de propriile nevoi nesatisfăcute 

și să se descurce cu propriile experiențe de atașament  și nevoia 

de atașament  din copilărie. Pe lângă educația despre 

promovarea unui atașament sănătos, îngrijitorii care 

implementează TBRI deseori fac Interviul de Atașament pentru 
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Adulți (AAI; George, Kaplan, & Main, 1985). Răspunsul de la 

AAI informează îngrijitorii  despre stilul lor de atașament și 

oferă conștientizare legat de ‘‘filtre’’ emoționale, care 

influențează percepția lor despre copiii lor și comportamentele 

față de ei. Apoi, îngrijitorilor li se arată care sunt pașii pozitivi 

pe care ei îi pot lua, pentru ca să formeze relații cu atașament 

sigur față de copiii lor. 

Abilități de atașament 

Abilitățile de atașament (Cassidy, 2001) sunt în concordanță 

cu TBRI. Acestea sunt: oferind grijă, căutând grijă, simțindu-se 

confortabil cu sinele autonom și negocierea. Principiile de 

conectare cultivează ideea ‘‘oferind grijă și căutând grijă’’, care 

sunt modelate și practicate ca parte din activitățile grupului de 

îngrijire (unele din aceste activități de îngrijire sunt derivate din 

Activitățile de Terapie prin joc) (Jernberg & Booth, 1999; 

Purvis, Cross, Federici, et al., 2007). Principiile de conectare de 

asemenea promovează ideea de ‘‘simțindu-se confortabil cu 

sinele autonom’’, care este importantă pentru relațiile sănătoase 

și provine dintr-un atașament sigur. Tipuri variate de 

‘‘negociere’’ și compromis sunt găsite în principiile de 

conectare și corectare. Îngrijitorii instruiți în TBRI pot de fapt 

reduce agresivitatea în copiii pe care îi slujesc prin ‘‘oferindu-le 

voce‘‘. În mediile informate în TBRI, un copil care se comportă 

urât poate fi întrebat, ‘‘Poți să-mi spui cu cuvintele tale, nu cu 

comportamentul?’’ Pentru un copil, sau tânăr care persistă în 

comportamentul său inadecvat, noi putem oferi oportunități 

pentru negociere, cum sunt ‘‘Dacă nu dorești să oprești 

televizorul acum, ar trebui să ceri un compromis?’’ Această 

oferire de voce, așa cum o numim noi, adesea devine o temelie 

solidă pentru dezvoltarea relațiilor de încredere, în special 

pentru copiii care și-au pierdut vocile devreme în copilărie, din 

cauza mediilor apatice și abuzive în care au fost vătămați.  

Interacțiune jucăușă 

Interacțiunea jucăușă generează căldură și încredere între 

îngrijitor și copii (Panksepp, 2000, 2002). Dezarmează frica, 
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favorizează atașamentul și construiește competențe sociale 

(Brown, 2009; Jernberg & Booth, 1999; Robison, Lindaman, 

Clemons, Doyle-Buckwalter, & Ryan, 2009). Mamele care își 

implică nou-născuții în interacțiuni jucăușe consolidează în mod 

natural dezvoltarea atașamentului, socializarea și vorbirea 

(Montagu, 1986). Totodată, dacă unui copil ia lipsit această 

legătură jucăușă timpurie, ea poate fi cultivată prin activități 

terapeutice prin joc. Terapia prin joc este un model bazat pe 

atașament de interacțiuni jucăușe, care se aseamănă cu 

activitățile naturale de joc  observate între părinții grijulii și 

pruncii lor. Activitățile de terapie prin joc pot fi folosite să 

învețe părinții de copii mai mari să interacționeze jucăuș. Aceste 

activități se aseamănă îndeaproape stilului de interacțiune care 

este la inima TBRI. 

Într-o sesiune tipică de terapie prin joc, terapeutul călăuzește 

părintele și copilul să se implice în îngrijire, interacțiuni jucăușe 

care includ atingeri jucăușe și contact vizual (Booth & 

Lindaman, 2000; Fesperman & Lindaman, 1998; Jernberg, 

1984; Lindaman, 1996). Experiența noastră a fost că pînă și 

adolescenții care par împotrivitori și dificili, de fapt le plac 

ocaziile de a se bucura, de a râde ridicol și a se juca. Prin 

interacțiunile jucăușe, îngrijitorii pot deveni sincronizați și 

receptivi la nevoile imediate ale copiilor. Îngrijitorii pătrunzători 

pot chiar redirecționa în mod jucăuș comportamentele negative,  

precum momentul în care un copil pretinde cu tărie ca părintele 

să-i dea un suc, poate fi întrebat ‘‘mă întrebi, sau îmi 

poruncești?’’ sau ‘‘poți să încerci asta din nou, dar cu respect?’’ 

Am observat recent un tată a cărui băiat de patru ani nu dorea să 

se încalțe și striga ‘‘NU Mama, tu fă-o!’’ Intuitiv, tatăl l-a 

ghidat cu blândețe să întrebe respectuos, la care copilul a 

răspuns ‘‘Mami, poți să mă încalți, te rog?’’ 

Acordajul 

Acordajul a fost definit de Merriam-Webster’s Dictionary, 

drept capacitatea de a ‘‘aduce în armonie’’, sau ‘‘a face 

conștient, receptiv.’’ Indiferent de intervenția folosită, 
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eficacitatea intervențiilor părinte-copil este corelată la nivelul în 

care părinții sunt implicați și sunt receptivi în crearea acestui tip 

de armonie (Mahoney, 2009). Prin comunicări cultivatoare 

verbale și nonverbale dintre îngrijitor și copil, acordarea poate fi 

obținută prin potriviri comportamentale, contact vizual, voce și 

intonație, poziția corpului și atingeri sănătoase. De exemplu, 

calitatea vocii (tonul, volumul, cadența) este o parte puternică în 

implicarea interpersonală (Finset & Del Piccolo, 2011; Malloch 

& Trevarthen, 2010) și atingerea este un instrument puternic 

pentru comunicarea nonverbală, dar trebuie folosită cu precauție 

față de copiii și tinerii abuzați anterior (Field, 2003; Finset & 

Del Piccolo, 2011). Potrivirea, un act al mimării expresiilor 

feței, sunetelor sau acțiunilor, se dezvoltă natural în relațiile 

sănătoase de părinte-copil și favorizează atașamentul și simțul în 

siguranță (Field, 1995; Jonsson, Clinton, & Fahrman, 2001; 

Schore, 1994). Potrivirea stării comportamentale poate facilita 

interacțiuni sociale armoniose cu copiii de toate vârstele 

(Bernieri & Rosenthal, 1991; Field et al., 1992). 

În timp ce copiii maltratați pot avea puțină, sau deloc 

experiență cu potrivirea, părinții de plasament, sau adoptivi pot 

învăța să inițieze interacțiuni sau activități de potrivire conform 

vârstei, ca să dezvolte o conectare mai puternică cu copilul lor 

(Zuckerman & Spielberger, 1976). Alteori, în munca noastră cu 

copiii expuși riscului, noi vom oferi gustări precum bomboane 

cu baston “Tootsie Roll Pops”. De interes, pe măsură ce un 

copil se simte în siguranță în grija noastră, el va începe să 

solicite bomboane “Tootsie Roll Pops” de aceeași culoare ca și 

mentorul său. Cu toate acestea, pot fi și momente în care 

îngrijitorul alege aceeași culoare de gustare ca a tânărului său 

prieten, doar pentru a vedea că micuțul întoarce bomboana în 

bol și alege altă culoare. Acest  comportament simplu oferă un 

indiciu important despre cât de aproape poate fi  conectat un 

copil de îngrijitorul său în acel moment. Când îngrijitorii sunt 

învățați să intre precaut și atent în spațiul fizic și emoțional al 

copilului, începe să apară un nou fundament pentru încredere, 
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aducând cu sine câștiguri fizice și emoționale. Cercetările de la 

taberele noastre de vară demonstrează îmbunătățiri dramatice în 

comportament cuplate cu reducere dramatică a substanței de 

stres, cortizol. Pentru copii a căror frică și reactivitate este 

redusă (după cum dovedește reducerea substanței de stres 

cortizol), câștigurile în comportament și chiar în vorbire sunt 

maxime (Purvis & Cross, 2006). În general, principiile de 

conectare oferă îngrijitorilor unelte pentru a dezvolta încrederea 

și  relațiile de atașament securizat cu copii lor. Îmbunătățirea 

relației îngrijitor - copil este cheia pentru inversarea efectelor 

adverse ale stresului timpuriu asupra creierului, diminuând 

astfel comportamentul asociat cu stresul și îmbunătățind 

funcționarea psihosocială (Fisher, Gunnar, Dozier, Bruce, & 

Pears, 2006). S-a spus că trauma care a avut la bază relația, 

poate fi vindecată printr-o relație grijulie și capacitatea pentru 

conectare este ingredientul esențial pentru cultivarea acelui tip 

de relație.  

Principiile de corectare 

Reglarea parentală a mâncării, căldurii, informațiilor 

senzoriale și liniștirii emoționale în perioada prunciei și 

copilăriei timpurii oferă siguranță fizică și emoțională care 

generează o temelie pentru dezvoltarea comportamentelor de 

auto-reglare. Copiii maltratați sunt adesea lipsiți de acest suport 

fundamental reglementar (Als, Lester, Tronick, & Brazelton, 

1982; Brazelton & Greenspan, 2000; Tronick, 1995). Pruncii 

tulburați reglementar cu dificultăți  moderate până la severe nu 

vor depăși aceste probleme în lipsa intervenției (DeGangi, 

Porges, Sickel, & Greenspan, 1993). În tabăra noastră de vară 

pentru copiii supuși riscului, avem jocuri de reglare pentru 

învățarea auto-calmării și auto-conștientizării. De exemplu, în 

unul din grupurile noastre de învățare (numit Grup de 

Întreținere) noi vom practica mai multe abilități de auto-reglare, 

cum sunt respirația profundă, folosind fidgeturi și aplicând 

presiune pe punctul parasimpatic puțin peste mijlocul buzei lor. 

Datorită ținerii degetului lor într-o parte, ca să apese pe partea 
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de sus a buzelor, copiii numesc această activitate “Mustața 

Magică”. După ce copiii practică liniștirea de sine, noi le dăm 

pistoale de jucărie Nerf cu instrucțiunile: “ Avem doar două 

reguli pentru a trage în cineva; prima - nu trebuie să tragi în față 

și a doua - trebuie să ceri permisiune și poți să tragi cu pistolul 

Nerf, DOAR dacă ți s-a răspuns cu DA.” Abilitățile de reglare 

sunt practicate în numeroase feluri prin astfel de activitate 

jucăușă. Copiii practică auto liniștirea/reglarea atât înainte de 

joc, cât și după. Mai mult, ei trebuie să-și regleze acțiunile, în 

primul rând cerând voie, în al doilea rând așteptând un răspuns 

și în al treilea rând să NU tragă din pistolul Nerf în copilul care 

a spus „nu”, sau în fața copilului care a spus “da”. Când sunt 

învățate în acest cadru jucăuș, aceste abilități de reglare se 

generalizează și în alte medii la o rată destul de impresionantă. 

Pe lângă protocolul taberii noastre, noi am implementat aceste 

activități în școli, case, instituții rezidențiale, grupuri de casă și 

orfelinate.  

Obiectivul principiilor de corectare este să construim 

competența socială a copilului (Miltenburg & Singer, 1999), 

care poate avea succes doar dacă a fost stabilită baza 

împuternicirii și conectării. Principiile de corectare sunt bazate 

pe terapia cognitiv-comportamentală (TCC), care este eficientă 

în tratarea unei game largi de tulburări din copilărie, inclusiv 

depresia (Stark, Sander, & Hauser, 2006; Verdeli, Mufson, & 

Lee, 2006), agresiune (Lochman, Powell, & Whidby, 2006; 

Sukhodolsky, Kassinove, & Gorman, 2004), și tulburarea de 

stres post-traumatic (Cohen, 2005; Dalgleish, Meiser- Stedman, 

& Smith, 2005). Instruirea comportamentală proactivă, spre 

deosebire de cea reactivă, este eficientă în îmbunătățirea 

rezolvării problemelor sociale și abilităților în copii (Webster-

Stratton & Hammond, 1997). În exemplul cu jocul Nerf, copiii 

exersează comportamente corespunzătoare, care încep să 

impregneze alte interacțiuni. Această învățare proactivă reduce 

nevoia de măsuri de corecție din partea adulților. Prin 

planificarea modului în care te descurci cu aspectele 
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problematice previzibile din timp, copilul este pregătit să 

reacționeze în concordanță cu comportamentul de înlocuire 

practicat (Colvin & Sugai, 1988; Colvin, Sugai, & Patching, 

1993). Principiile de corectare cuprind atât strategii proactive 

cât receptive pentru a promova  comportamente adecvate. 

Strategii comportamentale proactive 

Strategiile proactive TBRI sunt proiectate ca și măsuri 

didactice de prevenție care constau din înștiințări verbale, 

repetiții comportamentale, joc de rol cu alții sau cu păpușile, 

învățând astfel termeni de valoare a vieții și demonstrarea de 

comportamente de respectare a regulii și social admisibile, care 

sunt aduse în medii unde comportamentele problematice sunt 

foarte probabile. De exemplu, jocul pe roluri presupune 

practicarea unui “scenariu” între îngrijitor și copil, pentru a 

permite copilului să exerseze răspunsuri adecvate la frustrarea 

pe care el sau ea o pot întâmpina. Lucrând cu cineva în vârstă de 

16 ani, care a fost în instituție rezidențială de tratament (IRT) ca 

urmare a actelor de violență împotriva familiei ei, am descoperit 

că practicarea scenariului are valoare chiar și pentru tinerii mai 

mari. Putem practica “arătând respect” prin scenarii jucăușe, dar 

începem prin a arăta „LIPSA de respect”, oferind tinerei ocazia 

de a juca agresivitatea ei prin teatru, și răspunsurile ei guralive 

tipice. După aceasta ar urma  un reîncearcă comportamental  și 

să facă aceeași scenetă cu tânăra, dar cu practicarea cuvintelor 

respectuoase. Îngrijitorii adulți din scenariu practicând la fel ca 

și tânăra, râd cu poftă când le vine rândul să fie, în primul rând 

copilul sfidător și apoi o persoană din echipă. Chiar această fată 

tânără, care a încercat să-i taie gâtul mamei sale cu un cuțit de 

măcelărie, a fost în stare să învețe abilități prosociale în 

contextul acestui mediu jucăuș, proactiv.   Alt scenariu ce a 

generat un rod pozitiv cu adolescenți supuși riscului, a fost 

„foloseste-ti cuvintele”. Anterior lucrării noastre cu ea, când era 

copleșită, ea încerca să fugă, să înghită ceva ascuțit doar ca să-și 

facă rău, sau să încerce să se sufoce, să se spânzure cu cordonul 

tricoului său. Prin practicarea în medii sigure, jucăușe prin 
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scenete sau teatru de păpuși, ea a învățat să folosească cuvinte 

precum: „Sunt tristă!” sau „Sunt supărată de asta!”  

Termenii de valoare a vieții ajută la crearea unui limbaj și 

culturi de respect reciproc; similar în scop cu programele de 

educare a caracterului (Lee & Perales, 2005; Purvis, Cross, & 

Sunshine, 2007). Practicarea valorilor vieții oferă copiilor unelte 

potrivite pentru rezolvarea problemelor în situații din viața 

reală. Termeni de valoare a vieții include: folosind respectul, 

realizarea contactului vizual, folosirea cuvintele pentru a înlocui 

comportamente negative, fiind blând și bun, acceptând 

consecințele, acceptând “NU”-ul, cerând voie și altele. Când 

strategiile proactive sunt practicate cu regularitate, 

comportamentele problematice devin mai puțin frecvente în 

timp ce copiii îmbrățișează comportamente potrivite pentru că le 

sunt împlinite nevoile. Cu tânăra din IRT de exemplu, relatările 

de incidente violente au fost reduse până la 70% în câteva 

săptămâni, prin aceste exerciții interactive jucăușe. Chiar dacă 

câștigurile comportamentale era aproape imediate pentru această 

adolescentă, este important să ținem minte că este nevoie de 

repetiții de durată și consistente în timp, pentru ca un tânăr să fie 

în stare să se autoregleze cu susținerea unui adult atent. Bazat pe 

înțelegerea actuală a dezvoltării creierului și a propriilor 

experiențe, schimbarea de durată solicită, în medie, o lună 

pentru fiecare an de vârstă pentru un copil sau tânăr care 

provine din medii dezavantajate ca să dezvolte noi crezuri și noi 

comportamente, susținut de dezvoltarea compensatorie a 

creierului. 

STRATEGII COMPORTAMENTALE DE 

RECEPTIVITATE 

În timp ce o instruire proactivă este eficientă, mai pot exista 

cazuri când sunt manifestate comportamentele dificile (cu toate 

că acestea ar trebui să fie diminuate în timp), iar în aceste cazuri 

ar fi necesare strategiile de receptivitate. Strategiile de 

receptivitate includ Nivele de Răspuns și Abordarea IDEALĂ, 

care au fost dezvoltate ca parte din principiile de TBRI de 
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corectare ca să ghideze îngrijitorii în rezolvarea 

comportamentelor problematice când acestea se manifestă . 

Nivelele de Receptivitate, descrise în continuare, identifică 

practici de receptivitate care sunt potrivite în intensitatea 

nivelului de risc sau provocare, și totuși sunt intenționate în 

menținerea conectării cu copilul, sau tânărul: 

Nivelul Unu: Implicare Jucăușă — O provocare de nivel 

scăzut, de exemplu ‘‘gura mare’’ sau lipsa de respect verbal, 

poate fi întâmpinată cu o implicare jucăușă. Un exemplu de 

răspuns când un copil vorbește pretențios ‘‘Dă-mi acel creion!’’, 

îngrijitorul ar putea răspunde jucăuș ‘‘Mă întrebi sau îmi 

comanzi?’’ Mai apoi îngrijitorul ghidează copilul spre un 

comportament de ‘‘reîncearcă’’, în care copilul cere creionul cu 

respect. 

Nivelul doi: Implicare Structurată— Cu o provocare puțin 

mai elevată, cum ar fi momentul in care copilul nu răspunde în 

mod corespunzător implicării jucăușe, îngrijitorul ar putea oferi 

alegeri. De exemplu, o fetiță de șase ani pe terenul de joacă care 

a cerut învățătoarei să o ridice și să o ducă în brațe înăuntru, a 

fost întrebată la Nivelul unu de răspuns, dacă ‘‘întreabă sau 

comandă’’. Copilul a răspuns ferm că ea comandă, la care 

învățătoarea a răspuns, ‘Tu ai două opțiuni, poți să întrebi cu 

respect, sau poți să intri singură în clădire.’’ La acel nivel, fetița 

a vorbit cu respect și atunci învățătoarea a dus-o jucăuș în 

clădire. 

Nivelul Trei: Implicare de Calmare—Când este riscul de 

agravare deplină, îngrijitorul trebuie sa fie sincronizat atent cu 

acest pericol. La acest nivel, îngrijitorii sunt încurajați să ofere 

copilului, sau tânărului timp împreună și să se gândească la ceea 

ce au nevoie, în timp ce adultul este în apropiere. O alternativă 

pe care am folosit-o în Centrele Rezidențiale de Tratament și 

Case cu adolescenți, este că înainte de un comportament dificil, 

îngrijitorul și tinerii ar putea alege un loc liniștit unde tinerii ar 

prefera să meargă în caz că au nevoie de timp pentru auto-
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reglare. De regulă, după câteva minute adolescenții sunt în stare 

să revină la conversație, știind ce au de spus sau de făcut. 

Nivelul Patru: Implicare de Protejare— La Nivelul Patru 

este un pericol semnificativ de violență, sau vătămare din partea 

copilului, fie pentru sine fie pentru altcineva. La acest nivel, 

TBRI încurajează îngrijitorii să stăpânească violența în timp ce 

rămân calmi și liniștiți. Îngrijitorii trebuie să solicite instruire 

protocolară într-o intervenție acceptată de legea statului, sau 

regulamentele organizației lor. Când violența trece, îngrijitorul 

rămâne cu copilul, sau tânărul până când conectarea este 

reafirmată, iar copilul se simte în siguranță și securizat din nou. 

Notabil în toate aceste nivele, scopul este să menținem 

conectarea în timp ce ghidăm copilul spre comportamente și 

răspunsuri adecvate, iar copilul să știe că un adult sigur 

întotdeauna îi va ajuta să se regleze până vor redobândi 

autoreglarea. Nivelurile nu sunt prevăzute ca și pedeapsă, ci mai 

degrabă ca un sprijin reglementar. Negocierea este elementul 

esențial pentru toate strategiile TBRI, în timp ce căutăm să dăm 

voce copiilor care și-au pierdut vocea. Negocierea este vitală în 

special  în strategiile proactive și receptive, pentru că mulți copii 

și tineri afectați au  învățat să folosească violența, manipularea, 

controlul sau triangulația pentru a rămâne în siguranță și a-și 

împlini nevoile. Noi diminuăm semnificativ periodicitatea, 

intensitatea și durata episoadelor comportamentale, prin a ‘‘oferi  

voce’’ pentru negociere. O fată adolescentă cu care am lucrat, a 

fost abuzată sexual de numeroși adulți și era nediscriminativă  în 

atingerea adulților care lucrau cu ea la tabăra noastră. Noi am 

angajat-o în negocierea nevoile sale pentru o atingere sănătoasă 

și îmbrățișări, prin demonstrare felului in care primești o 

îmbrățișare întrebând (NU pur și simplu să vii la adulți și să-i 

atingi la întâmplare). De asemenea , noi am demonstrat atingeri 

sănătoase și atingeri nesănătoase, permițându-i să exerseze cu 

noi. În cele din urmă, am demonstrat spațiul fizic printr-un joc 

cu cercuri numit ‘‘hula - hoop’’ cu ambii, adultul și 

adolescentul, ținând fiecare cercurile în jurul corpului. Adultul, 
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ținând cercul în jurul corpului  său, a demonstrat ‘‘Acesta este 

spațiul meu fizic. Nimeni nu poate veni în spațiul meu fizic fără 

permisiune.’’ Mai apoi adultul spune ‘‘Acesta este spațiul tău 

fizic. Nimeni nu poate veni în spațiul tău fizic fără permisiune. 

Deci, cum pot primi o îmbrățișare, dacă îmi doresc una?’’ Astfel 

adolescentul practică abilități de negociere a nevoii sale de 

îmbrățișări  și atingeri prudente, prin a cere cu respect afecțiune 

fizică prudentă. 

Răspunsul IDEAL, descris în continuare, este un acronim 

care să reamintească îngrijitorilor de cele cinci principii care ar 

trebui să fie utilizate când apar comportamentele provocatoare:  

I—Răspunde imediat comportamentului (Hester, 

Hendrickson, & Gable, 2009) pentru că cercetările 

demonstrează că învățarea este cea mai bună când răspunsul 

este cu o proximitate temporală promptă comportamentului. 

D—Răspunde direct copilului prin contact vizual, oferind 

atenție totală și aducându-i aproape de tine fizic, pentru 

învățătură și ghidare (Danforth, 2006), pentru că cercetările 

datează schimbări semnificative în chimia și activitatea 

creierului în timpului contactului vizual și proximitate. 

E—Răspunde într-o manieră eficientă și calculată. Aceasta 

este reflectată în Nivelurile de Răspuns, în care îngrijitorii 

folosesc cea mai mică cantitate de fermitate, efort corectiv și 

directivă verbală care este necesară pentru corectarea 

comportamentului (Hester, Hendrickson, & Gable, 2009). 

Această strategie ajută de asemenea copii să capete încredere, 

știind că adulți nu vor exagera la comportamentele lor.  

A—Răspunsul este bazat pe acțiune. Redirecționează copilul 

să practice un comportament alternativ adecvat. Condu-l fizic 

printr-un moment de ‘‘re-încearcă’’ din viața reală, când este 

posibil. De îndată ce momentul de ‘‘re-încearcă’’ este cu succes 

(pentru că au folosit un comportament alternativ adecvat), laudă 

copilul (Heimlich & Ardoin, 2008; Hohnke & Sur, 1999; Reed, 

1996). 
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L—La nivelul comportamentului. Nivelează răspunsul la 

comportament, nu la copil. Niciodată nu respinge un copil ca 

persoană, răspunde doar comportamentului (Barber & Harmon, 

2002; Mills & Rubin, 1998). 

 ALTE INTERVENȚII TERAPEUTICE  

Adițional la TBRI, sunt alte intervenții terapeutice eficiente 

pentru copii cu istorii de traumă, care sunt alternative modelului 

medical tradițional. În caz contrar, acestea se concentrează în 

mod tipic asupra unui număr limitat de simptome, ori sunt  

adaptate pentru o populație specifică. TBRI adresează toate 

problemele majore care sunt asociate cu trauma complexă de 

dezvoltare și au fost adaptate pentru o varietate de medii 

inclusiv orfelinate, grupe rezidențiale de casă și centre de 

reabilitare, case adoptive sau, de plasament, școli, tabere 

terapeutice de zi și pentru copii de toate vârstele, inclusiv 

adolescenți. Șase modele respectate sunt eficiente în tratarea 

simptomelor specifice, grupurilor de simptome  sau populații, 

inclusiv (a) Cercul de siguranță, (b) Terapia prin Joc, (c) 

Recuperarea de Atașament și Bio Comportamentală (ABC); (d) 

Modelul Neuro Secvențial de Terapii (NMT), (e) Modelul 

Sanctuarului și (f) modelul de Atașament, Auto-reglare și 

Competență (ARC). 

Cercul de siguranță (Hoffman,  Marvin,  Cooper,  &  Powell,  

2006)  este un program de instruire bazat pe video, care se 

focusează pe consolidarea relațiilor de atașament dintre părinți 

și copii. Terapia prin joc (Jernberg, 1984) învață părinții să 

folosească implicarea jucăușă ca să îmbunătățească atașamentul 

și problemele de comportament. Așa cum a fost menționat 

anterior, activitățile Terapiei prin joc sunt utilizate ca un 

component al intervenției TBRI și noi recomandăm Cercul de 

Siguranță pentru cei ce oferă asistență adițională intensivă în 

formarea relațiilor de atașament cu copii. Programul 

Recuperarea de Atașament și Bio Comportamentală (Dozier et 

al., 2006) include 10 săptămâni de intervenții la domiciliu o dată 

în săptămână, care sporesc autoreglarea și relațiile de atașament 
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pentru copiii cu vârsta sub 4 ani  și îmbunătățesc sensibilitatea 

părintească față de copii. 

Modelul Sanctuarului (Rivard, Bloom, McCorkle, & 

Abramovitz, 2005) este folosit în centrele rezidențiale de 

reabilitare și se focusează pe crearea unui mediu de comunitate 

terapeutică sigură, democratică și împuternicește tinerii să 

dezvolte abilitatea de a influența pozitiv propria viață și  a 

comunității prin participare la un  program de recuperare din 

trauma și terapie cognitiv-comportamentală The ARC Model 

(Kinniburgh, Blaustein, Spinazzola, & van der Kolk, 2005). 

Modelul de Atașament, Auto-reglare și Competență (ARC) se 

focusează pe patru principii (a) creând un mediu structurat și 

previzibil prin instaurarea ritualurilor și rutinelor, (b) 

intensificarea capacității îngrijitorului să gestioneze prejudiciul 

profund (c) îmbunătățirea sincronizării îngrijitor – copil, și (d) 

creșterea utilizării laudei și consolidării. Cu toate acestea, în 

timp ce Modelul de Atașament, Auto-reglare și Competență 

include o listă de strategii posibile pe care practicienii le pot 

folosi, programul este conceput să fie un cadru teoretic ca să  

ghideze practicienii să ia decizii de intervenție. 

Pe lângă TBRI, o altă intervenție care tratează toate 

problemele asociate cu trauma complexă de dezvoltare este 

Modelul Neuro Secvențial de Terapii (NMT), (Perry, 2009). 

Cele trei elemente principale ale acestui model includ: (a) 

obținerea istoricului de dezvoltare a copilului (inclusiv istoric 

cunoscut de maltratare, instituționalizare, etc.), (b) efectuarea 

evaluării curente a funcționării creierului (inclusiv o hartă a 

creierului), și (c) prescrierea unui set de recomandări pentru 

intervenție și îmbogățire. De regulă, NMT prescrie o succesiune 

specifică de intervenții (ex. Educațional, de îmbogățire și 

terapeutic) pentru fiecare copil. Cu NMT, succesiunea de 

intervenții este importantă în cele mai primitive probleme de 

creier, precum autoreglarea și anxietatea sunt abordate în primul 

rând, iar procesele cognitive de ordin mai superior în etapele 

ulterioare de tratament. După cum a menționat Bruce Perry 
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(2009), una din dificultățile cu NMT este că necesită un 

clinician experimentat  să supervizeze procesul. Prețul pentru 

folosirea acestei abordări poate fi prohibitiv și este conceput 

pentru folosință la un nivel individualizat. 

Una dintre diferențele majore între NMT și TBRI este că 

TBRI utilizează practici general acceptate și științific validate, 

care pot fi folosite (și cu ușurință adaptate la) toți copiii și în 

toate mediile de îngrijire. Noi am instruit lucrătorii orfelinatelor 

din România, Etiopie și Rwanda, precum și instanțe, biserici, 

școli, Centre Rezidențiale de Tratament, familii adoptive și de 

plasament. Pe lângă adaptabilitatea mediului înconjurător, orice 

îngrijitor grijuliu poate fi instruit. TBRI nu este un model clinic, 

ci mai degrabă un model de îngrijire. Copiii sunt evaluați să se 

determine dacă au probleme senzoriale sau, comportamentale 

specifice. Dar chiar și fără testare, TBRI poate fi folosit în lucru 

cu populația dezvoltată optim sau la risc, ca să îmbunătățim 

rezultatele generale.  Atât pentru Modelul Neuro Secvențial de 

Terapii, cât și pentru TBRI, rezultatele studiilor de cercetare au 

fost pozitive, iar studiile adiționale sunt în curs de desfășurare, 

pentru a adăuga mai multă bază empirică pentru ambele modele. 

Copiii cu istorii de traumă complexă de dezvoltare, inclusiv 

cei care au trecut prin asistență maternală, instituționalizare, 

maltratare și neglijență, sunt provocări unice ale îngrijitorilor 

care luptă să ofere grija și susținerea de care au nevoie. 

Tratamentul problemelor psihologice și comportamentale 

comune ale acestor copii au fost administrate prin modelul 

tradițional medical tipic. Cu toate acestea, liste lungi de 

așteptare și lipsa expertizei practicienilor în tratarea traumei 

complexe de dezvoltare a creat nevoia de forme alternative de 

tratament. TBRI este un model bazat pe relație, care poate fi 

administrat prin îngrijire, îngrijitori intuitivi și poate fi 

implementat în orice mediu cu copii și tineri de orice vârstă și 

orice nivel de risc. Holistic în natură, rentabil să fie 

implementat, și în dezvoltare respectuos față de impactul 

traumei, TBRI pare să dețină potențialul semnificativ pentru 
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crearea impactului pozitiv în viețile copiilor și tinerilor care 

provin din medii dezavantajate.  

 NOTE 

 Pentru resurse suplimentare vezi paginile web ce urmează: 

The Out-of-Sync Child, http://out-of-sync-child. com; and SPD 

Foundation, http://www.spdfoundation.net. 
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DEZVOLTAREA PREMISELOR DE 

ADAPTABILITATE  SOCIO–EDUCAȚIONALE A 

COPIILOR CU DEFICIENȚE DE AUZ  ÎN PERIOADA 

DE  IZOLARE  SOCIALĂ 
Doina ADAȘAN, drd, Universitatea de Stat din Moldova 

 

Societatea a recunoscut și a acceptat  crearea condițiilor 

pentru integrarea copiilor cu disabilități – abordând dizabilitatea 

prin prisma filosofiei sociale. În încercarea de a-i primi pe copiii 

cu deficiențe de auz urmează a  elimina formele de 

descriminare, a dobândi valori: de empatie în fața diferențelor, a 

toleranței și respectului unuia față de altul.   

  Recunoașterea necondiționată a valorii umane, construirea 

unui parteneriat eficient, implicând potențialul familiei,  sunt 

factori esențiali în realizarea procesului de incluziune socială, 

educațională de calitate.  

Calitatea  procesului incluziv, în perioada de izolare socială, 

a avut de suferit, îndeosebi segmentul copiilor cu deficiențe de 

auz. Astfel, foarte important era studiul comportamentelor de 

adaptare la noile condiții a acestor copii. 

Prin urmare scopul studiului a fost examinarea 

comportamentelor  de  adaptare socio-educațională a copiilor cu 

deficiențe de auz, în scopul implimentării unor strategii de 

lucru, aplicabile în domeniul autonomiei personale și sociale. 

Obiectivele propuse: 

1. Studiul caracteristicilor comportamentului de adaptare 

socială, la copii cu deficiențe de auz; 
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2. Compararea trăsăturilor de comportament adaptativ, a 

copiilor cu deficiențe de auz, în perioada studiilor la distanță și 

în perioada studiilor cu prezența fizică; 

3. Studiul relației dintre caracteristicile comportamentului de 

adaptare socială și performanțele școlare a copiilor cu deficiențe 

de auz; 

4. Elaborarea unor strategii de lucru în scopul îmbunătățirii 

procesului de adaptabilitate la condițiile studiilor de la distanță. 

Ipoteze: 

1. Performanțele școlare și verbale ale copiilor cu deficiențe 

de auz, care frecventează grupul de copii vor fi superioare celor 

ce sunt instruiți online; 

2. Copiii cu deficiențe de auz prezenți fizic în cadrul 

grupei/clasei vor prezenta un nivel de dezvoltare a 

comportamentului de adaptare socială superior celor instruiți la 

distanță. 

Metodologia studiului: (la bază sunt teoriile sociologice) 

 teoria structural-funcțională (A.Compte, E.Durkheim, 

M.Weber); 

 teoria sigmatizării (E.Goffman); 

 teoria discriminării (E.Durkheim); 

 teoria rolurilor sociale valorizante (W.Wolfensberger); 

 teoria îngrijirii, teoria atașamentului, teoria participării 

descrise de M.Bulgaru și M.Dilion.  

Datele empirice au fost colectate prin aplicarea metodelor 

cantitative și calitative: 

- ancheta sociologică în bază de chestionar realizată pe un 

eșantion de 35 familii; 

- interviul aprofundat cu 20 cadre didactice (logoped, 

psiholog, pedagog de sprijin, educator, învățător); 

- analiza produselor activității. 

Au fost  analizate datele comparative pe un eșantion de  35 

de copii: 

 Comunicare –  copii cu deficiențe de auz, au înregistrat 

progrese din punct de vedere verbal  cu mult mai mici, 
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comparativ cu perioada în care erau prezenți fizic la școală sau 

grădiniță. Succesul perceperii și emiterii mesajului verbal, 

depinde de capacitatea actorilor de a construi o rețea incluzivă, 

care ar permite respectarea principiului incluziunii la diverse 

etape ale vieții, ar asigura un proces instructiv de calitate 

 Comportament – Comportamentele copiilor deficienți 

auditiv, acasă, în fața gadjeturilor au accentuat și mai mult 

manifestarea agresivității, lipsa poftei de mâncare, apatia, 

refuzul implicării și cooperării. 

 Rezultate școlare – comparativ între cele două perioade de 

instruire on-line și cu prezență fizică, rezultatele au scăzut 

considerabil în timpul instruirii la distanță 

 Adaptabilitate –  puțini copii au reușit să se adapteze la 

acest tip de studii la distanță. Mai mult copiii din  mediul urban, 

cei din mediul rural fie nu aveau acces, fie nu aveau susținere 

din partea adulților. Prezența unui frate mai mare la fel a fost un 

factor ce a contribuit la motivarea celui mic de a asista la orele 

online ceea ce a dus și la înregistrarea unor progrese mai bune la 

învățătură. 

La copiii cu deficiențe de auz activitatea factorilor 

emoționali devine o condiție esențială în asigurarea reușitei 

oricărei forme de învățare 

Fenomenul formativ capătă valențe noi la copiii cu deficiențe 

de auz și asigură elaborarea de comportamente ce se pot adapta 

la situația dată și la contextl relațiilor interpersonale în care își 

desfășoară subiectul activitatea. 

Integrarea socială - semnifică încadrarea și adaptarea 

individului la grupurile sociale în care membru este (familie, 

grădiniță, școală) la grupul de aceeași vârstă, la comunitate și 

societate în ansamblu  la nivel individual: integrarea socială se 

corelează cu dezvoltarea unei înalte conștiințe de sine, care 

permite stăpânirea și transformarea realului în funcție de 

propriile nevoi 

Conceptul de integrare şcolară reprezintă procesul de educare 

a copiilor cu sau fără nevoi speciale, având drept scop final 
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participarea deplină a tuturor copiilor la activităţile şi viaţa în 

comunitate. 

Aceasta implică educarea tuturor copiilor în şcolile obişnuite, 

asigurarea serviciilor specializate în aceste şcoli, sprijinirea 

adecvată a cadrelor didactice şi a personalului implicat, 

desfăşurarea procesului instructiv-educativ după acelaşi orar, 

participarea copiilor cu nevoi special CES la cât mai multe 

activităţi în şcoală şi în afara ei, utilizarea în comun a tuturor 

facilităţilor (bibliotecă, teren de sport, laboratoare, etc.), 

încurajarea prieteniilor şi a relaţiilor sociale între toţi copiii, 

educarea tuturor copiilor pentru integrare şi acceptarea 

diferenţelor dintre oameni, asigurarea programelor de sprijin 

individualizat și nu în ultimul rând, implicarea activă a 

părinţilor. 

Strategii de lucru în cadrul proiectului cu A.O ,,CCF 

Moldova - Copil, Comunitate, Familie, finanțat de RELX 

,,Inclusion of children with hearing impairment into mainstream 

education,, 

1. Specialiștii: educatori, diriginți, logopezi, cadre didactice de 

sprijin, psihologi 

Servicii de facilitare prin participarea în cadrul seminarelor 

de instruire și consultare online, schimb de experiență. 

2. Copii cu deficiențe de auz 

Organizarea sesiunilor individuale de reablilitare: 

A. Prezență online, prezența fizică; 

B.  Trimiterea coletelor – surpriză; 

C. Organizarea  plimbărilor. 

3. Părinții copiilor cu deficiențe de auz 

A. Instruire și consultare în cadul seminarelor organizate online; 

B. Convorbiri telefonice;    C. Întâlniri ( la necesitate). 

Concluzii și recomandări în scopul facilitării adaptării socio-

educaționale a copiilor cu deficiențe de auz: 

- Se recomandă exprimarea clară și expresivă cu cei mici, 

evitând ritmul accelerat al vorbirii, prezentările fiind animate și 

interesante; 
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- Folosirea propozițiilor simple, a imaginilor viu colorate, 

copilul cu deficiențe de auz trebuie implicat  să descopere 

imagini de pe ecran, lucruri și să le numeasă, să le deseneze; 

- Implicarea  intonației vocii și a expresivității faciale; 

- Organizarea jocurilor de rol, a competițiilor unde fiecare 

participant poate pierde și poate câștiga; 

- Desfășurarea jocurilor cu indicații scrise/reprezentate prin 

imagini și ascunse prin casă, sală; 

- Discuții despre emoții, succesele și insuccesele trăite pe 

parcursul zilei; 

-  Analiza personajele preferate din filmele cu desene animate 

privite de copil; 

- Găsirea soluțiilor pentru problemele apărute în familie, în 

grupul de copii; Exemplu: Cine aspiră covorul? De ce ... trebuie 

să aspire? Cine are alte opțiuni. 

-  Valorificarea personalității fiecărui membru din familie, a 

fiecărui membru din grup; 

Atât timp cât copilul este nevoit să stea în fața calculatorului, 

participând la ore, acest lucru fiind inevitabil, în contextul 

situației epidemiologice, noi adulții trebuie să fim foarte 

precauți și să găsim modalități de organiza plimbări, discuții fie 

chiar și contradictorii, reprezentarea diferitor desene cu scopul 

de a descoperi un mesaj, să oferim și să cerem cât mai multe 

îmbrățișări și zâmbete. Starea de bine a copiilor noștri depinde 

de noi. 
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ȘCOALA ONLINE - PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE 

PENTRU FAMILIE, PRIORITATE NAȚIONALĂ ÎN 

CONTEXTUL SITUAȚIEI DE CRIZĂ CAUZATĂ DE 

PANDEMIA COVID-19 

Silvia CIOBANU, asistent social comunitar supervizor 

 com. Catranîc, DGASPFC, Fălești 

 

Pandemia COVID-19 ne-a demonstrat timp de un an și mai 

bine cât de importante sunt investițiile în politicile sociale care 

protejează persoanele și familiile cele mai vulnerabile. 

Începând cu martie 2020 și până la momentul actual, mai 

2021, pandemia COVID-19 a determinat în societate niște 

emoții puternice, frustrante, precum anxietatea, stresul, 

incertitudinile. Un impact destul de important al acestui 

„fenomen” global al pandemiei COVID -19 a fost resimțit de 

către copiii de toate vârstele. În condițiile în care școlile s-au 

închis, evenimentele de orice gen au fost anulate, copiii, la fel ca 

și adulții, au fost nevoiți să stea departe de prieteni, rude, 

semeni. Un rol deosebit în aceste momente de grea încercare îl 

are familia, care trebuie să arate iubirea și sprijinul față de copii, 

mai mult ca oricând. 
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Familiile sunt cele care suportă criza, trebuie să-și 

„adăpostească” membrii de vătămare, stres, de tot ce este rău, 

iar pe umerii părinților au revenit sarcini destul de importante de 

a ajuta copiii, de a-i încuraja la participarea activă la activitățile 

școlare care au fost trecute la metode online de promovare, în 

același timp, trebuiau să-și onoreze responsabilitățile de la locul 

de muncă. 

În tot acest tumultum de negativism provocat de noul virus 

COVID-19, societatea a fost nevoită să caute soluții, remedii 

pentru crearea unui mediu securizant în ceea ce privește 

răspândirea virusului, în contrabalans cu conștientizarea 

necesității de socializare și învățare a copiilor și teama părinților 

de a nu-și expune copiii pericolului de îmbolnăvire, este și până 

la ziua de azi o adevărată provocare cu un impact important 

asupra copiilor, familiei și societății. 

Soluția găsită de mediul educațional a fost promovarea școlii 

online, care a venit la rândul său cu o serie de provocări.  

Școala online presupune o reorganizare completă a modului 

în care se abordează procesul educațional, pornind de la metode 

și tehnici noi de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al 

timpului și terminând cu materialele și mijloacele didactice 

utilizate. Lipsa unui dialog autentic „față în față” între profesor-

elev, imposibilitatea urmăririi modului în care elevii își iau 

notițe, dificila administrare a probelor de evaluare, reprezintă 

aspecte pe alocuri laconice care trebuie regândite și 

îmbunătățite. 

Învățarea de acasă este destul de solicitantă pentru triunghiul 

părinte-copil-profesor, însă în orice lucru trebuie să analizăm și 

partea pozitivă, privind această schimbare drept o perspectivă și 

o treaptă nouă în sistemul educațional. E nevoie de adaptare 

rapidă care schimbă obiceiuri, performanțe, componente psiho-

emoționale la părinți, elevi și profesori. Efectele pozitive și 

negative așteptate în noua situație pot diferi la nivel individual. 

Contează mult trăsăturile de personalitate, caracterul copiilor, 

atmosfera școlară, vârsta, dar și atmosfera și nivelul de 
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colaborare în familie. Toate acestea sunt niște elemente cheie 

care își arată puterea în momentele de schimbare. 

Categoria de copii care are cel mai mult de suferit cât timp 

prezența fizică la școală nu este permisă este cea a copiilor care 

provin din familii numeroase, social-vulnerabile. Copiii care nu 

au acces la internet, nu au posibilitatea de a avea calculator, 

telefon performant, tabletă sau în familie este un singur 

dispozitiv, însă sunt mai mulți școlari, nu pot accesa resursele 

pentru învățare și pentru realizarea calitativă și în termen a 

temelor, nu pot comunica eficient cu profesorii care i-ar susține 

în procesul educațional.  

În aceste situații devine opurtună implicarea mai multor 

structuri, specialiști în rezolvarea acestor dificultăți. Un rol 

esențial îl are cooperarea intersectorială, conlucrarea dintre 

structurile universale, adică dintre membrii Echipelor 

Multidisciplinare. 

Din anul 2016, în cadrul DGASPFC Fălești, a fost constituit 

Centrul de Asistență Specializată și Formare Continuă care are 

menirea de a presta un complex de servicii specializate, inclusiv 

programe de prevenire orientată, precum şi formarea iniţială şi 

continuă a profesioniştilor cu responsabilităţi în protecţia 

copilului din diferite sectoare. Astfel, membrii Echipelor 

Multidisciplinare sunt instruiți continuu în vederea cunoașterii 

legislației privind protecția diferitor categorii de persoane, 

pentru eficientizarea lucrului la identificarea, monitorizarea și 

asistența categoriilor de beneficiari. 

În contextul situațiilor de criză provocate de pandemia 

COVID-19, rolul Echipelor Multidisciplinare din raionul Fălești 

a fost esențial, prin faptul că datorită unei conlucrări eficiente s-

au identificat soluții de ajutorare a categoriilor de copii care nu 

se puteau conecta la lecțiile online. S-au căutat soluții în 

susținerea acestor copii datorită conlucrării cu Asociațiile 

Obștești, astfel unii copii au fost dotați cu echipament pentru a 

se implica și a putea face față cerințelor educaționale. La fel și 
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MECC al Republicii Moldova a acordat atenție deosebită și s-a 

implicat activ în ajutorarea tuturor categoriilor de copii. 

Dincolo de aspectele materiale, există și copii ai căror părinți 

poate au resursele materiale necesare, au dispozitiv la îndemână, 

însă nu au un adult alături care să-i îndrumeze, să-i monitorizeze 

în activitatea online. Cauzele pot fi diverse: părinții înșiși nu au 

abilități de utilizarea a tehnologiilor sau sunt la serviciu în 

timpul când copiii trebuie să participe la orele online. 

La fel, foarte mari dificultăți în acest proces de învățământ 

online întâlnesc și copiii din categorii cum ar fi: nevăzătorii, 

surdo-muții, cei cu cerințe educaționale speciale (CES). Acești 

copii au nevoie de ghidare specială, monitorizare și sprijin în 

procesul de învățare, de multe ori părinții/îngrijitorii nu au timp 

sau capacități pentru a se putea adapta nevoii acestora. (Ibidem) 

La fel și în aceste cazuri este esențială implicarea membrilor 

Echipelor Multidisciplinare Locale, iar la necesitate chiar și 

Echipa Muldisciplinară Teritorială, în vederea respectării 

interesului superior al copilului și menținerea acestuia în 

societate, într-un climat familial favorabil. 

Școala online a devenit o provocare pentru întreaga societate 

civilă, a provocat frustrări și tensiuni la începutul perioadei, însă 

pe parcurs a devenit o reformare a învățământului tradițional. 

Dat fiind faptul că în cadrul școlii se clădesc caractere, se 

dezvoltă capacități, se formează „oameni”, acest sistem trebuie 

să fie flexibil la schimbări, să poată face față și să se adapteze 

ușor la schimbări. Școala la distanță este o adevărată provocare 

pentru triunghiul elev-părinte-copil, succesul acestui proces 

trebuie să se axeze pe echilibrul și egalitatea acestor laturi, astfel 

școala online a devenit o prioritate națională în vederea 

respectării dreptului copiilor la educație. 

Pentru o eficiență și mai mare în procesul educațional, un 

accent sporit trebuie să punem pe cooperarea intersectorială 

pentru prevenirea situațiilor de risc în rândul copiilor și 

prevenirea marginalizării, discriminării copiilor din categoriile 
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social- vulnerabile, care provin din familii numeroase, copii cu 

CES. 

Astfel, membrii EMD vor lucra în vederea referirii familiilor, 

copiilor către serviciile specializate, existente la nivel raional, 

implicarea părinților, copiilor în programe orientate (Mellow 

Parenting, Educație Parentală, Panda) în vederea prevenirii 

tuturor situațiilor de risc. 
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       Având în vedere că în perioada pandemiei COVID-19, în 

Republica Moldova în tot mediul social s-a învățat din mers 

tehnologia educațională on-line, articolul de față abordează 

problema formării profesionale a viitorilor specialiști din 

perspectiva învățării la distanță. Pornind de la ideea că nici o 

disciplină nu constituie un domeniu închis ci se pot stabili 

legături între elev și profesor cu ajutorul platformelor online, 

creându-se premise educaționale, autorul evidențiază lecțiile 

învățate în perioada pandemică în domeniul învățământului 

profesional. 

   La data de 11 martie 2020, ca urmare a decizei Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării (MECC), a Republicii 

Moldova (RM),  s-a decis de a suspenda cursurile față în față 

în instituțiile de învățământ ca măsură de răspuns la 

pandemia COVID-19. Ca urmare s-au găsit soluții, punând la 

dispoziție resurse, portaluri, instrumente și platforme 

educaționale pentru circa 434.000 de elevi din toate 

https://www.paginadepsihologie.ro/de-ce-este-scoala-fata-in-fata-mai-importanta-pentru-unii-copii/
https://www.paginadepsihologie.ro/de-ce-este-scoala-fata-in-fata-mai-importanta-pentru-unii-copii/
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instituțiile academice, școlile au fost autorizate să ofere 

oportunițăți de învățare la distanță. 

    În cadrul orelor desfășurate online, stresul este generat de 

un conflict între nevoia profesorului de a avea contact vizual 

și nevoia de a avea intimitate a elevilor, care refuză să țină 

camera video a calculatorului deschisă. Pe de o parte, 

profesorul comunică mult mai bine cu elevii dacă îi vede la 

față, feedbackul nonverbal pe care îl primește (limbajul 

corpului sau expresiile faciale) verifică dacă elevii înțeleg sau 

nu lecția, de cealaltă parte, tinerii se confruntă cu ceea ce se 

numește ,,anexietate de expunere’’, un sentiment generat de 

lipsa controlului asupra propriei imagini în mediul online. 

    Pe scara efectelor cu un pas mai jos apare un sentiment de 

derivă, de pierdere a controlului, însoțit de manifestări de tip 

anxios, precum scăderea pragului de toleranță la frustrare și 

stres, ori  stări de neliniște fără motiv. S-au semnalat temeri 

iraționale despre superstiții precum că se va întâmpla ceva 

rău din cauza virusului. Cei mai afectați sunt elevii care abia 

au început studiile, care nu au avut timp să își cunoască 

profesorii și colegii și care, prin urmare, nu s-au adaptat la 

grup. 

O provocare nouă pentru părinți a fost izolarea în casă a 

întregii comunități, indiferent dacă au continuat să meargă la 

serviciu sau să lucreze de acasă, a apărut necesitatea de a 

echilibra obligațiile de serviciu cu cele față de familie. 

Totodată și părinții se simt copleșiți de lupta cu oboseala, 

teama de aș pierde serviciul, businessul, etc., care pe perioada 

pandemiei de COVID-19 sunt lovite de o incertitudine 

imensă. Nesiguranța locului de muncă sau pierderi 

semnificative privind veniturile familiei îi fac pe mulți părinți 

să muncească până la epuizare. De fapt, problema cea mai 

des menționată de părinți este dificultatea de a găsi niște 

activități cu care copiii lor să își umple timpul liber, după 

finisarea orelor, departe de ecranele digitale. 



 

154 

 

Din păcate, actuala criză este una complet atipică, a afectat 

în mod disproporționat întregi industrii, în vreme ce pune 

presiuni considerabile pe altele. Multe din familiile din 

Republica Moldova s-au ciocnit cu diferite distorsionări de 

situații din cauza că părinții care muncesc, deseori au 

schimbări în graficul de lucru, cu greu se mai păstrează 

anumite valori practicate în trecut. 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a 

adaptat politicile educaționale în perioada pandemiei, având 

scopul de a asigura și ghida organizarea învătământului, în 

concordanță cu Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare 

de Sănătate Publică, a elaborat și propus 7 modele de 

organizare a procesului educațional în anul de studii 2020-

2021, după care s-a realizat procesul instructiv în baza 

alegerii făcute de managerii Instituțiilor de Învățământ, 

bazate pe consultări cu profesorii, elevii și părinții.  

      MECC a elaborat ,,Instrucțiunea privind organizarea 

asistenței psihologice a elevilor, părinților și cadrelor 

didactice pe perioada suspendării procesului educațional”, 

ghiduri metodologice cu privire la modul sănătos de viață în 

perioada carantinei și, ulterior, a lansat un program de 

asistență psihologică pentru tineri, părinți, profesori, 

psihopedagogi. 

      Pandemia provocată de Coronavirus conform studiului 

Grupului Operațional pentru Educație coordonat de ONU cu 

privire la situația pandemică COVID-19, presupune un 

proces transformat în oportunitate, criza învățământului poate 

duce la dezvoltarea unui sistem educațional mai rezistent: 

învățământul la distanță, chiar și acolo unde este ușor 

acceptabil, nu prezintă un substitut perfect pentru 

învățământul față în față. Interacțiunea profesor-elev și 

comentariile profesorului pentru elevi sunt limitate, fapt care 

face aproape imposibilă aplicarea abordării învățării centrate 

pe elevi.  
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      Consiliul Național al Elevilor în baza sondajelor efectuate 

în luna iunie 2020 s-a expus: aproximativ 50% dintre elevi au 

declarat că au primit comentarii constructive limitate din 

partea profesorilor, dintre care 16% vorbesc despre 

comentarii foarte limitate, iar alții 7% chiar despre absența 

acestora, fapt care demotivează elevii și sporește nivelul de 

neîncredere și frustrare. 

    O mare provocare la moment este Învățământul 

Profesional Tehnic Incluziv (IPT-I) care are drept scop 

ghidarea în carieră și consiliere pentru a obține acces la 

educație și formare relevantă. Proiectul dat este implementat 

de MECC, în parteneriat cu  ONG-uri parte a Fondului 

Proiectelor Strategice pentru Regiunea Dunării, al Uniunii 

Europene și municipalității Viena. Astfel, elevii cu Cerințe 

Educaționale Speciale (CES) au posibilitatea să-și realizeze 

potențialul și aspirațiile dobândind o profesie, cunoștințe, 

aptitudini și valori pe care să le folosească în viața de zi cu zi. 

     Întrucât  pandemia a creat oportunitatea de a studia la 

distanță, s-a dezvoltat o sinergie dintre diverse platforme 

online care au schimbat comportamente sociale, educaționale, 

economice și profesionale, s-a resetat complexitatea lumii în 

care vor munci actualii elevi din ÎPT. 

      Pe parcursul izolării elevilor de clase, grup, atelier, 

profesori și colegi s-au utilizat metode de evaluare și validare 

a învățării la distanță. Ministerul Educației, Culturi și 

Cercetării a efectuat un chestionar cu tematica: ,,Cum are loc 

procesul de învățare online în IPT”, la care au participat 

8.116 respondenți, care au evidențiat că  aproape 40% dintre 

elevi raportează cel puțin un obstacol privind accesul  la 

educație online, oferit de către sistemul educațional în 

condițiile actuale.  

      Procesul de educație online pentru majoritatea elevilor 

presupune trei direcții noi: 
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 Studierea de sinestătător a unui subiect anunțat de 

professor; 

 Conspectarea/transcrierea informațiilor dintr-o sursă în 

caiet/computer; 

 Realizarea prezentărilor PowerPoint (PPP). 

În fiecare zi de școală online 54% dintre respondenți spun 

că studiază tema în mod individual (desinestătător), iar 33% 

spun că îndeplinesc această sarcină deseori. În același timp 

jumătate dintre elevi au spus ca au primit suport de cele mai 

multe ori de la profesori atunci când nu cunoșteau cum să 

îndeplinească sarcinile și le-au solicitat îndrumări. 

      În final după ce au realizat și au prezentat profesorilor 

sarcinile, 7% dintre elevi nu au primit niciun feedback de la 

profesori. 

      Odată cu finalizarea tuturor lecțiilor și a sarcinilor pentru 

ore, 35% dintre respondenți nu au timp liber și timp pentru 

odihnă deloc, sau îl au, dar rar. 

      Criza dată poate crea o oportunitate în consolidarea 

relațiilor dintre familie și elevi, iar pentru cadre didactice de a 

îmbunătăți pe viitor comunicarea și conlucrarea cu părinții în 

interesul elevilor care necesită sprijin psihologic și 

psihoemoțional pentru a depăși incertitudinile privind viitorul 

și a învinge frica de necunoscut. 

     În timpul pandemiei COVID-19, sistemul educațional a 

fost adaptat cu noi oportunități pentru a se preda materialul 

teoretic, cât și cel practic, utilizând diferite platforme 

educaționale ca - Zoom, Viber, Google Meet, Moodle, etc., 

cel mai probabil o parte din aceste practici vor fi folosite și 

după izolare pentru a instrui anumite grupuri de elevi, 

discipline care corespondează nemijlocit cu TIC.  

    Experiențele de învățare la distanță au oferit destule date 

care pot ajuta specialiștii în domeniu să revizuie anumite 

aspete în educarea și profesionalizarea tinerii generații prin 
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strategii educaționale care vor răspunde la cerințele actuale 

ale elevilor care au trecut o experiență în acest sens. 

    Vaccinarea împotriva COVID-19, în Republica Moldova 

va renaște valorile și obiceiurile social-morale, practicate 

până la pandemie. Oferta de a studia în timpul izolării a oferit 

tinerilor un nou concept despre tehnologiile moderne și 

digitalizare.  
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Răspunderea juridică în domeniul protecţiei mediului trebuie 

înscrisă printre coordonatele care jalonează reglementarea 

conţinutului unui drept fundamental la un mediu protejat. 

Răspunderea juridică apare ca unul din mijloacele de mare 
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importanță în lupta împotriva poluării mediului. Din acest 

considerent, nu putem rămâne indiferenți față de regulile după 

care se derulează raportul juridic de răspundere în dreptul 

mediului.  

Potrivit unor opinii [10] aplicarea normelor dreptului civil în 

materia răspunderii pentru prejudiciile aduse mediului se face 

prin adaptarea lor la particularităţile raporturilor juridice de 

drept al mediului. Prin urmare, răspunderea juridică îmbracă 

forme concrete în funcţie de specificul normei juridice încălcate 

şi raportul juridic în cadrul căruia a fost încălcată norma legală. 

În acest fel, se distinge răspunderea penală, răspunderea civilă, 

răspunderea administrativă, răspunderea materială, răspunderea 

disciplinară etc. şi ceva mai nou – răspunderea de dreptul 

mediului (răspunderea ecologică). [7] 

Trebuie remarcat faptul că, o problemă stringentă în această 

materie, este prevenirea producerii unor daune ecologice, și nu 

stabilirea răspunderii pentru recuperarea celor produse (datorită 

caracterului uneori ireversibil al daunei ecologice). Prin urmare, 

introducerea regimului de răspundere juridică în domeniul 

protecţiei mediului prezintă o serie de aspecte distincte, precum 

am menționat mai sus, legate în special de faptul că nu toate 

formele de prejudiciu pot fi remediate prin aplicarea răspunderii 

juridice, cu atât mai mult, dacă subiectul este iresponsabil 

datorită vârstei sale. Potrivit regulilor generale, în cazul 

comiterii unei fapte ilicite, cu caracter prejudiciabil, în prezenţa 

vinovăţiei, subiectul va suporta consecinţele răspunderii 

contravenţionale sau penale după caz, însoţite de cele ale 

răspunderii civile delictuale. 

Menționăm faptul că, nu întotdeauna aceeaşi persoană 

întruneşte calitatea de autor al faptei ilicite şi cea de debitor în 

obligaţia delictuală. Din acest considerent, în cazul în care 

prejudiciul material a fost cauzat de către un minor căruia nu i 

se poate incrimina vinovăţia datorită lipsei discernământului, 

acesta urmează a fi reparată de părinţi sau de tutorii lui dacă nu 

demonstrează lipsa vinovăţiei lor în supravegherea sau educarea 
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minorului. [5] Norma respectivă se referă la sarcina probării 

lipsei vinovăţiei rezultată din supravegherea necorespunzătoare, 

care în mod corespunzător revine părinţilor sau tutorilor 

minorului.  

În acest context, ne propunem să ţărmuim problematica 

sarcinei probei prin identificarea situaţiilor critice care 

generează efectiv, multe semne de întrebare, precum: care sunt 

parametrii ce atestă îndeplinirea corespunzătoare sau 

neîndeplinirea obligaţiilor de educaţie a minorului, iar mai cu 

seamă cele de supraveghere? Or, cine repară prejudiciul în lipsa 

vinovăţiei părinţilor?  

Este firesc să adresăm acest gen de întrebări, având în vedere 

că nu există o unitate de măsură a educaţiei pentru a incrimina 

vinovăţia părinţilor. Astfel că, atât copiii cu un nivel înalt de 

educaţie, cât și copiii lipsiți de educaţie pot comite fapte, 

prejudicii aduse mediului. Reflectăm în continuare prevederile 

art. 60 alin. 1 din Codul familiei, care prevede că: „ Părinţii au 

dreptul şi sînt obligaţi să-şi educe copiii conform propriilor 

convingeri, indiferent de faptul dacă locuiesc împreună sau 

separat”.  

În această ordine de ei, considerăm că nivelul de educaţie a 

copiilor este nemijlocit direct proporţional cu nivelul de 

educaţiei a părinţilor, ceea ce face dovada capacităţii 

convingerilor exprimate de ei la educarea acestora. Prin urmare, 

având în vedere că nivelul de pregătire a părinţilor este diferit, şi 

nivelul de educaţie a copiilor lor nu poate fi evaluat după 

aceeași parametri. Într-un final, soluţionarea dilemei în cauză ar 

fi posibilă prin instituirea unei prezumţii de răspundere în 

sarcina părinţilor pentru faptele ilicite ale copiilor minori, în 

sensul că lipsa unei educaţii corespunzătoare trebuie să fie 

dedusă întotdeauna din chiar faptul antisocial prejudiciabil 

săvârşit de minor [1, p. 455]. 

Totuși, cea mai mare problemă care stârnește controverse 

este identificarea soluţiei în cazul când unul din părinţii 

minorului care a cauzat un prejudiciu ecologic este îngrădit în 
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exercitarea atribuţiilor de educare a copilului, drept exemplu, 

părinții divorțați. Ținând cont de prevederile legislației [3, art. 

60 alin. 1], obligaţia de educare a minorilor revine ambilor soţi, 

indiferent dacă aceştia locuiesc împreună sau separat, or în 

această situație, admiterea unei eventuale exonerări ale unuia 

dintre părinți, iar responsabilitatea fiind pusă pe seama celuilalt 

soţ, ar constitui o nedreptate. În alt context, prevederile în cauză 

par a fi insuficiente pentru a responsabiliza părintele care nu 

coabitează împreună cu minorul din cauza decăderii din 

drepturi, deoarece obligaţiile prevăzute de această normă se 

constituie faţă de copii în sensul întreţinerii, dar nu şi faţă de 

terţi în materie de răspundere pentru faptele acestora.  

Prin urmare, în accepţiunea legislaţiei civile actuale, 

coroborată cu prevederile legislației dreptului familiei, ar fi 

posibilă exonerarea de răspundere a părintelui care a fost 

înlăturat de la exercitarea supravegherii minorului prin 

decăderea din drepturile părinteşti, însă ţinând cont de 

specificitatea prejudiciului ecologic, precum şi de prioritatea 

dreptului la repararea oricărei vătămări aduse persoanelor şi 

bunurilor sale, această exonerare devine inadmisibilă şi 

iraţională.  

Problematică devine situaţia când părinţii necăsătoriţi ai 

minorului sunt şi ei minori, și se fac vinovaţi de neexecutarea 

obligaţiei de supraveghere şi de educaţie a minorului. Astfel că, 

identificarea unei soluții optime în acest sens, riscă a nu fi 

constatată, deoarece este de neacceptat ca buneii să răspundă 

pentru fapta nepoţilor.  

Din cele expuse mai sus, observăm că în materia răspunderii 

delictuale a părinţilor pentru fapta minorului, cu toate că aceasta 

se întemeiază pe principiul subiectiv, în unele împrejurări tipice, 

prejudiciul va fi reparat tot de către părinţii făptuitorului minor, 

indiferent dacă a împlinit sau nu vârsta de 14 ani. Totuşi, dacă 

despăgubirea achitată de părinţi pentru fapta minorului în vârstă 

de până la 14 ani are loc din cauza iresponsabilităţii acestuia 

datorată lipsei discernământului, atunci în cazul minorului ce a 
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împlinit această vârstă părinţii achită despăgubirea nu din cauza 

faptului că acesta nu are capacitate delictuală, ci pentru că nu 

dispune de venituri suficiente. Aparent această despăgubire 

manifestă un caracter obiectiv, însă ţinând cont de faptul că art. 

2009 alin. 2 se referă expres la vinovăţia părinţilor sau 

curatorului dacă nu demonstrează că și-au îndeplinit în mod 

corespunzător obligația de supraveghere, constatăm că suntem 

în prezenţa răspunderii subiective. 

În definitivă, efectuând o radiografiere a celor 

consemnate supra, reliefăm concluzia că în materie de mediu, 

doctrina de specialitate propune fundamentarea răspunderii 

părinţilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori pe 

ideea de garanţie, însoţită de un sistem de asigurări de 

răspundere civilă pentru prejudiciile cauzate, deoarece, în 

realitate, părinţii nu pot înlătura prezumţia de răspundere 

instituită în sarcina lor, decât în foarte puţine cazuri [6, p. 172], 

[8, p. 45-49]. Actualmente, în literatura de specialitate [3, p. 

130] se susţine ideea potrivit căreia noile reglementări bazate pe 

teoria obiectivă vor permite consacrarea unei răspunderi directe, 

principale şi independente a părinţilor, distinctă de cea a 

părintelui minor, victima având posibilitatea de a se îndrepta 

împotriva acestora pentru obţinerea integrală a despăgubirilor, 

fără a fi nevoită să dovedească culpabilitatea lor, chiar şi în 

acele împrejurări în care copilul a săvârşit fapta în lipsa 

discernământului. În vederea obiectivizării răspunderii părinţilor 

pentru fapta minorilor este susţinută în doctrină şi de alţi autori 

[9, p. 81], care fac referire la legătura naturală dintre părinţi şi 

copii, în ideea generoasă de solidaritate familială. Justificarea 

intenţiei şi tendinţei de conferire a caracterului obiectiv 

răspunderii pentru prejudiciul cauzat de minori rezultă din 

asimilarea acestor raporturi cu cele ce decurg din răspunderea 

pentru prejudiciul cauzat de lucruri, iar părinţii în acest caz sunt 

asimilaţi cu responsabilii de paza juridică a acestora. Totuşi 

considerăm că natura obiectivă a răspunderii pentru fapta 

minorului urmează să opereze doar faţă de părinţi, iar cealaltă 
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categorie de subiecți (tutori, curatori, instituţii de învăţământ) în 

grija cărora a fost încredințat minorul vor răspunde doar în 

prezenţa vinovăţiei, deoarece supravegherea asumată de aceştia 

are cu totul altă natură. 
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VIOLENȚA ÎMPOTRIVA COPIILOR 

Antuaneta TĂNASE, studentă,  

Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” 

 

Ce este violența? 

Pentru a întelege mai bine tema, trebuie în primul rând să 

definim noțiunea de violență.Definirea violenţei s-a dovedit a fi 

o încercare extrem de dificilă. Acest fapt se explică prin 

complexitatea fenomenului, dar şi prin marea diversitate a 

formelor sale de manifestare. Nu în ultimul rând, dificultatea a 

apărut şi din cauza asocierii şi, uneori, chiar a confundării 

violenţei cu agresivitatea. Specialiştii din domeniu au făcut însă 

o serie de delimitări între cele două concepte care se cuvin a fi 

menţionate. 

Noţiunea de violenţă este discutată în relaţie cu cea de 

agresivitate. Rădăcina latină a termenului violenţă este vis, care 

înseamnă „forţă” şi care trimite la ideea de putere, de dominaţie, 

de utilizare a superiorităţii fizice, deci a forţei, asupra altuia. Pe 

lângă termenul „agresivitate” vine din latinescul adgradior, care 

inseamnă „a merge către...”, şi a evoluat apoi în agredire, ce 

semnifică ,,a merge către... cu un spirit belicos, cu tendinţă de a 

ataca”. În sens etimologic, noţiunea de „agresivitate” trimite la o 

potenţialitate individuală, la capacitatea de a înfrunta un 

obstacol, de a se confrunta cu altul şi a nu da înapoi în caz de 

dificultate. 

Diferenţa dintre agresivitate şi violenţă este una de grad, 

violenţa implicând acte agresive extreme şi excesive trimite la 

ideea de putere, de dominaţie, de utilizare a superiorităţii fizice 

asupra altuia.14 

Violența reprezintă ameninţarea sau utilizarea intenţionată a 

forţei fizice sau a puterii asupra sinelui, altuia sau asupra unui 

grup ori comunităţi, care antrenează sau riscă puternic să 

                                                 
14 ,,Ştiinţe socioumane’’, ediţia a XII-a, nr.1, Autor: Roman 

VOZIAN, lector-asistent al Catedrei ,,Drept poliţienesc” a Academiei 

,,Ștefan cel Mare” a MAI 
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antreneze un traumatism, un deces, o alterare psihologică, o 

dezvoltare precară sau privaţiuni.15 

Tipuri de violență 

Mulți dintre noi știm că sunt mai multe tipuri de violență, 

însă nu toți cunoaștem care sunt acestea. La rezolvarea acestei 

probleme ne vine în ajutor Legea Nr. 45 din 01-03-2007 cu 

privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, ce ne 

stabilește că există violență în familie, violență fizică, sexuală, 

psihologică, spirituală, economică, violența împotriva 

femeiilor16 și desigur cea mai gravă formă de violență: violență 

împotriva copiilor. 

  Definiţii ale violenţei faţă de copii 
Grupul Consultativ pentru Studiul ONU privind violenţa 

asupra copiilor a inclus în termenul de violenţă „toate formele 

de violenţă fizică, psihică şi sexuală a copiilor, sub formă de 

abuz, neglijare, exploatare, în forme directe sau indirecte, care 

pun în pericol sau afectează demnitatea copilului, din punct de 

vedere fizic, psihologic sau statutul social şi de dezvoltare.” 

Violenţa asupra copilului este un fenomen complex, în 

definirea căruia se pun diferite accente, în funcţie de perspectiva 

specialiştilor: psihologică, medicală, culturală, legislativă etc. 

De ce trebuie sa vorbim despre violența asupra copiilor? 

Protejarea copiilor de orice formă de violență este un drept 

fundamental, garantat de Convenția  cu privire la Drepturile 

Copilului, precum și de alte tratate și standarde cu privire la 

drepturile omului. Printre ele se enumeră: 

-  Legea privind drepturile copilului (Nr.338-XIII din 

15.12.94) 

Art. 4 - Dreptul la viaţă 

                                                 
15 ,,Ghid de lucru cu familia și comunitatea pentru profesioniștii locali’’, 

Autor: Roxana Marin - Consultant, Population Services International - 

Filiala Română. 
16 Legea Nr. 45 din 01-03-2007 cu privire la prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie 
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 (1) Dreptul copilului la viaţă şi la inviolabilitatea fizică şi 

psihică este garantat; 

 (2) Nici un copil nu poate fi supus torturii, pedepselor sau 

tratamentelor crude, inumane sau degradante. 

- Codul Familiei (Nr.1316-XIV din 26.04.2001)  

Art. 53 - Dreptul copilului de a fi protejat  

(4) Copilul are dreptul la protecţie contra abuzurilor, inclusiv 

contra pedepsei corporale din partea părinţilor sau a persoanelor 

care îi înlocuiesc; 

(5) În cazul încălcării drepturilor şi intereselor legitime ale 

copilului, inclusiv prin neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare de către părinţi (a unuia dintre ei) a 

obligaţiilor de întreţinere, educaţie şi instruire, sau în cazul 

abuzului de drepturile părinteşti, copilul poate să se adreseze de 

sine stătător autorităţii tutelare pentru apărarea drepturilor şi 

intereselor sale legitime, iar de la vârsta de 14 ani - instanţei 

judecătoreşti; 

(6) Persoanele cu funcţii de răspundere şi alţi cetăţeni care 

ştiu despre existenţa unui pericol pentru viaţa sau sănătatea 

copilului, despre încălcarea drepturilor şi intereselor lui legitime 

sunt obligaţi să comunice acest fapt autorităţii tutelare, făcând 

tot posibilul pentru a proteja drepturile şi interesele legitime ale 

copilului. 

Cu toate acestea, violența este, în continuare, parte din viața 

copiilor – indiferent de statutul lor social sau economic, de 

cultură, religie sau etnie și are consecințe imediate și pe termen 

lung. 

Copiii care au fost abuzați sau neglijați au de multe ori 

întârzieri de dezvoltare, au dificultăți de învățare și au note mici 

la școală. E posibil ca acești copii să aibă o stimă de sine scăzută 

și să sufere de depresie ceea ce, poate duce, în cazuri extreme, la 

comportamente riscante sau auto-vătămare. Copiii care sunt 

martori la acte de violență pot avea tulburări asemănătoare. 

Copiii care au crescut într-o familie sau într-o comunitate 

violentă au tendința de a internaliza violența ca pe o metodă de 
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soluționare a disputelor, repetând modelul de abuz și violență 

asupra propriilor soți, parteneri și copii. Pe lângă efectele 

dramatice asupra indivizilor și familiilor, violența împotriva 

copiilor are un cost important din punct de vedere social și 

economic – de la ratarea unui potențial la productivitate redusă. 

De aceea, trebuie să vorbim despre violența împotriva 

copiilor. Ea trebuie cunoscută pentru a putea fi prevenită pe de o 

parte și, pe de altă parte, denunțată și sancționată atunci când are 

loc.17 

Tipurile de abuz al copilului 

 OMS (2002) defineşte patru tipuri de abuz al copilului: 

abuzul emoţional, abuzul fizic, abuzul sexual şi neglijarea. 

Abuz emoţional – acţionare psihică asupra copilului, unică 

sau repetată, atitudine neglijentă sau ostilă, alte comportamente 

ale părinţilor sau îngrijitorilor, care provoacă unui copil 

deformări ale autoaprecierii, pierderea încrederii în sine şi 

complică procesul de dezvoltare şi socializare a copilului. Mai 

frecvent sunt întâlnite următoarele forme de abuz emoţional: 

respingerea, izolarea, terorizarea, coruperea, ignorarea.  

Neglijare – incapacitatea cronică a părintelui sau 

îngrijitorului de a satisface nevoile de bază ale copilului, precum 

hrana, îmbrăcămintea, adăpostul, îngrijirea medicală, 

oportunităţi educaţionale, protecţie şi supraveghere. Cele mai 

grave forme de neglijare sunt : neasigurarea unei alimentaţii 

adecvate nevoilor de dezvoltare ale copilului ,neasigurarea cu 

îmbrăcăminte adecvată , dezinteres faţă de starea de sănătate a 

copilului.  

Abuz fizic – agresarea copilului în mod intenţionat de către 

adultul în grija căruia se află, provocarea de leziuni sau 

otrăvirea copilului. Cel mai des, abuzul fizic presupune: bătăi cu 

mâna sau cu un obiect (furtun, cablu, vargă), aplicate pe oricare 

                                                 
17 ,,Ghid de lucru cu familia și comunitatea pentru profesioniștii 

locali’’, Autor: Roxana Marin - Consultant, Population Services 

International - Filiala Română. 
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parte a corpului ,scuturarea copilului, punerea copilului în 

genunchi , legarea copilului , lovirea copilului de obiecte ,trasul 

de păr şi de urechi etc. 

Abuzul sexual al copilului poate avea mai multe forme: - 

abuzul sexual cu contact (cu sau fără penetrare); - abuzul sexual 

fără contact (voyeurism, exhibiţionism, implicarea copilului în 

producerea pornografiei, incitare la prostituţie, hărţuire sexuală).  

Consecinţe ale violenţei asupra dezvoltării copilului 

Toate formele de abuz îi fac pe copii să sufere. Tabloul de 

reacţii ale copilului la experienţa de abuz sau neglijare variază 

în funcţie de mai mulţi factori, printre care: vârsta copilului, 

frecvenţa abuzului, sprijinul pe care îl primeşte copilul, 

persoana agresorului ş.a. Reacţiile imediate la experienţa 

abuzului se manifestă în plan afectiv, cognitiv, comportamental, 

corporal.18 

Mai jos prezint un tabel cu denumirea ,,Abuzul are 

consecințe’’ 
Abuzul are consecințe 

Fizice Psihice  La nivel 

corporal 

La nivel de 

comportament 

- Echimoze 

 – Hematoame 

 - Fracturi 

 - Răni  

- Leziuni 

interne 

 - Suprafeţe de 

piele înroşite  

- Arsuri 

însoţite de 

greaţă 

- Teama  

- Fobii  

- Sentiment de 

vinovăţie, jenă  

- Insecuritate 

 - Depresie  

- Neîncredere 

în propria 

persoană 

 - Anxietate 

determinată de 

- Stări de 

vomă 

 - Dureri de 

cap  

- Ameţeli 

 - Enurezis  

- Tulburări 

ale somnului  

- Tulburări 

alimentare 

 - Boli de 

- Reuşita şcolară 

scăzută/ 

dificultăţi de 

învăţare  

- Absenteism, 

abandon şcolar  

- Violenţă 

 - Impulsivitate 

 - Neîncredere 

alţii 

 - Consum de 

                                                 
18 Material suport în domeniul activităţilor de prevenire a violenţei faţă 

de copii pentru cadre didactice, psihologi şcolari şi specialişti din 

DRÎTS elaborat de Centrul de Informare şi Documentare privind 

Drepturile Copilului ..Fenomenul violenţei faţă de copii” 
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persoane, 

situaţii, 

evenimente ce 

au caracterizat 

situaţia de abuz 

piele  

- Atacuri de 

sufocare, 

senzaţia de 

nod în gat 

substanţe - Suicid 

sau tentativă de 

suicid  

- Comportament 

sexualizat 

 - Hiperactivitate 

şi deficit de 

atenţie 

 - Tulburări de 

vorbire, bâlbâiala 

- Fuga de acasă 

 

 Prevenirea şi combaterea violenţei asupra copiilor 
UNICEF a examinat rezultatele a numeroase programe de 

prevenire a violenței și de intervenție puse în aplicare în 

întreaga lume și, prin urmare, a identificat șase strategii care s-

au dovedit a fi extrem de eficiente. 

1. Susținerea părinților, îngrijitorilor și familiilor 

Educarea familiilor și părinților în domeniul dezvoltării 

timpurii a copiilor crește probabilitatea utilizării metodelor 

pozitive de disciplinare. Aceasta reduce riscul de violență în 

familie. 

2. Sprijinirea copiilor și adolescenților să facă față 

situațiilor de risc 
Dezvoltarea abilităților la copii și adolescenți să răspundă 

provocărilor fără a folosi violența și să ceară ajutor în situațiile 

de risc, este crucială pentru reducerea violenței în școli și 

comunități. 

3. Schimbarea atitudinilor și normelor sociale care 

încurajează violența și discriminarea 
 Schimbarea atitudinilor și normelor sociale care încurajează 

tăinuirea violenței de ochii lumii este prima și cea mai sigură 

metodă de prevenire a violenței. 

4. Promovarea și dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru 

copii 
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Încurajarea copiilor să caute sprijin profesionist și să 

raporteze cazurile de violență îi ajută să depășească mai ușor 

aceste situații și să rezolve pozitiv experiențele de violență din 

viața lor. 

5. Punerea în aplicare a legilor și politicilor care 

protejează copiii de violență 
Implementarea și aplicarea legilor și politicilor de protecție a 

copiilor împotriva violenței și abuzurilor transmite societății un 

semnal puternic că violența este inacceptabilă și va fi pedepsită. 

6. Cercetarea și colectarea datelor 
Înțelegerea tuturor aspectelor ce țin de fenomenul violenței – 

de la motivele și contextul în care se produce și până la formele, 

grupurile de vârstă și comunitățile în care are loc – este esențială 

pentru planificarea strategiilor de prevenire și intervenție, pentru 

monitorizarea și evaluarea progresului și pentru atingerea 

rezultatelor de a pune capăt violenței. 
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PĂRINTELE-ACTORUL PRINCIPAL ÎN 

DEZVOLTAREA COPILULUI 

Cătălina OPREA, studentă,  

Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” 

 

Familia este matrice de viață, primordială pentru existența și 

formarea persoanalității copilului care începe  să se dezvolte. 

Familia este cea care execută asupra copilului o influență 

hotărâtoare, deoarece o mare parte dintre cunoștințele copilului 

în ce ține de natura, organizarea igienei,  despre societate, toate 

aceste lucruri  copilul le concepe din sânul familiei. 

Familia este un „grup  social permanent de indivizi legați 

între ei prin origini, căsătorie sau adopție”. Este important ca 

părinții să se implice în dezvoltarea copilului, în activitățile sale 

de dezvoltare mintală și fizică, întrucât părintele trebuie să-și 

execute  abilitațile pe care le deține pentru a implimenta  

copilului  anumite concepții despre mediul în care  acesta răsare. 

Dezvoltarea se produce nu numai în baza învățării silite, dar 

și în baza situațiilor sociale  integrale,  în care este inclus copilul  

în fiecare etapă a vieții sale.  

Părintele  este actorul principal  în dezvoltarea copilului, 

deoarece  încă din perioada sarcinii, soții operează  unele 

modificări, atât în așteptările  reciproce cât și în stilul de viață. 

Aceștia se pregătesc  pentru apariția  copilului din punct de 

vedere material, financiar, emoțional. Iar odată cu apariția  

copilului se produc schimbări în setul de rol-statusuri, ambii 

părinți  dobândesc sensul  responsabilității și merg spre o 

perioadă de adaptare.  

Despre acest lucru ne informează și art. 51 ,alin.(2) al 

Codului Familiei: „Fiecare copil are dreptul să locuiască în 

familie, să-și cunoască părinții și să beneficieze de grija lor 

[…]”, iar art.60, alin.(1) prevede că părinții au dreptul și sunt 

obligați să-și educe copii conform  propriilor convingeri, 

indiferent  de faptul dacă locuiesc împreună sau sunt separați”.  
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Ce se întâmplă atunci când  soții nu sunt pregătiți de a-şi 

asuma responsabilitatea  de „părinte”? 

Printre cele mai importante cauze ale problemelor cu care se 

confruntă familiile putem identifica două categorii: pe de o 

parte, cauzele de natură funcţională – sărăcia şi migraţia, iar pe 

de altă parte, cauzele de natură axiologică – mentalitate şi 

atitudine faţă de familie, lipsa unei educaţii adecvate privind 

întemeierea unei familii, creşterea copiilor. Într-o familie aflată 

în dificultate şi copilul se află într-o situaţie dificilă, fiind de 

cele mai multe ori lipsit de grija şi educaţia adecvată. Copiii 

aflaţi în situaţii dificile nu vor să discute, deseori, despre 

problemele cu care se confruntă familia lor. De cele mai multe 

ori aceștia încearcă să evite orice discuție  care are tangențe cu 

familia sa, acest lucru se datorează fricii implimentate de către 

adulți,   situația financiară  a acestuia. Copilul are teama de a se 

exprima pe baza problemelor  în care se află în familia sa, 

preferând, să fie rezervat în a face unele afirmații care i-ar pune 

familia într-o poziție defavorabilă. 

Sărăcia în copilărie poate avea consecințe pe tot parcursul 

vieții, fiind mai puțin probabil ca cei mai săraci copii să aibă 

acces la asistență medicală sau să-și finalizeze studiile, și mult 

mai probabil ca ei să sufere din cauza unei alimentații proaste.                                                       

Copiii care nu reușesc să-și atingă întregul potențial nu pot 

contribui pe deplin la creșterea socială, politică și economică, 

iar cei care cresc în sărăcie sunt mai predispuşi la sărăcie atunci 

când vor deveni adulţi, perpetuând astfel un ciclu al sărăciei și 

dezavantajării. 

Frecvent identificăm cazuri de sărăcie în mediul familiilor în 

care persistă alcoolismul si violența fizică. Aceste probleme cu 

care se confruntă părinții, afectează  dezvoltarea copilului, și din 

acest motiv acesta nu poate avansa, simțindu-se  de cele mai 

multe ori  dat la o parte de ceilalți copii, care prin intermediul 

părinților i  se pune o etichetă, limitându-l  la statutul de „sărac”. 

Riscul sărăciei scade odată cu creşterea nivelului de educaţie a 

copilului, aceasta este, evident, influenţată de educaţia 
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părinţilor. Efectele  sărăciei  și excluziunii sociale nu se 

manifestă pe termen scurt, acestea  pot dura o viața întreagă și 

pot fi transmise generațiilor viitoare. 

O altă problemă  în dezvoltarea copilului este violența în 

familie. Nivelul scăzut de educație, lipsa de informații cu privire 

la drepturile copilului, protecția copilului și metodele  

alternative de creștere  și educare  sunt doar câțiva factori  de 

risc pentru apariția  de comportament cu impact negativ asupra 

dezvoltării copilului. Expunerea copiilor la violența  în propriile 

familii, în mod regulat, prin asistarea la conflicte violente și 

certuri între părinți, afectează grav bunăstarea acestuia, 

dezvoltarea persoanală și interacțiunea socială în copilărie și 

viața de adult. 

Copiii supuși violenței în familie suferă consecințe dureroase,  

cum ar fi:  depresii,  anxietate, fobii, atacuri de panică, 

coșmaruri și chiar pot apărea  tulburări de personalitate și 

comportamentele de dependență. Copiii care sunt supuși 

violenței în familie o iau pe căi greșite, încep a fuma de la o 

vârstă fragedă, de a consuma alcool și ei la rândul lor ca și 

părinții acestora,  aleg să lipsească de la domiciliu cu zilele, de a 

lipsi de la școală, de a manifesta un comportament neadecvat în 

raport cu oamenii. 

Măsuri de protecție: 

- De a nu tolera violența în familie; 

- De a înlătura indiferența față de alți semeni care se află în 

situații de sărăcie, violență e.t.c.; 

- Sprijinirea copiilor și a adolescenților să facă față 

situațiilor de risc; 

- Cunoașterea de către părinți a obligațiilor socio-educative 

față de instituția  de învățământ la care  este înscris copilul; 

- Să se manifeste  o autoritate părintească rațională, umană, 

justă; nici dragoste exagerată, nici exigență exagerată, brutală, 

nici părinți toleranți și indulgenți, nici părinți tirani. 

- Orice  situație nouă (de viață, educatională, relațională, 

afectivă, comportamentală) aparută în viața copiilor trebuie  
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sesizată imediat și întreprinse măsuri, pentru a  feri copiii de 

șocuri grave( tensiuni, nemulțumiri). 

Părinții au un impact direct și durabil asupra copiilor și joacă 

un rol-cheie în susținerea și educarea lor. Implicarea  activă a 

părinților în educație, duce la obținerea unui rezultat  mai bun al 

copiilor în raport cu activitățile școlare,  cu societatea. Un copil  

trebuie să se conformeze mediului său pentru a avea acces la o 

prima conștientizare a lui însuși. Părinții sunt actorii principali 

în dezvoltarea copilului, iar acest lucru este demonstrat prin 

atitudinea lor față de copil, prin  acțiunile pe care le întreprind 

sub ochii copiilor. Copilul va percepe tot ce părintele va expune, 

din acest motiv soții trebuie să manifeste comportamente demne 

de urmat, de a fi văzuți de către copii drept exemple. 

Prevenirea și înlăturarea unor comportamente negative 

trebuie realizate cu mijloace educaționale pozitive. Fără a 

recurge la violență și denigrare, cea mai bună oportunitate 

pentru a preveni  aceste lucruri este ca fiecare părinte să-și facă 

timp pentru a discuta deschis cu copii lor, prin metode pașnice. 

Ascultarea nu înseamnă numai să auzi cuvintele, dar și să 

înțelegi ce simte copilul în spatele lor, fără să-l critici. 
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 TEHNICI DE INTERACȚIUNE CU PERSOANELE CU   

COMPORTAMENTE DIFICILE ÎN PRACTICA 

ASISTENȚIALĂ 

Lilia NACAI, asist. univ.,   

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți 

 

Practica asistențială impune confruntarea frecventă a 

profesioniștilor cu persoane cu comportamente 

dificile/deranjante.  Apare nevoia ca profesioniștii /asistenții 

sociali să cunoască caracteristicile, motivația, precum și tehnici 

de interacțiune și să-și dezvolte abilități de anihilare, abordare 

adecvată a acestor comportamente dificile, pentru o mai bună 

interacțiune cu cei din jur și  pentru un mai bun management al 

conflictelor.  

Comportamentele dificile şi deranjante sunt orice 

comportamente care produc efecte şi/sau stări emoţionale 

negative  altora, ele se manifestă, în special, cînd oamenii sunt 

frustrați, supărați sau în dificultate. Tendinţa majorităţii 

oamenilor în acest caz este de a suporta suferind, a evita 

comunicarea / relaţionarea cu ele sau de a intra în conflict 

deschis cu aceste persoane [5, p.96]. 

Cunoașterea de către asistenții sociali a unor tehnici de 

abordare adecvată a persoanelor cu comportamente dificile și a 

situațiilor dificile va putea spori încrederea în sine, va  putea 

îmbunătăți competența profesională, va îmbunătăți 

performanțele, va reduce stresul și anxietatea și poate crește 

entuziasmul pentru ceea ce fac. Anihillînd comportamentele 

dificile/deranjante asistentul social va trăi un sentiment de 

satisfacție; colegii, beneficiarii vor avea încredere, se vor biziu 

pe el, îl vor admira, se vor identifică cu el.  

În contextual argumentelor prezentate mai sus ținem să 

accentuăm importanța cunoașterii tipologiei comportamentelor 

dificile/deranjante din perspectiva cercetătorilor în domeniu.  

Astfel, Roberta Cava,  ca rezultat a investigațiilor științifice, 

prezintă o tipologie de posibilile comportamente dificile a 
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colegilor, angajaților, beneficiarilor precum și motivele acestor  

comportamente dar și sugestii pentru anihilarea acestora în 

procesul monitorizării comunicării: vorbește prea mult; respinge 

ideile sau părerile celorlați; vorbește în paralel cu alți membri ai 

grupului; nu reușește să se exprime pe înțelesul tuturor; caută 

întotdeauna să fie aprobat; se ceartă cu un alt participant; e prea 

tăcut, nu vrea să participe; vrea să atragă atenția; nu se implică 

și nu vrea să-și asume noi îndatoriri; este deja supraaglomerat și 

nu-și poate  asuma sarcini noi; dă vina pe ceilalți pentru toate 

problemele și nu este dispus să accepte noi sarcini [1, p.239]. 

Prezintă interes reflecțiile științifice privind abordarea 

adecvată a persoanelor cu comportamentelor dificile în 

activitatea profesionala, elucidate de Valentina Prițcan. Autorul 

prezintă următoarea tipologie a comportamentelor dificle: 

excesiv de vorbăreț; conversații colaterale; încăpăținat, ostil sau 

negativist; nu vorbește; vorbește neclar; răspunsuri total greșite 

sau nerelevante; divaghează; „ciocnirea” personalităților sau 

cearta [3, p.50]. 

Mihaela Roco, în rezultatul investigațiilor științifice, prezintă 

o tipologie a persoanelor enervante întîlnite mai des în viața 

cotidiană, considerînd-o a nu fi perfectă și completă: 

Persifilatorul (pus pe critică, batjocoritor, denigrator); Molîlul 

(plin de compasiune, de milă pentru el însuși, acesta se ferește 

de tot ceea ce ar cere comportament ferm și o părere proprie); 

Pesimistul (vede numai partea negativă a lucrurilor, 

evenimentelor); Zelosul (îndărătnic, încăpățînat și fără cea mai 

mică îndoială de sine, vrea să ne convingă de descoperirea sa, 

de politica sa); Lingușitorul (complimentele sale sunt dulci ca 

mierea, comportamentul său este servil și umil); Intrigantul (un 

manipulator prin excelență, implicîndu-ne în jocurile lor de 

putere); Certărețul (nici un prilej nu este pentru el prea mic 

pentru a iniția o dezbatere de principiu); Snobul ( ne lasă să ne 

simțim permanent că de fapt el este prea bun ca să se ocupe de 

noi); Atotștiutorul (ne învață, ne dojenește cînd nuștim, o face 

pe profesorul și pe enciclopedia ambulantă); Glumețul 
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(glumește chiar și în cele mai nepotrivite ocazii); Ursuzul (ca un 

Vulcan amenințător, care după ce a mocnit îndelungat, erupe, 

această persoană “fierbe” în interiorul ei); Controlorul (toți 

ascultă de comanda lui, dacă nu, devine insuportabil); Zgîrcitul ( 

zgîrcenia este un stil de viață); Criticul (nu întreabă, nu 

argumentează, ci imediat învinovățește) [4, p.45]. 

 Autorul Roy Lilley prezintă o tipologie din șapte tipuri de 

persoane dificile: 1. ostil, agresiv; 2. eternul nemulțămit; 3. 

apaticul și tăcutul; 4. superagreabilul; 5. negativistul; 6. 

atotștiutorul; 7.șovăitorul, ezitantul. R.Lilley oferă sugestii 

pentru managementul conflictului specifice  fiecărui tip [2, 

p.27]. 

Preocupările actuale pentru studierea şi practica abordării 

comportamentelor dificile/deranjante în comunicare sunt 

reflectate în cercetările autorilor Brinkman şi Kirschner, 

elaborînd o tipologie din 10 tipuri de persoane dificle: Tancul -  

puternic asertiv, exploziv, dominator, uneori agresiv, te atacă 

direct, ţintit, dacă te vede ca pe un obstacol în calea sa; cu toate 

acestea, nu e nimic personal, el vizînd doar îndeplinirea rapidă 

şi eficientă a sarcinii. Perfidul - aluziv, atacă indirect, prin 

remarce răutăcioase, speculînd teama celorlalţi de ridicol sau de 

umilinţă publică. Grenada - exploziv, violent chiar, are impresia 

că nimănui nu îi pasă de el, că nu e apreciat la adevărata 

valoare. Spre deosebire de Tanc, atacul său este nedirecţionat, 

adresat tuturor celor prezenţi, împroşcînd în toate părţile cu 

reproşuri. Atoateştiutorul - puternic asertiv, competent şi 

informat, are tendinţa de a monopoliza şi de a controla lucrurile 

şi oamenii. Nu acceptă critica sau discuţiile în contradictoriu; 

dacă ceva nu merge bine, vinovat sînteţi doar dvs.  

Atoateştiutorul închipuit - puternic asertiv, carismatic, 

dominator, este persoana formelor fără fond. Vorbeşte cu o 

foarte mare siguranţă despre lucruri pe care nu le cunoaşte sau 

le ştie doar pe jumătate. Îi cucereşte şi păcăleşte foarte repede şi 

uşor pe cei mai naivi, fermecaţi de discursul său. Serviabilul - 

consideră că un refuz  înseamnă a intra în conflict cu cei din jur. 
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Pasiv, nonasertiv, evitant, nu poate spune „nu" nimănui, 

răspunzînd afirmativ la orice solicitare sau rugăminte. Pune 

nevoile celorlalţi pe primul loc, neglijîndu-se şi 

suprasolicitîndu-se şi nefinalizînd multe dintre cele promise. E 

plin de resentimente, considerînd că este o victimă. Nehotărîtul 

- nonasertiv, evitant, nesigur pe el, se teme să ia decizii de frică 

să nu supere pe cineva şi să intre în conflict. De regulă se 

eschivează, amînînd orice hotărîre pînă e prea tîrziu sau ia 

altcineva decizia în locul său. Taciturnul - nonasertiv, timid, 

pasiv, în astfel de situaţii devine aproape invizibil, crezînd că 

tăcerea este cel mai bun mod de a  a evita conflictele. 

Negativistul - vede totul în negru, fără ieşire, stopînd evoluţia şi 

demotivîndu-i pe ceilalţi. Jeluitorul - este copleşit de tot ce se 

întîmplă şi caută compania celorlalţi pentru a se descărca, nu 

pentru a i se oferi soluţii [5, p.111]. 

Punctul de pornirea în abordarea, în intervențiile privind 

anihilarea acestor comportamente dificile/deranjante, în 

managementul conflictului cu persoane care prezintă pattern-uri 

de comportamente dificile în comunicare ține de următoarele 

momente: 

 Cunoașterea caracteristicilor psihosociale ale acestor 

comportamente dificile pentru a le putea identifica; 

 Cunoașterea motivațiilor acestor comportamente; 

 Cunoașterea și posedarea unor abilități, tehnici generale 

de comunicare și tehnici particulare de  abordare a acestor 

comportamente dificile, precum și a modalităților de soluționare 

a conflictelor. 

Ana Stoica-Constantin, Mihaela Roco,  Roberta Cava, în 

urma studiilor științifice realizate, propune următoarele tehnici 

eficiente de a anihilare a comportamentelor dificile/deranjante 

în comunicare: 

1. Ascultarea activă -  este o tehnică de conversaţie prin care 

îi comunicăm locutorului semnificaţia pe care o acordăm 

mesajului său. Ea este foarte utilă în activitatea profesionala a 

asistenților sociali precum si în rezolvarea problemelor 
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cotidiene. Ascultarea activă optimizează comunicarea. Ea poate 

fi folosită în trei scopuri: informare, suport moral, consiliere, 

liniştirea celuilalt  şi răspuns la atacul verbal. 

2. Aserţiunea-Eu  - prin aserţiunea-Eu  comunicăm ceva 

altei persoane referitor la modul în care ne simţim în legătură cu 

acea situaţie, fără să blamăm şi fără să impunem modalitatea de 

soluţionare. O aserţiune-Eu arată, într-un mod impersonal, care 

este situaţia ce mă incomodează, ce efecte are aceasta asupra 

mea şi cum aş vrea eu să fie. 

3. Parafrazarea- este un mod special de a acorda atenție 

vorbitorului implicînd capacitatea de a re-comunica persoanei în 

cauză cele spuse anterior, adică oferirea de feedback asupra ceea 

ce s-a înțeles. Parafrazarea va confirma celeilalte părţi că am 

recepţionat corect mesajul său. Dacă ea se va dovedi incorectă, 

vorbitorul are posibilitatea de a ne corecta, de a medita asupra 

mesajului şi de a pătrunde mai profund în esenţa lui.  

4. Reflectarea – poate fi considerată sinonimă cu răspunsul 

la partea afectivă a mesajului, presupune încurajarea 

interlocutorului în exprimarea sentimentelor, în a ajuta să devină 

conștient de sentimentele care îl domină 

5. Rezumarea este similară cu parafrazarea și reflectarea 

sentimentelor, dar cere o centrare mai amplă asupra a ceea se s-a 

spus pentru o perioadă mai lungă de timp, descoperirea 

cuvintelor-cheie și a relațiilor dintre ele, precum și reformularea 

lor. 

Importante pentru cercetarea dată sunt tehnicile specifice în 

anihilarea comportamentelor dificile/deranjante în comunicare  

elucidate de M.Roco: 

1. Tehnica oglinzii – uneori este eficient de a-i arată 

persoanei direct, în față cît de neprietenoasă, agresivă sau 

manipulativă este. Imitarea comportamentului, reflectarea ca în 

oglindă a efectului comportamentului asupra celorlați, precum și 

a neacceptării acestuia. Această tehnică funcționează în raport 

cu cerctăreții, controlorii, criticii. 
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2. Tehnica întrebării- întrebarea liniștită, aparent naivă: 

„Chiar crezi că toți esticii sunt leneși? Cunoști vreunul? Ai avut 

probleme cu vreunul de ești așa de supărat?”. 

3.  Tehnica îmbrățișării – dați-i de înțeles persoanei 

enervante prin amabilitatea Dvs. că o priviți de fapt ca pe o 

victimă (a propriei invidii, a propriilor complexe, a nesiguranței 

sale), chiar dacă se deghizează ca agresor.  Folosiți efectul 

uimirii: pesimiștii, criticii și certăreții nu sunt obișnuiți să fie 

copleșiți cu simpatie, compasiune și atenție, iar tactica lor merge 

în gol. 

4. Confruntarea - în anumite situații atacul enervant trebuie 

sufocat încă din fașă prin împotrivire -  atotștiutorii, glumeții, 

snobii. Mulțumirea lor vine din denegrarea altora. Nu vă lăsați 

antrenați în rolul de victimă, arătați-le imediat că nu le acceptați 

glumele, învățămintele și exprimați clar acest lucru: „Aceasta a 

fost o remarcă foarte proastă și răutăcioasă. Vă rog să-mi vorbiți 

pe alt ton!” Este important să adresați această plîngere pe un ton 

liniștit și obiectiv. 

5. Contraatacul – cînd o persoană merge prea departe și 

sunteți în pericol de a vă sufoca de furie, o “explozie” poate 

avea un efect eliberator: arătați-i clar și respicat ce credeți 

despre ea. Atenție: cine folosește această tehnică prea des ar 

putea devein el însuți o persoană enervantă [4, p.6]. 

Toate aceste recomandări sunt valabile și merită a fi 

încercate în condițiile în care dorim să menținem relațiile cu 

persoanele în cauză. Daca ni  se pare că efortul nostru nu ar 

merita și că relația nu ne aduce nici un beneficiu, este 

recomandabil să punem punct relației. 
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FIGURA PATERNĂ ÎN CONSOLIDAREA 

FAMILIEI ȘI ASIGURAREA DREPTURILOR 

COPILULUI 

Iulia ROȘCA, Pedagog, Grad II, Centrul Atenție 

 

Copilăria este unul dintre cele mai importante drepturi ale 

copilului, o perioadă de viață sigură, dedicată creșterii, învățării 

și jocului. O copilărie plină de iubire, îngrijire și protecție, 

garantaează dezvoltarea copilului la întregul său potențial. 

Familia fiind mediul natural destinat creștererii și bunăstării 

copiilor. Însă pentru un sfert dintre copiii din întreaga lume 

copilăria le este furată (Copilării furate, 2017).  

Din cauza unor schimbări sociale și culturale, a separării 

soților și a divorțurilor tot mai frecvente, familia a luat alte 

forme decât cea tradițională. În fiecare zi mii de copii cresc în 

familii monoparentale - circa 7,6% conform datelor statistice 

pentru anul 2019 (Copii Moldovei, 2020). Potrivit estimărilor, 

în 2015 circa 37% din copii locuiau cu un singur părinte sau fără 

părinții lor biologici. (Copii rămași fără îngrijire părintească, 

2015) Factorii determinanți care duc la formarea familiilor cu 

un singur părinte sunt căminele destrămate: divorțul, separarea 

sau plecarea unui părinte peste hotare, precum și nașterea 

copiilor în afara căsătoriei nerecunoscuți de tatăl biologic. 

Familiile monoparentale au devenit o caracteristică 

permanentă şi evidentă a societăţii noastre care lasă o amprentă 
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de durata asupra copiilor și aduc acestora prejudicii de ordin 

emoțional, economic și social. Costul destrămării familiei fiind 

enorm; pentru multe persoane «familia fără tată» a însemnat 

sărăcie, suferinţe emoţionale, ratarea multor oportunităţi, 

instabilitate, sănătate precară. Acestea constituie încălcarea 

flagrantă a drepturilor copilului: dreptul la supraviețuire, dreptul 

la dezvoltare și protecție, drepturile la abitație și educație din 

partea ambilor părinți. (CDC, 1989; Codul Familiei R.Moldova, 

2000) 

Evoluţia divorţialităţii în Republica Moldova arată că nivelul 

acesteia se menţine destul de înalt. În anul 2018 s-au înregistrat 

10,7 mii divorţuri, în creștere cu 1,4 mii divorțuri față de anul 

precedent, transmite Biroul Național de Statistică. Atunci când 

un bărbat îşi părăseşte copilul, el îl expune la o mulţime de 

probleme cu efecte de durată. Prezența sau absența tatălui, mai 

ales in prima copilărie sunt de o importanță majoră pentru 

dezvoltarea psihică a copilului, afirmă specialiștii in sanatate 

mentală. Spre deosebire de copiii care au alături figura paternă, 

cei care nu au parte de prezența și implicarea tatălui în 

dezvoltarea lor se adaptează mai greu in aspect social și 

academic.  

Studiile care au avut ca obiect relația tată-copil arată 

următoarele: copiii mici care trăiesc în familii în care unicul 

părinte este mama primesc de obicei calificative slabe la testele 

de vorbire şi de matematică. Copiii între 7 şi 10 ani crescuţi în 

familii cu un singur părinte primesc în general note mai mici, au 

mai multe probleme de comportament şi sunt expuşi unui risc 

mai mare de a avea probleme cronice de sănătate sau de a suferi 

tulburări de ordin psihic. Potrivit revistei Psychology Today, 

cercetătorii afirmă că rezultatele absenței tatălui la copii sunt 

mai mult decât dezastruoase, afectând copiii pe mai multe 

planuri: scăderea stimei de sine, comportament deviant, 

delincvență și criminalitate, promiscuitate și sarcină nedorită, 

abuz de droguri și alcool, șanse scăzute de a realiza ceva în 

viață. Pentru copii din căminele destrămate, probabilitatea ca ei 
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să fugă de acasă este de două ori mai mare, iar de a fi victima 

unui abuz, de cinci ori mai mare, deasemenea probabilitatea de a 

avea dificultăţi în stabilirea unei relaţii de prietenie cu alte 

persoane, este de trei ori mai mare. Creșterea fără tată ar putea 

modifica permanent structura creierului și produce copii mai 

agresivi și mânioși, avertizează specialiștii în domeniu. Unele 

statistici afirmă că chiar şi atunci când cuplurile căsătorite sunt 

la fel de sărace şi defavorizate ca familiile cu un singur părinte, 

copiii lor sunt mai puţin expuşi la astfel de probleme. 

 De regulă familiile monoparentale în care mama este unicul 

părinte sunt net mai multe decât familiile monoparentale în care 

copii locuiesc cu tatăl. Mamele rămase singure poartă o povara 

suplimentară. Puse in fața greutăților si problemelor de ordin 

economic și psihic, unele mame își neglijează copilul, privând-

ul de grija și îndrumarea părinteasca de care are mare nevoie. 

Uneori, un părinte trăieşte cu un partener cu care nu este 

căsătorit legal. În aceste relaţii de concubinaj mai puțin stabile 

decât cele conjugale este mult mai probabil ca copiii să vadă 

perindându-se mai mulţi adulţi ce nu pot fi o resursa reala 

pentru ei.  În unele cazuri copii ajung în situație de stradă și 

pierd legătura cu familia, în final părinții fiind decăzuți din 

drepturile părintești. Atunci autoritatea tutelară caută să 

identifice forme si modalități de protecție pentru copilul separat 

de părinți. 

Potrivit datelor Biroului de Statistică numarul copiilor cu 

forma de protecție de tip rezidențial în R.Moldova pentru anul 

2019 era de 1301 copii, iar a copiilor aflați în situație de risc – 

10.318 la începutul anului 2019 și 10.953 la sfârșitul anului 

2019 ( Biroul Național de Statistica, 2020). 

In  acest cadru se aliniază si datele dintr-un serviciu social de 

tip rezidențial care confirmă urmările nefaste pentru copiii 

crescuți în familii dezbinate. Pe un eșantion de 19 copii plasați 

între anii 2011-2020, 11 dintre ei la momentul plasării făceau 

parte din familii  cu un singur părinte - mamă solitară; 8 copii cu 

tată, însă separat de familie /divorțat / decăzut din drepturile 
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părintești sau decedat. În total toți cei 19 copii plasați între anii 

2011-2020 fac parte din familii monoparentale, adică 100%. 

Prin urmare, copii din familiile monoparentale sunt supuși unui 

risc major de a fi separați si de unicul lor părinte. 

Care este rolul tatălui in viața copilului?  In raport cu rolul 

mamei, rolul tatălui este la fel de important pentru creşterea şi 

dezvoltarea copilului. In comparaţie cu mama, figura tatălui se 

fixează mai târziu în conştiinţa copilului şi pe măsură ce trece 

timpul cele două prezenţe tind tot mai mult să se echilibreze. 

Prin autoritatea pe care o deține, tatal are menirea de a echilibra 

relațiile din sânul familiei, de a întreține sentimentul de 

siguranță al acesteia, de a conduce copilul către acceptarea 

regulilor educative si a normelor sociale, impunand respect și 

oferind băieților numeroase modele cu privire la felul în care un 

bărbat trebuie să se comporte in viață. Modul corect în care un 

tată își exercită autoritatea de cap al familiei poate determina 

creșterea unui copil - cetățean bun care va respecta autoritățile si 

legile statului. In ochii copilului tatăl este ființa care domină 

lumea exterioară, care ia decizii în problemele cele mai 

importante ale familiei. Tocmai din acest motiv copilul are, în 

prezența tatălui, un sentiment de siguranță, sentiment care-i va 

inspira dorința de ”a deveni ca tata„. Tatăl aduce o contribuție 

esențială în aspectele care privesc protecția copilului și 

consolidarea sentimentului de protecție în conștiința acestuia. In 

viața copilului tata reprezintă simbolul puterii, al înțelepciunii, 

echilibrului, independenței, siguranței și protecției. În cazul unui 

fiu, exemplul tatălui şi modul lui de a trata problemele pot 

determina în mare măsură dacă băiatul aflat in creștere va fi plin 

de bărbăţie și ferm, manifestând dispoziţia de a-şi asuma 

responsabilitatea. Poate influenţa de asemenea și ce fel de soţ 

sau tată va deveni băiatul în cele din urmă: echilibrat, binevoitor 

și plin de discernământ. Influența tatălui asupra fiicei şi relaţia 

dintre ei poate afecta întreaga ei concepţie asupra sexului 

masculin şi fie va favoriza, fie va împiedica succesul ei viitor în 

căsătorie.                   
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Rolurile matern și patern bine imbinate face posibilă 

construirea unui om complet, a unei personalități omogene care 

cuprinde toate elementele necesare desăvârșirii sale. Funcția 

paternă și maternă - ambele  trebuie să fie garantate într-o 

familie. Dacă lipsește una dintre ele, atunci riscurile sunt mari. 

Ca urmare, în familia monoparentală părintele existent trebuie 

să-și asume și funcția lipsă. El poate fi într-o funcție apoi în alta, 

după situație; sau a găsi un substituient patern. În acest rol poate 

fi de exemplu un bunel sau o bunică severă, ori un alt adult 

participativ.  

Însă există și o altă fațetă a problemei: deși prezenţi, tații nu 

îşi asumă responsabilităţile. Adesea, tatăl stă cu familia, dar nu-

şi face simţită prezenţa în viaţa copiilor. De ce sunt atât de mulţi 

taţi care nu se implică în viaţa familiei lor? Un motiv principal 

spun specialiștii ar fi că ei nu înţeleg destul de bine ce înseamnă 

să fii soţ şi tată. Potrivit opiniei mai multor taţi, 

responsabilitatea unui tată bun se rezumă la a aduce acasă un 

salariu decent, dar aceasta nu este decât una dintre multele 

îndatoriri ale unui tată. Pentru un copil însă, timpul, dragostea şi 

atenţia tatălui sunt lucrurile cele mai preţioase. Astfel educarea 

taţilor face parte din bunele practici de consolidare a familiei din 

întreaga lume. 

Recomandările adiționale privind cadrul normativ si de 

politici trasate de Ministerul Protecției Sociale si Familiei 

împreuna cu UNICEF presupun armonizarea Codului 

contravențional si a Codului penal cu Legea 140 in vederea 

elucidării clare a consecințelor neimplicării sau încălcării 

drepturilor copilului pentru persoanele cu responsabilități legale 

inclusiv părinții (UNICEF, 2015) 

Sunt convinsă că programele de educare și instruire a taților 

în situație vulnerabilă, adaptarea legislației precum și alte 

politici sociale pot contribui ca tații să fie ceea ce trebuie să fie 

în esență: protectorul, gardianul legăturii cu socialul și 

culturalul, creatorul de limite și restricții, garantul normativ și al 

normalității în viața copilului. 
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SĂNĂTATEA MINTALĂ A MIGRANTULUI - 

PRIORITATE EMERGENTĂ A FAMILIEI 

CONTEMPORANE 
Tatiana ROȘCA, asistent universitar, USEM 

Sănătatea mintală a imigrantului reprezintă una din cele mai 

mari probleme de sănătate publică, atât pentru Republica 

Moldova cât și pentru țările de destinație. Astăzi se atestă mai 

mult ca niciodată prezența crescândă a moldovenilor imigranți 

care accesează serviciile de sănătate mintală. Acest lucru ne face 

să credem că imigranții, reprezintă un substrat social destul de 

fragil, ce riscă să dezvolte noi tipologii de suferință psihică, 

legate atât de dimensiunile culturale și etnice, specifice fiecărei 

populații, cât și de factorii de stres și mediu cu care se confruntă 

zi de zi. 

Totodată, menționăm că însăși migrarea reprezintă sursa 

multor patologii mintale, având la bază geneza dificultăților în 

depășirea barierelor culturale și lingvistice, distanțarea față de 

structura familială și cea a prietenilor, cât și „revoluția 

identitară”, cu roluri, coduri, alegeri de viață, care ar facilita 

„alunecarea” spre diverse forme de suferință psihologică, ce pot 

lua forme destul de severe.  

Astfel, condiția migrantului „contemporan” este caracterizată 

de incertitudinea acestuia în lume în general, etichetare, 
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pierderea sinelui, biografii fără granițe, „acei pilaștri definitorii 

ai identității” [4, p. 49], care cresc riscul tulburărilor mintale. În 

acest sens, separarea de contextul familial, afectiv, social, 

cultural, plecarea de acasă, călătoria, sosirea în „necunoscut”, 

toate însoțite de experiențe de profundă anxietate, produc o 

ruptură a echilibrului mintal al acestuia, migrantul fiind nevoit 

să-și redefinească propriul proiect de viață, să-și contureze 

propriul spațiu și să-și trăiască „propriul corp”, perceput de 

societatea-gazdă drept „o imagine colectivă negativă, a 

străinului” [6, p. 9-19], acest lucru alimentându-i și mai mult 

complexul de inferioritate, care-i anulează capacitatea de 

decidere și de a fi el însuși.  

Așadar, traiectoria migrantului nu este doar spațială sau 

temporală, ci și mintală, emoțională, așteptările sale 

condiționându-i „pasajul iluziei emigrării” spre „suferința 

imigrației” [3, p. 47-51]. 

În acest sens, experiența migratorie capătă nuanța „șocului 

cultural și identitar, care reprezintă o adevărată ruptură 

traumatică a continuității narative biografice, pe care trebuie să 

o recompună” [8, p. 11-14], prin elaborarea doliului de separare 

de cei dragi, de legăturile construite în țara de origine, care sunt 

interiorizate în construcția sa psihoafectivă, cu riscul „căderii în 

abisul psihic”, trăind o încercare extremă.  

Astfel, prezența migrantului într-un sistem de relații pe care 

nu reușește să-l interpreteze în absența rețelei familiale de 

suport, îi hrănesc sentimentul minorității culturale, care-l 

conduc în solitudinea extremă, unde se simte străin cu sine, 

generându-i disconfort psihologic. În acest mod „de a nu fi pe 

lumea asta și în rând cu lumea”, se instaurează procesul 

înstrăinării și al depersonalizării, tradus prin criza prezentului, 

ce se manifestă prin declin psihopatologic al condiției 

ontologice ale existenței, care se conclude într-o modalitate 

psihică bizară „de a fi în această lume” [2, p. 53].  

 În acest context, studiile epidemiologice evidențiază un 

exces de probleme psihologice în rândul migranților, mai ales a 
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primei generații, prin prevalența tulburărilor mintale comune, a 

anxietății și al depresiei.  

Factorii posibili care declanșează tulburările anxioase și 

depresive la migranți, sunt reprezentați de: o istorie migratorie 

traumatică, de povara familială prea mare, nivelul scăzut de 

integrare socială, incertitudine legată de viitor, cât și de lipsa 

factorilor de protecție, generați de legăturile familiale bune și 

puternice, care să conțină impactul factorilor de stres social.  

Totodată, unele investigații [5, p. 74-82] susțin că în prezent 

se atestă o tendință ridicată a tulburărilor somatice funcționale, 

echivalente simptomelor anxio-depresive la migranții cu o 

istorie migratorie recentă, în timp ce la migranții „bătrâni”, cu o 

vastă experiență a migrației, simptomatologia este legată de 

suferința psihică în urma proceselor de aculturație în țara-gazdă.  

În același timp, cercetările realizate la nivel de asistență 

psihologică primară, evidențiază faptul  că incidența 

„recunoașterii” și tratamentul tulburărilor psihice, sunt mai 

scăzute în rândul minorităților etnice decât în rândul 

autohtonilor, acest fapt fiind justificat de distanța culturală, 

competențele etnoculturale ale specialiștilor cât și de 

caracteristicile psihopatologice diverse, ca „expresie culturală a 

suferinței”.   

Simultan cu acestea, în concepția unor autori [7, p. 340-345], 

factorii de risc în dezvoltarea tulburărilor de ordin psihologic 

rezidă în rezultatul acumulării stresului socioecologic pe 

parcursul vieții, care ar demasca vulnerabilitatea 

neuropsihologică preexistentă. Astfel, conform modelului 

dezvoltării sociale a lui Morgan [9, p. 13 ], expunerea la 

traumele sau adversitățile din timpul vieții, împreună cu alte 

procese genetice, ar afecta dezvoltarea creierului și ar fi 

responsabilă de sensibilitatea crescută la stres și de 

vulnerabilitatea persistentă, „părtinită social”. Prin urmare, 

contextul de mediu, care interacționează cu predispoziția 

genetică, prin sistemul epigenetic, generează un complex de 

rețele, interconectate între ele, de cauze. De aici, rezultă faptul 
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că migrația, reprezentând o experiență care „se deapănă” în 

cursul vieții unui individ, este capabilă să „asambleze” și să 

„condenseze” diferiți factori de risc (izolare socială, stil de 

viață, capacitatea de a relaționa), responsabili de presiunea și 

stresul, care condiționează dezvoltarea tulburărilor psihice.   

Acești factori pot acționa atât la nivel individual, cât și la 

nivel social, fiind activi în cele trei faze ale procesului migrator: 

în faza pre-migrație (gândul și intenția de a emigra), în faza 

migratorie (traumatismul călătoriei, pregătirea psihologică 

pentru migrație) și în faza post-migratorie (discriminare, șomaj, 

statut socioeconomic scăzut, rasism, izolare, densitate etnică) [1, 

p. 18-24]. 

În concluzie, în concordanță cu cele enunțate anterior, nu 

putem neglija caracterul ambiguu al fenomenului migrației, care 

pe de o parte îi oferă individului oportunitatea alegerii 

existențiale, iar pe de altă parte, „supune” individul la expunerea 

severă a unor factori cu dezavantaj social, care-i poate genera 

crize profunde. În asemenea conjunctură, sănătatea mintală 

reprezintă o prioritate publică în înțelegerea mecanismelor de 

interacțiune dintre factorii vulnerabilității individuale și al 

factorilor de mediu, care sunt nemijlocit implicați în 

etiopatogenia tulburărilor psihice. Totodată, creșterea numărului 

de imigranți moldoveni, care apelează la serviciile de sănătate 

mintală, necesită și crearea echipelor de profesioniști în 

domeniu, pentru evaluarea și psihodiagnosticul cultural, 

împreună cu intervențiile sociale, în scopul identificării 

factorilor specifici de risc (șoc cultural, dificultăți lingvistice, 

dezavantaje sociale) precum și intervenții care vizează 

cunoașterea și prelucrarea experiențelor legate de discriminarea 

socială. Bineînțeles că în îndeplinirea acestor măsuri este 

oportună implementarea căilor de acces pentru imigranții 

moldoveni la serviciile de consiliere psihologică, ca prerogativă 

a asistenței primare, atât în centrele de sănătate mintală din 

Republica Moldova cât și în cele din țările ospitaliere, unde să 

fie abordați din perspectiva clinicii transculturale. 
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INFLUENȚA ACTIVITĂȚII DE JOC 

ASUPRA SOCIALIZĂRII COPIILOR PREȘCOLARI 

Liliana COMAN, pedagog DPDC sec.  

Centru CCCF „Fantastic- CeCeFel”,  

drd, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Orice perioadă de vârstă a dezvoltării copilului este 

importantă pentru formarea sa, deosebit de importantă este 

vârsta preșcolară, când se formează toate calitățile copilului.  

Acest articol examinează faptul că problemele legate de 

influența activităților de joc asupra dezvoltării copiilor 

preșcolari, în special asupra dezvoltării comunicative a copiilor 

și a socializării acestora, nu rămân fără atenție. Această direcție 

este, de asemenea, completată de luarea în considerare a faptului 

că în practica educației preșcolare se acordă o mare importanță 

jocului de poveste, deoarece este un mijloc eficient de formare a 

personalității unui preșcolar, calitățile sale morale și volitive, 

nevoia de interacțiune cu lumea se realizează în joc, se formează 

un comportament arbitrar, motivație și multe altele. 

Desigur, problema introducerii standardelor educaționale 

naționale de stat este relevantă în educația preșcolară în ultimii 

ani. Metodologia standardului educațional Național de Stat 

pentru educația preșcolară sa bazat pe dialectica culturală și 

istorică, care ia în considerare nivelul de dezvoltare a sistemului 

în contextul variabilității crescânde a componentelor sale.  

Educația în contextul acestui cadru metodologic este 

considerată principala sursă a diversității sistemelor. Acest lucru 

a dat naștere la principiul de bază al noului Standard 

Educațional pentru învățământul preșcolar: activitățile copilului 

ar trebui să fie cât mai diverse, pentru care selecția de 

diagnosticare, care încearcă să izoleze un copil, este înlocuit 

prin dezvoltarea de diagnosticare, care are scopul de a majora 

diversitatea cunoștințelor copilului, competențele și abilitățile 

acestuia. Tehnologia psihodidactică centrală a standardului este 
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interacțiunea în curs de dezvoltare a copilului cu adulții și cu 

colegii, și nu doar un efect unilateral asupra copilului [1]. 

Desigur, inovațiile care au apărut se reflectă și în anumite 

aspecte ale creșterii copilului, inclusiv impactul activităților de 

joc asupra socializării copiilor preșcolari.  

Am dori să analizăm această problemă. Sarcina lucrului 

direct asupra socializării este considerată a fi formarea unei 

personalități active din punct de vedere social, capabilă de 

activitate creativă, de auto-realizare, care a stabilit un sistem 

armonios de relații cu alte persoane, cu societatea, cu munca și 

cu sine.  

Acumularea de către copil a  independenței și a experienței 

sociale necesară sub îndrumarea adulților contribuie la 

dezvăluirea potențialului de vârstă al preșcolarului și la 

pregătirea sa reușită pentru școală. Din aceasta rezultă că în 

perioada preșcolară, când sunt create anumite condiții, procesul 

de socializare este eficient. Unul dintre mijloacele speciale de 

socializare a preșcolarilor este jocul de poveste și de rol.  

Caracteristicile specifice vârstei de dezvoltare determină 

linia principală de socializare a preșcolarilor. Acesta include 

activități de joacă, prin care copilul reproduce sistemul relațiilor 

sociale în societate. Din punctul de vedere al lui D. B. Elkonin, 

jocul este o modalitate de a stăpâni realitatea socială, care 

exprimă legătura copilului cu societatea, în plus, jocul este un 

mijloc de a stăpâni rolurile, valorile și comportamentele sociale. 

Nivelul ridicat de dezvoltare a jocului și jocul de poveste-rol, în 

special, face ca procesul de socializare să fie eficient [2]. 

Între timp, cultura jocurilor și cultura jocurilor din lumea 

modernă își pierde poziția. Copilăria pierde semnificația unei 

perioade unice de vârstă, în care adevărata sursă de dezvoltare 

este comunicarea directă și jocul. Din păcate, jocul unui copil 

modern este semnificativ diferit de jocul pe care D. B. Elkonin 

la descris în acea vreme. Acum, copiii aleg și numesc roluri rar, 

jocul se caracterizează prin monotonie, rolurile reprezentanților 

diferitelor profesii sunt practic absente; nu există o temă 
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completă, care să dezvolte logic și să reflecte o anumită parte a 

realității sociale [3]. 

Motive pentru care Jocul de poveste-rol dispare din viața 

contemporană sunt multe. Una dintre ele este că educația 

preșcolară se concentrează în primul rând pe dezvoltarea 

accelerată în detrimentul îmbogățirii sale. Copilul modern, în 

ciuda schimbărilor pozitive în educația preșcolară, este încă rar 

inclus în relațiile de cooperare, asistență reciprocă, parteneriat. 

Sistemul modern de educație și formare timp de mulți ani a 

separat copiii și adulții unul de celălalt, fără a include copilul în 

relațiile de muncă și interne, lipsindu-i de posibilitatea de a se 

juca. Adulții, în dorința lor de a asigura toate liniile de 

dezvoltare ale copilului, nu lasă timp pentru jocuri. N. L. 

Mikhailenko și N. A. Korotkova notează că majoritatea copiilor 

sunt forțați să stăpânească singuri acțiunile jocului, 

concentrându-se doar pe materiale de joc, jucării care nu pot 

explica ce temă să aleagă pentru joc [4]. 

Nu mai puțin important motiv pentru distrugerea jocului de 

poveste-rol este schimbarea locului copilului în sistemul 

relațiilor sociale. Astăzi, există noi forme de activitate care 

permit copilului să se alăture societății: televiziune, 

calculatoare, Internet, ceea ce reduce și importanța jocurilor de 

rol. Vârsta preșcolară este perioada de familiarizare a copilului 

și cunoaștere a lumii înconjurătoare, perioada socializării sale 

inițiale. Sensibilitatea ridicată a copiilor preșcolari, capacitatea 

de învățare ușoară, datorită plasticității sistemului nervos, 

creează oportunități favorabile pentru educația morală de succes 

și dezvoltarea socială a individului. Cercetarea R. I. 

Zhukovskaya, V. P. Zalogina, D. V. Mengeritskaya și mulți alți 

oameni de știință au arătat că jocul este social în motivele sale, 

structură și funcții. Jocul are un impact semnificativ asupra 

dezvoltării sociale și morale a personalității unui copil preșcolar. 

Jocul reflectă conținutul lumii sociale din jurul copilului, 

normele morale și regulile care există în el. Potrivit lui A. N. 

Ostrogorsky, jocul este cel mai accesibil tip de activitate pentru 
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copii, o modalitate de procesare a impresiilor și cunoștințelor 

primite din lumea înconjurătoare. Aceasta este adevărata 

practică socială a copilului, viața sa reală în cercul semenilor săi 

[5]. 

Înțelegerea jocului ca o activitate definită de condițiile 

sociale este, de asemenea, la baza a numeroaselor studii 

moderne progresive a oamenilor de știința, ca: A. Wallon, I. 

Launer, R. Pfutze, N. Christensen, etc. Rezultatele de cercetare 

de către O. L. Vedmed, N. P. Dubrikova, Yu. N. Kosenko, M. 

M. Strekalovskaya și alții, care vorbesc despre dezvoltarea 

socială a copiilor preșcolari prin joc. Acumularea experienței 

sociale necesare de către copil în mod independent și sub 

îndrumarea adulților contribuie la dezvăluirea potențialului de 

vârstă al preșcolarului, pregătirea reușită pentru școală și mai 

târziu pentru viața adultă. De aici rezultă că în perioada 

preșcolară se pun bazele maturității sociale (competenței) 

copilului, determinând traiectoriile dezvoltării și adaptarea cu 

succes într-o societate aflată permanent în schimbare. 

Potrivit lui T. N. Doronova, O. A. Karabanova și E. V. 

Solovyov, se pot distinge două poziții în înțelegerea naturii, 

conținutului și rolului jocului.  

Conform primei poziții, jocul este o activitate instinctiv-

biologică prin natura sa, care într-o formă simbolică specială 

exprimă impulsurile înnăscute ale copilului, care sunt deplasate 

de presiunea aspră a societății și care este antagonistă față de el,  

blocând posibilitățile de auto-exprimare liberă (A. Freud, 3. 

Freud, V. Sterni etc.). Această abordare a subliniat confruntarea 

dintre societate și individ, societate și copil, iar jocul în acest 

caz este o formă de comportament protector. 

Poziția a doua este că jocul este înțeles ca fiind cel mai 

important, extrem și eficient mod de socializare a copilului de 

vârstă preșcolară, oferind o dezvoltare din lumea relațiilor 

umane (L. S. Vygotsky, A. N. Leontiev, S. L. Rubinstein, D. B. 

Elkonin, etc.). Acesta conține „forma ideală” (D. B. Elkonin), 

un model – standard al vieții viitoare a adulților într-o formă 
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care este ușor de înțeles și accesibilă pentru imitare de către un 

copil. În acest caz, jocul nu se separă, ci unește „lumea 

adulților” și „lumea copiilor”, oferind condiții pentru 

dezvoltarea mentală și pregătirea copilului pentru viața viitoare. 

Dezvăluind caracteristicile și semnificația jocului pentru 

copiii preșcolari, este necesar să se ia în considerare cele mai 

importante funcții ale jocului propuse de T. Yu. Markova. 

Funcția de formare vă permite să rezolvați sarcini specifice de 

educație și formare, care vizează stăpânirea anumitor materiale 

de program și reguli pe care jucătorii trebuie să le urmeze. 

Jocurile educaționale sunt, de asemenea, importante pentru 

educația morală și estetică a copiilor. Funcția de divertisment 

ajută la creșterea tonului emoțional-pozitiv, dezvoltarea 

activității motorii, îmbogățește mintea copilului cu impresii 

neașteptate și vii, creează un teren favorabil pentru stabilirea 

contactului emoțional între un adult și un copil. Funcția 

comunicativă constă în dezvoltarea necesității de a împărtăși 

cunoștințele și abilitățile cu colegii în cursul jocurilor, de a 

comunica cu ei și de a stabili relații de prietenie pe această bază, 

de a evidenția activitatea de vorbire. 

Funcția educațională ajută la identificarea caracteristicilor 

individuale ale copiilor, vă permite să eliminați manifestările 

nedorite în caracterul elevilor. Funcția de dezvoltare este 

dezvoltarea copilului, corectarea a ceea ce este inerent și 

manifestat în el. Funcția de relaxare este de a restabili puterea 

fizică și spirituală a copilului. Funcția psihologică este de a 

dezvolta abilitățile creative ale copiilor. Astfel, în timpul 

copilăriei preșcolare, formele și tipurile de jocuri se schimbă și 

devin mai complexe. În primul rând, sunt cele mai simple 

manipulări cu obiecte și familiarizarea cu capacitățile lor 

funcționale și scopul social; apoi, începând cu al doilea an de 

viață, este afișarea celor mai simple lucrări casnice; și, în sfârșit, 

în perioada preșcolară mai înaintată, sunt jocuri de rol cu reguli, 

jocuri extinse de tip regizor, jocuri didactice independente. 
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Desigur, profesorii trebuie să renunțe la impunerea actuală a 

metodelor și abilităților formale ale jocului asupra copiilor, 

dictarea dogmatică a temei și condițiilor sale, distribuirea 

rolurilor, ceea ce spune standardul educațional Național de stat. 

Este necesar să se înțeleagă jocul ca o strategie Centrală stabilită 

istoric pentru dezvoltarea conștiinței și personalității copilului și 

să se restructureze condițiile pentru organizarea acestuia în 

grădiniță. Ajungând la concluzia că socializarea unui preșcolar 

se realizează prin joc, este necesar să ne concentrăm asupra 

faptului că acest proces începe și are loc în grădiniță în cursul 

educației organizate pedagogic. Cu alte cuvinte, „impunerea” 

jocului de către profesori nu numai că nu creează o atmosferă în 

curs de dezvoltare, ci acționează negativ și asupra dezvoltării 

copilului. Managementul pedagogic al jocului este unul dintre 

cele mai importante lucruri, unde se arată nu numai 

profesionalismul profesorului, ci și dezvoltarea inițiativei și 

creativității preșcolarilor și, prin urmare, procesul de socializare. 

 Astfel, desigur, putem afirma că influența activității de joc 

asupra socializării copiilor preșcolari este mare și odată cu 

introducerea standardului educațional Național de stat devine 

din ce în ce mai importantă și mai complexă. 
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ATELIER III.  
PREVENIREA SEPARĂRII COPIILOR DE PĂRINȚI 

ȘI ASIGURAREA DREPTURILOR ACESTORA 
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FAMILIA ȘI COPILUL CU DIZABILITĂȚI 

Ana BACALU, manager SSAP 

 

 Ce sentiment se poate compara prin gama  bogată a 

aspectelor cu bucuria nașterii unui copil? Poate doar durerea 

profundă, ce o simt părinții în momentul când descoperă 

deficiența copilului lor. Situația părinților este destul de 

stresantă, ei fiind puși în fața realității: încep să-și trăiască 

drama vieții lor. Survin schimbări esențiale în viața familiei, 

apar numeroase probleme serioase ce se cer rezolvate. 

În aceste situații majoritatea părinților apreciază inadecvat 

posibilitățile psihofizice ale copilului și adoptă mai multe tipuri 

de comportament. După lucrarea autoarei A.Racu (1977) 

deosebim: 

I. Comportament favorabil pentru copil; 

II. Comportament nefavorabil pentru copil. 

Comportament favorabil sau atitudine adecvată: 

- Stabilirea unor relații în familie, când copilul cu deficiențe 

în dezvoltarea sa este tratat ca un copil sănătos; 

- Recunoașterea statutului acestuia de membru cu drepturi 

depline al familiei; 

- Respectarea personalității acestuia; 

- Încrederea în posibilitățile lui de dezvoltare; 

- Acceptarea atât a copilului, cât și a defectului său. 

Compartamentul nefavorabil sau atitudinea inadecvată este 

de mai multe tipuri: A.Racu (1982) analizează 4 cazuri din cele 

întâlnite mai frecvent: ,,Hipertutelarea’’; ,,Supraaprecierea’’; 

,,Pesimismul’’; ,,Indiferența’’. 

Părinții care au în îngrijire un copil cu dizabilități sunt: 

- Părintele unui copil în general și în special, al unui copil 

cu nevoi special; 

- Membru al familiei, care are responsabilitatea de a asigura 

resursele financiare necesare existenței familiei sale; 

- Partenerul de viață al consoartei sale; 

- Prietenul, asistentul medical și educatorul copiilor săi; 
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- Gospodarul și administratorul casei; 

- Profesionist în munca pentru care s-a pregătit; 

- Persoana, care-și asumă responsabilitatea pentru orice se 

întâmplă în familia sa. 

SFATURI PENTRU PĂRINȚI: 

Indiferent de nivelul şi tipul dizabilităţii copilului 

dumneavoastră, ţineţi minte că este o persoană micuţă – 

încercaţi să-l trataţi şi să-l percepeţi ca pe un copil normal şi nu 

ca pe un copil cu dizabilităţi. 

Aveţi nevoie de un pic de timp şi pentru dumneavoastră, 

chiar dacă încercaţi să negaţi acest lucru. Apelaţi la cineva care 

să vă ajute cu copilul. 

Dacă aveţi nevoie de sprijin psihologic sau juridic, sau ajutor 

de la o persoană care este pregatită în acest sens – un îngrijitor 

profesional – nu uitaţi că există asociaţii speciale care vă pot 

ajuta. 

Sunteţi mai puternic decât copilul dumneavoastră – nu 

profitaţi însă de această situaţie, ci folosiţi-o în avantajul 

copilului. Dacă vă simţiţi copleşit, nu vă blamaţi copilul. 

Dacă aveţi şi alţi copii, care sunt sănătoşi, reţineţi că şi ei se 

află într-o situaţie dificilă. Fratele sau sora sănătoasă a unui 

copil cu handicap, necesită, de asemenea, atenţia, dragostea şi 

grija părinţilor. Încercaţi să găsiţi timp şi pentru restul familiei. 

Nu sunteţi singur – există multe asociaţii atât pentru părinţii 

copiilor cu dizabilităţi, cât şi pentru copii cu astfel de probleme. 

Experienţa dumneavoastră poate ajuta pe altcineva. 

Copilul dumneavoastră vă iubeşte necondiţionat – amintiţi-

vă, că singurul lucru de care acesta are nevoie pentru a fi fericit, 

este acceptarea, grija şi sentimentul de siguranţă pe care îl 

conferă părinţii. 

Toți copiii cu dizabilități trebuie să beneficieze de programul 

educațional acceptat la nivelul național, adaptat nevoilor 

specifice ale copilului pentru o bună integrare. 

Situația copilului cu dizabilități se poate ameliora 

contribuind la îmbunătățirea calității vieții sale prin intermediul 
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serviciilor complexe psihopedagogice și medico-sociale, care 

vindecă suferința copilului. 

 Orice intervenție educativă se bazează pe zone ale proximei 

dezvoltări. 

Curricula pentru copii cu dizabilități vine să asigure formarea 

autonomiei personale, relaționării și abilității copilului. 

Progresul copilului cu dizabilităti este posibil numai cu 

ajutorul unui parteneriat între specialiști, familie, comunitate, iar 

colaborarea aduce la incluziune individuală și socială mai 

eficientă. 

Educația copilului cu dizabilități necesită programe 

personalizate,  adaptate profilului și cerințelor copilului. 

Programe personalizate care să delimiteze clar ce ,,face” 

copilul de ceea ce ,,ar putea face” necesar pentru dezvoltare. 

“Prin educaţie pentru toţi ar trebui să fie posibil ca toate 

fiinţele umane, inclusiv cele cu dizabilităţi, să-şi dezvolte întreg 

potenţialul, să aducă folos societăţii şi, mai presus de toate, să se 

îmbogăţească prin diferenţa lor şi să nu fie depreciaţi. În lumea 

noastră constituită din diferenţe de toate felurile, nu persoanele 

cu dizabilităţi, și societatea, are nevoie de educaţie special 

pentru a putea deveni o veritabilă societate pentru toţi”.  

              

ALIENAREA PARENTALĂ - ELEMENT DISTRUCTIV 

PENTRU SOCIETATE 

Veaceslav BOTEA,  

magistru în pedagogie, Grad didactic I 

Colegiul ,,Alexei Mateevici” mun. Chișinău 

 

,,Ura nu este un sentiment natural pentru copil. Trebuie să fie 

învățată. Un părinte care își învăță copilul să urască celălalt 

părinte este o amenințare gravă și persistentă la sănătatea 

mentală și emoțională a unui copil”, John Gomery, Judecător, 

Canada 

Sindromul alienării părintești (sau Sindromul alienării 

parentale) este definiția propusă de profesorul american de 
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psihiatrie Richard A. Gardner (1931 - 2003) cu privire la 

activitatea de denigrare sistematică a unuia dintre părinți față de 

celălalt, cu intenția alienării (înstrăinării) copilului de celălalt 

părinte. 

În general, scopul alienării este câștigarea custodiei sau 

păstrarea custodiei copilului de către părintele alienator, fără 

implicarea părintelui alienat și prin excluderea acestuia. 

Activitatea cu scopul de înstrăinare se poate extinde asupra 

familiei părintelui alienat, precum și a prietenilor și apropiaților 

săi. 

Concret, alienarea înseamnă că prin gânduri, acțiuni și 

maniere verbale sau non-verbale un copil este abuzat emoțional 

în permanență sau parțial, îndoctrinat, pentru a-l determina să 

creadă că celălalt părinte este un dușman sau pentru a-i sugera 

ostilitatea sau inferioritatea acestuia. Celălalt părinte este vorbit 

de rău de către alienator, vizitele copilului la părintele alienat 

sunt restricționate sau alienatorul încearcă să controleze 

activitățile pe care copilul le va face atunci când se va afla cu 

celălalt părinte. Fenomenul alienării parentale este o formă 

de abuz emoțional asupra copiilor în fața căreia aceștia nu se pot 

apăra. Acest fenomen apare indiferent de sexul alienatorului 

(dacă este mama sau tata), de vârstă (bunicii copilului pot fi 

alienatori foarte înverșunați) sau nivelul de educație al 

alienatorului. 

În condițiile alienării, copilul prezintă simptome precum: 

 Apare în chip de aliat cu părintele alienator, într-o 

campanie de denigrare împotriva celuilalt părinte, copilul având 

o contribuție ce poate fi considerată ca activă. Motivele 

prezentate (raționalizările despre părintele țintă) sunt adesea 

nesusținute de o logică, sau chiar absurde. 

 Sentimentele copilului față de părintele înstrăinat sunt 

dominate de animozitate, mai mult  întâlnită în cazul copiilor 

din familii aflate în proces de divorț, divorțate. 

 Copilul susține că decizia de a nu comunica cu respectivul 

părinte îi aparține, acest comportament mai este denumit 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Richard_A._Gardner
https://ro.wikipedia.org/wiki/Abuz_asupra_copilului#Categoria_1:_abuzurile_propriu-zise
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,,fenomenul de gânditor independent” ce desigur că e puțin 

probabil. Copilul operând cu fraze care apriori e clar că nu-i 

aparțin. 

 Copilul exprimă indiferența față de sentimentele 

părintelui înstrăinat. Sunt prezente înscenări împrumutate de la 

adulți, afirmațiile copilului reflectă tematica, ba chiar și termeni 

utilizați de părintele alienator. 

 Animozitatea este extinsă și asupra familiei părintelui 

alienat pentru a distruge complet careva legături cu rudele din 

partea acestuia. 

 Alienarea poate fi conștientizată sau nu de către părintele 

alienator, putând fi de asemenea, sistematică sau subtilă. 

Contribuția activă a copilului la campania de denigrare poate 

duce la crearea și menținerea unei bucle de feed-back mutual 

între copil și părintele alienator. 

 Părintele alienator (sau/și persoane din familia acestuia), 

transmite un set de convingeri negative despre părintele 

înstrăinat. 

Indiciile după care se poate aproxima gradul de alienare: 

a)    În cazurile în care intensitatea este ușoară, vizitarea de 

către părintele înstrăinat nu este serios afectată, iar copilul face 

tranziția între cei doi părinți fără mare dificultate. Copilul are o 

relație bună cu părintele alienator, participând la campania de 

denigrare pentru a-și menține legătura emoțională cu acest 

părinte. 

b)    În cazurile de alienare parentală moderată există un grad 

semnificativ de ,,programare” a copilului, cu dificultăți în ceea 

ce privește efectuarea programului de vizitare. Relația cu 

părintele alienator este încă sănătoasă, într-o măsură rezonabilă, 

în ciuda convingerii împărtășite de celălalt părinte este demn de 

dispreț, blamabil, etc.  

c)    Copilul cu sindrom de alienare parentală sever este 

fanatic în ura față de părintele înstrăinat. Copilul poate refuza 

vizitele, poate face acuzații false de abuz (fizic, emotional, 
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sexual), poate amenința cu fuga, și poate comite suicid sau 

homicid dacă este forțat să-și vadă părintele. 

Alienarea parentală este procesul și rezultatul manipulării 

psihologice a unui copil prin care acesta arată teamă 

nejustificată, lipsă de respect sau ostilitate față de un părinte sau 

un alt membru al familiei. 

Procedurile judiciare pentru stoparea și pedepsirea acestor 

abuzuri sunt adeseori greoaie și nu se realizează cu claritate. 

Unul dintre motive este și pentru că abuzul emoțional asupra 

minorului este mai greu de dovedit decât un abuz fizic în lipsa 

unui mecanism. 

În  această ordine de idei este nevoie de intervenții legale 

ferme, pregătirea unor specialiști anume specializați în alienare 

parentală și a altor forme, în vederea monitorizării cazurilor 

declarate. Pentru prezenta autorităților, instanței rapoarte privind 

reușita sau eșecul implementării programului de vizitare sau a 

altor soluții în vederea excluderii alienării. În cazurile grave sunt 

necesare avertismente cu sancțiuni la adresa părintelui alienator, 

pentru a obține complianța acestuia.  

Cadrul normativ din Republica Moldova la moment nu 

reglementează cazurile de Alienare, nu se regăsește așa termen 

la nivel de legislație. Efectiv nu sunt pârghii de a demonstra și a 

stopa acest fenomen, iar eșuarea acestor măsuri a implicării în 

condițiile unui sindrom moderat poate pune copiii în primejdia 

de a dezvolta sindrom de alienare severă. 

Alienarea parentală distruge atât copilul, cât și pe părinții lui, 

rând pe rând, în această ordine de idei instituțiile statului ar 

trebuie să contribuie semnificativ la găsirea unei modalități de 

rezolvare a acestei probleme. 

Cazurile în care unul dintre părinți reclamă alienarea 

parentală s-au înmulțit în ultimii ani. Acest fenomen a devenit 

deja unul îngrijorător, cu efecte pe termen scurt, mediu și lung.  

Din punctul de vedere al UNICEF, una dintre principalele 

probleme este aceea că violența împotriva copiilor, mai ales 
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abuzul verbal și psihologic care cu părere de rău încă nu sunt 

recunoscute ca  fiind o problemă. 
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ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

Svetlana CAIPAC, specialist principal ân protecția copiilor 

în situație de risc, DAS Taraclia 

 

В современных сложных социально-экономических 

условиях многие семьи могут оказаться в трудной 

жизненной ситуации. Это семьи, члены которой уязвимы 

вследствие складывающихся обстоятельств или могут 

понести ущерб от определённых воздействий социального 

характера. К таким семьям относятся: малообеспеченные, 

многодетные, неполные, семьи одинокие матери, семьи 

имеющие детей инвалидов, семьи в которых родители 

страдают психическим расстройством, умственной 

отсталостью, алкогольной и наркотической зависимостью. 

Эти семьи требуют особого внимания, поэтому 

необходимо, как можно раньше сделать все возможное, 

чтобы они не переступили ту грань, которая приведет их к 

неблагополучию. Семья, в которой родители или законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих 
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обязанностей по воспитанию, обучению и ращению детей, 

пренебрегают их нуждами,  отрицательно влияют на 

поведение младших школьников и подростков. Такие семьи 

имеют статус -  семьи  находящиеся в ситуации риска. В 

категории подобных семей, может оказаться любая семья. 

Проблемы социальной защиты семей с детьми, являются 

актуальными в любое время для любого общества. За 

последние годы государством приняты ряд 

законодательных документов, направленных на оказание 

мер социальной поддержки для семей с детьми: 

 Социальная служба семейная поддержка; 

 Социальная служба «Единый пакет питания для 

социально уязвимых лиц/семей»; 

 Социальная служба «Персональный ассистент»; 

  Социальная служба «Мобильная бригада» и т.д. 

Учреждения, наделенные полномочиями в области 

защиты ребенка направлены на предотвращение семейного 

неблагополучия, а также работа с многопрофильными 

командами по примариям, оказание методической помощи 

семьям, находящихся, в ситуации риска, это:  

1. консультативная помощь:  

1.1  первичная семейная поддержка предоставляемая 

семьям с детьми для предупреждения и устранения 

факторов, способных привести к ситуациям риска, а также 

осуществление комплексной оценки и разработка 

индивидуального плана помощи; 

 1.2 дополнительная семейная поддержка – совокупность 

мероприятий, осуществляемые для защиты семьи и ребенка 

в целях предупреждения отделения ребенка от семьи, а 

также подготовки семьи к реинтеграции ребенка. 

2. денежная помощь: 

2.1 вторичная семейная поддержка, является 

социальным пособием, которое предоставляется в виде 

единовременных  выплат; 
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2.2 социальное пособие и пособие на холодный 

период года. 

3. проведение ряда социально-просветительных 

мероприятий и круглых столов для снижения факторов 

риска, опасных для здоровья и развития ребенка. 

 За 2019 – 2020 годы, на учете в районном управлении 

социального обеспечения и защиты семьи состоят 1287 

семей, 2902 ребенка из социально-уязвимых семей, 

находящихся в затруднительном положении. Первичную 

семейную поддержку получили 190 семей, вторичную 

(денежную) семейную поддержку получили 22 семьи – 41 

ребенок. 

Комиссия в составе специалистов из Управления 

социального обеспечения и защиты семьи, социального 

ассистента и офицеров сектора примарии, осуществляют 

постоянный выезд по населенным пунктам района с целью 

мониторинга положения семей с детьми, находящихся в 

ситуации риска. Специалистами многопрофильной группы 

оказывается методическая помощь, семьям в ситуации 

риска в виде консультаций и информирования граждан по 

защите их прав.  

 На территории района Тараклия действуют:  

  центр реабилитации и социальной защиты детей 

группы риска в г. Тараклия 

 два дневных центра для детей, находящихся в 

ситуации риска в с. Валя - Пержей и в г.  Твардица: 

Главной идеей социальных центров  - оказание  

квалифицированной  (психопедагогической, 

логопедической, социальной, медицинской, 

информационной),  помощи и поддержка  детей с 

ограниченными возможностями и детей группы риска для 

всестороннего, гармоничного развития личности, 

интеграция в общество. Центры  в своей работе   тесно  

сотрудничают  с общественностью, управлением 

образования, управлением здравоохранения, управлением 
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социального обеспечения, полицией, родителями, 

спонсорами. 

Бенефициарами центров являются: 
 Дети с ограниченными возможностями 

 Дети из многодетных, малообеспеченных семей 

 Дети их неблагополучных семей 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей, сироты 

 Дети жертвы насилия и жестокого обращения 

 Центры посещают дети и юноши с 4 до 18 лет. 

Один из случаев на подведомственной территории 

района Тараклия.  

Семья с двумя несовершеннолетними детьми один из 

которых, ребенок с ограниченными возможностями. 

Семья, проживающая на подведомственной территории 

нашего района, была взята на учет коммунитарным 

социальным ассистентом, как семью в ситуации риска в 

июне 2014 года. Изначально,  семья зарекомендовала себя с 

хорошей стороны, в доме поддерживались чистота и уют, 

дети всегда были чисто и опрятно одетыми. Все это 

продлилось недолго, спустя некоторое время,  в примарию 

и инспекторат полиции стали поступать сигналы о том, 

что мама в алкогольном опьянении, дети не кормлены, в 

доме грязно и холодно. С мамой неоднократно проводились 

беседы на различные темы, о ращении и воспитании 

несовершеннолетних детей, а также многопрофильная 

группа при примарии, очень часто наносила визиты на дом 

для обследования  жилищно - бытовых условий, и 

выявлении каких либо проблем. Данной семье оказывалась 

всевозможная помощь – продукты питания, финансовая/ 

семейная поддержка для семей с детьми, медикаменты, 

одежда для всей семьи и средства личной гигиены. Были 

использованы все возможные попытки в оказании 

поддержки семьи. Но, мама не исправлялась и продолжала 

вести ненадлежащий образ жизни. Коммунитарный 

социальный ассистент, посодействовал в подаче 
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документов на ребенка, для установления группы 

инвалидности, в итоге несовершеннолетнему ребенку дали 

группу (I ст.т). После того  как, с семьей была проведена 

всевозможная работа,  результат был не-из лучших. Маму 

пригласили еще раз на комиссию по защите прав ребенка 

при примарии, и поставили ее перед фактом, либо она 

исправляется и воспитывает детей в надлежащих 

условиях, либо местный орган опеки начнет процедуру  о 

лишении  родительских обязанностей. На что, мама 

ответила, что хочет исправиться, но у нее не получается 

и попросила помощи у комиссии закодироваться.  Комиссия 

вынесла решение помочь ей в организации определения 

мамы и ребенка с ограниченными возможностями в 

санатории для реабилитации и лечения.  После санатория, 

в 2019 году мама успешно прошла лечение и кодировку, 

после чего она поменяла свой образ жизни, прилагает все 

усилия в  воспитании и ращении своих детей. Ребенка с 

ограниченными возможностями постоянно показывает 

специалистам, а так же второй раз пребывает в Центре 

Оргеевского района Hospis Anjelus,  сроком на 30 дней. На 

данный момент, мама является коллегой в Управлении 

социального обеспечения и защиты семьи района Тараклия 

(Персональный ассистент). 

Благодаря активной и слаженной работы специалистов, 

направленных на предотвращение разлучения детей с 

родителями случаи заметно уменьшились. 
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SERVICII SOCIALE SPECIALIZATE PENTRU 

FAMILIILE COPIILOR CU DIZABILITĂȚI, DIN 

RAIONUL FĂLEȘTI 

Olga RAILEAN, șef Serviciu Social „Asistență Personală”,  

DGASPFC Fălești, Student, ciclu II, Master al USARB, mun. 

Bălți   

 

Ultimele estimări privind numărul persoanelor cu dizabilități 

în Republica Moldova, indicate la 1 ianuarie 2020, au constituit   

177,0 mii persoane, inclusiv 10,7 mii copii cu vârsta de 0-17 

ani.  Persoanele cu dizabilităţi au reprezentat 6,7% din populaţia 

totală a ţării cu reședință obișnuită, iar copiii cu dizabilităţi au 

constituit 1,9% din numărul total al copiilor cu reședință 

obișnuită din Republica Moldova. 

 Îngrijorător este și faptul că numărul persoanelor 

recunoscute pentru prima dată cu dizabilitate în anul 2019, în 

raport cu anii precedenți,  este în creștere.  Astfel, potrivit 

datelor Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi 

Capacităţii de Muncă, în anul 2019 s-au adresat 17,2 mii 

persoane pentru a fi expertizate.1 

Creșterea numărului persoanelor cu dizabilități și a 

fenomenului  de îmbătrânire a populației la nivel mondial, a 

impus schimbarea viziunii dizabilității de la medical la cel 

social, ,, ...în care oamenii sunt considerați mai degrabă 

dizabilități de societate decât de propriile corpuri...”.2 

În ultimii ani,  Republica Moldova a înregistrat progrese 

semnificative în domeniul dezvoltării și asigurării politicii 

sociale de protecție a persoanelor cu dizabilități, și cu atât mai 

mult a copiilor. 

În acest context, la nivel de țară au fost create și dezvoltate 

diverse servicii sociale specializate, destinate persoanelor / 

copiilor cu dizabilități și familiilor acestora, fapt ce s-a datorat 
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susținerii, colaborării și implicării active a reprezentanților 

diverselor Organizații Neguvernamentale, Asociațiilor Obștești, 

în crearea și dezvoltarea serviciilor sociale specializate destinate 

persoanelor / copiilor cu dizabilități, în diverse raioane ale țării, 

inclusiv și raionul Fălești. 

Potrivit datelor statistice, în anul 2020, numărul total al 

populației raionului a constituit 94,4 mii de locuitori. Dintre 

aceștia,  ,,copiii (cu vârsta 0-18 ani), constituiau 21 712 mii, sau 

23, 8 %, din numărul total al populației.  

Totodată, datele privind numărul copiilor cu dizabilități în 

raion, deținute de Direcția Generală Asistență Socială, Protecție 

a familiei și copilului Fălești( în continuare DGASPFC Fălești), 

indică asupra micșorării numărului de copii cu dizabilități în 

anul 2020, comparativ cu anii precedenți, după cum este 

demonstrat în 

figura nr.1. 

      În 

ultimul 

deceniu, 

raionul Fălești 

a dezvoltat și 

menține o 

gamă largă de 

servicii sociale, 

pentru diferite 

categorii de  

Figura nr. 1. Numărul total de copii cu dizabilități, inclusiv diferențiere pe gen    
beneficiari, însă potrivit datelor elucidate în rapoartele de 

activitate al DGASPFC Fălești, acestea nu acoperă toate 

necesitățile  beneficiarilor.  

Totodată, numărul serviciilor sociale specializate destinate 

adulților cu dizabilități, prevalează numărul serviciilor destinate 

copiilor cu dizabilități. Astfel, dacă pentru adulți cu dizabilități  

activează ,,Serviciul social ,,Casa Comunitară”, ,,Locuința 

Protejată”, ,,Respiro, pentru adulți” și  ,,Complecul de Servicii 
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sociale ,,Pentru Voi”, atunci copiii cu dizabilități pot beneficia 

doar de Serviciile  sociale mixte ( destinate atât adulților cât și 

copiilor cu dizabilități): ,, Serviciul social ,,Echipa mobilă”, 

,,Asistența personală”, ,,Cantinele de ajutor social”, ,,Servicii de 

ortopedie și protezare.  Iar dacă e să ne referim la  servicii 

sociale destinate doar  pentru copii cu dizabilități, menționăm 

:,, Serviciul ,,Respiro”, Serviciul tutelă /curatelă și Serviciul 

Plasament de tip familial.4 Din păcate, datele ne arată că aceste 

servicii pot acoperi doar un număr foarte mic de beneficiari. 

Unul dintre serviciile sociale cu cel mai mare număr de 

beneficiari (copii cu dizabilități), în raionul Fălești, îl constituie 

Serviciul social  ,,Asistență personală” , care în prezent, 

prestează servicii pentru 27 de copii cu dizabilități. Ceea ce 

constituie 9,6 % din numărul total al copiilor cu dizabilități din 

raion. În același moment este important de menționat faptul, că 

de Serviciul ,,Asistență personală” pot beneficia doar persoanele 

cu grad sever de dizabilitate la recomandarea Consiliului 

Național pentru  Determinarea Dizabilității  și Capacității de 

muncă indicată în Programul de reabilitare și incluziune socială. 

Acest serviciu este unul dintre cele mai solicitate servicii pentru 

persoanele cu dizabilitate severă la moment, atât în raion cât și 

la nivel de țară. Spre regret, pe departe nu toți solicitanții pot să-

l acceseze din cauza resurselor financiare insuficiente pentru 

întreținerea serviciului cu numărul necesar de unități de asistenți 

personali, deși serviciul a fost inclus în pachetul minim de 

servicii sociale,  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.800 din 

01.08.2018, și o parte din asistenții personali sunt salarizați din 

bugetul național, iar o parte din bugetul raional. 

Astfel, din numărul total de copiii cu dizabilități eligibili 

Serviciului, 29 sunt în rândul de așteptare pentru a beneficia de 

serviciul respectiv. situația este similară și în alte raioane, 

excepție făcând doar municipiul Chișinău, care are acoperire 

financiară pentru admiterea în serviciu a fiecărui solicitant, fără 

a fi inclus în lista de așteptare. Regretabil, dar uneori 
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beneficiarul poate pleca din viață fără să-l mai ajungă rândul de 

a fi admis în serviciu.  

Specialiștii din cadrul STAS întreprind diferite măsuri de a 

susține familiile solicitante, dar aceasta nu este suficient. 

Bunăoară, în scopul susținerii familiilor cu copii cu dizabilități , 

aflați în lista de așteptare a Serviciului ,,Asistență personală”, 

DGASPFC Fălești colaborează, de mai mulți ani, cu diverse 

ONG-uri, AO, care contribuie cu un anumit suport pentru aceste 

familii. În ultimii 5 ani, 44 de familii cu copii cu dizabilități din 

raionul Fălești au fost susținuți lunar, financiar/ umanitar, până 

la identificarea posibilității de încadrare în serviciul de Asistența 

personală. La moment  29  familii cu copii cu dizabilități, din 

lista de așteptare beneficiază lunar de pachete alimentare a câte 

500 lei, oferite de către AO „ Deschdere”,finanțatorul cărora 

este originar din raionul Fălești. Dar acest lucru nu este o ieșire 

din situație.  

În Republica Moldova dreptul la protecţie socială este 

garantat prin Constituţie, care în art. 47 prevede expres că 

„statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un 

nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui 

şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, 

îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare”.5 

Conform art. 1 al Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 

decembrie 2003, asistenţa socială reprezintă o componentă a 

sistemului naţional de protecţie socială, în cadrul căruia statul şi 

societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să 

înlăture efectele temporare sau permanente ale unor evenimente 

considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea 

ori excluderea socială a persoanelor şi a familiilor aflate în 

dificultate. 

 În prezent însă, criza economică și alte probleme de ordin 

social, fac imposibilită susținerea financiară a acestor servicii, 

într-un număr necesar, care ar acoperi toate solicitările. Astfel, 

statul de comun cu ONG-uri, AO și alte organizații, active în 

domeniul social, au misiunea de asigura accesul tuturor 
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beneficiarilor eligibili la aceste servicii sau să creeze forme 

alternative de sprijin și asistență a copiilor cu dizabilități, în 

scopul asigurării drepturilor acestora la servicii medicale, 

sociale și educaționale calitative, și nu în ultimul rând, 

incluziunea lor socială. 

Realitatea, însă,  este alta. Serviciile sunt dezvoltate 

neuniform, în funcție de nivelul de dezvoltare al regiunii, 

localității. Considerăm, că este o inechitate socială ca persoana 

cu dizabilități, în special, care nu se poate auto-deservi și să se 

întrețină fără suportul altei persoane, să fie lăsat în voia soartei, 

dacă nu a avut norocul să se nască într-o localitate dezvoltată 

economic și cu posibilitate de dezvoltare a serviciilor în funcție 

de necesitățile populației. 

Crearea și dezvoltarea Serviciilor sociale specializate,   au un 

rol esențial în susținerea atât a adulților, cât și a copiilor cu 

dizabilități și familiile acestora. 

Dacă e să ne referim la rezultatele investigațiilor anuale 

efectuate de către angajații DGASPFC Fălești, vizând gradul de 

satisfacție a acestor beneficiari și a familiilor lor de serviciile 

sociale accesate, atunci putem menționa faptul, că serviciile 

respective au avut un rol important în incluziunea socială și 

educațională  a acestora. 

Copiii cu dizabilități constituie una dintre cele mai 

vulnerabile categorii de beneficiari a sistemului social, 

educațional și medical. Deaceea, statul trebuie să asigure că 

aceste trei domenii să conlucreze într-o strânsă legătură ca să 

garanteze respectarea drepturilor acestor copii, precum și 

dreptul la un trai decent.   

Astfel, pentru a asigura accesul la serviciile necesare , în 

special la serviciul ,,Asistența personală” tuturor persoanelor 

solicitante care corespund criteriilor de eligibilitate, indiferent 

de nivelul de dezvoltare socio-economică a localității în care 

locuiește,  considerăm oportun, că serviciul „Asistența 

personală” să fie finanțat în totalitate din bugetul național.  
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PROGRAM DE ASISTENŢĂ PSIHO-SOCIALĂ 

PENTRU MEMBRII FAMILIILOR AFECTATE DE 

ALCOOL 

Natalia SEMENIUC, consultant,  

A.O “Parteneriate pentru fiecare copil” 

 

Consumul excesiv de alcool constituie o problemă stringentă 

pentru populaţia din R. Moldova,  cauzele fiind diverse. Una 

dintre acestea este accesibilitatea alcoolului, dat fiind faptul că 

ţara noastră este una de orientare agrară, unde viticultura şi 

vinificaţia sunt ramuri importante în economia ţării. În beciurile 

gospodăriilor ţărăneşti anual sunt produse cantităţi enorme de 

alcool care sunt dificil de înregistrat sau controlat de către stat.  

R. Moldova se află în topul ţărilor cu cel mai mare consum 

de alcool pe cap de locuitor în lume. Conform Raportului global 

privind consumul de alcool şi sănătatea (OMS, 2014), Moldova 

a înregistrat un consum anual de 16,8 litri alcool pur pe locuitor 

la vîrsta de 15 ani+, din care 10,5 litri alcool neînregistrat 

(produs în gospodării). Consumul de alcool raportat exclusiv la 

populaţia consumatoare de alcool este de 25,4 l alcool pur pe 

https://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=6827
https://statistica.gov.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=6827
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44575/20/9789730135978_rum.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44575/20/9789730135978_rum.pdf
https://statistica.gov.md/print.php?l=ro&midc=39&idc=21&id=19&type=region
https://statistica.gov.md/print.php?l=ro&midc=39&idc=21&id=19&type=region
http://daspfc-falesti.org/index.php/informa-ii-utile/rapoarte
http://daspfc-falesti.org/index.php/informa-ii-utile/rapoarte
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locuitor în an. Conform OMS (Global Health Observatory Data 

Repository) pentru R. Moldova se estimează o creștere a 

consumului de alcool către anul 2020 la cca. 17,7 litri de alcool 

pur pe cap de locuitor. 

Astfel, de-a lungul timpului în societate s-au creat tradiţii şi 

obiceiuri legate de consumul de alcool în familie, de sărbători, 

la o masă cu rudele, etc. Prin aceste exemple familiale, are loc 

încurajarea involuntară şi preluarea modelului de consum de 

alcool de către copii şi tineri. Promovarea culturii consumului 

de alcool raţional rămîne a fi un obiectiv de realizat. 

Un studiu privind consumul de alcool şi alte droguri 

(ESPAD19, 2015) printre adolescenții de 15 – 16 ani (clasele 8 – 

9, inclusiv din R. Moldova), arată că: 

 Jumătate dintre elevii din clasele a 8-a și a 9-a au 

consumat alcool în ultimele 30 de zile, 7,7 % dintre ei s-au 

intoxicat pînă la starea în care „au mers clătinîndu-se, nu au mai 

putut vorbi clar, au vomitat sau nu și-au mai amintit ce s-a 

întîmplat”. 

 Circa 38,7% dintre elevi au consumat 5 sau mai multe 

porții de băuturi alcoolice la o ocazie în ultimele 30 zile. 

 Practic fiecare al doilea elev poate face ușor rost de 

băuturi alcoolice, cel mai accesibil pentru ei fiind cocktailul slab 

alcoolizat cu îndulcitori (alcopops). 

 La vîrsta de 13 ani sau mai devreme, peste jumătate 

dintre respondenți au încercat un pahar de băutură, iar cca. 8% 

dintre ei au fost în stare de ebrietate alcoolică.20 

Programul Program de asistenţă psiho-socială pentru 

membrii familiilor afectate de alcool (în continuare 

Programul) este unul  bazat pe cercetări şi rezultate demonstrate 

științific de asistență psiho-emoțională cu elemente terapeutice 

                                                 
19 European SchoolSurvey Project on AlcoholandOtherDrugs (ESPAD) 

-  www.espad.org 
20 Date preluate de pe pagina web a Centrul Național de Sănătate 

Publică http://cnsp.md/index.php/ziua-nationala-fara-alcool-2-

octombrie-2017/ 

http://www.espad.org/
http://cnsp.md/index.php/ziua-nationala-fara-alcool-2-octombrie-2017/
http://cnsp.md/index.php/ziua-nationala-fara-alcool-2-octombrie-2017/
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pentru copiii și adulții care locuiesc în același anturaj cu o 

persoană dependentă de alcool. Programul este construit în jurul 

trăirilor și necesităților copilului și nu ale persoanei dependente 

și conține o serie de aspecte legate de factorii de protecție a 

familiei. 

Programul a fost dezvoltat după modelul suedez 

„ErstaVandpunkten”, care este bazat pe cercetări științifice și 

rezultate acumulate de-a lungul timpului, fiind ajustat la 

contextul R. Moldova de către AO ”Parteneriate pentru fiecare 

copil” și este printre puţinele exemple de bune practici din acest 

domeniu.    

Programul se bazează pe ideea ajutorului pentru a obține 

auto-ajutor. Acesta oferă o imagine a modului în care întreaga 

familie este afectată de dependența unei persoane și ajută 

familia să schimbe și să dezvolte o modalitate de comunicare 

eficientă. De asemenea, creează speranță pentru viitor și 

încrederea că din situațiile de criză pot apărea perspective și 

oportunități noi. Programul are 2 variante – unul pentru copii și 

altul pentru adulți, care decurg în paralel. Efectul terapeutic se 

atinge prin activităţile de grup, în cadrul cărora copiii/adulții 

înţeleg emoțiile proprii și faptul că dependența de alcool este nu 

doar problema familiilor lor.  

Programul pentru copii are drept obiective: 

 Reorientarea accentelor, preocupărilor, comunicării în 

familia afectată de alcool de la comportamentele părintelui 

dependent spre trăirile şi necesităţile copilului. 

 Oferirea suportului copilului la moment, fără a aştepta 

cînd, cum şi cît va dura tratamentul părintelui dependent. 

 Conştientizarea faptului că copilul are drept la bucurie, 

joc, atenţie din partea părinților. 

 Învăţarea unor comportamente noi, strategii de 

rezilienţă. 

Programul pentru copii este organizat ținînd cont de 

necesităţile copilului şi nu ale părintelui dependent,  metodele 

de lucru sunt selectate în funcţie de vîrsta şi necesităţile 
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copilului, se aplică abordarea, conform căreia copilul este privit 

ca individualitate cu dreptul la sprijin şi ajutor, indiferent de 

atitudinea familiei faţă de el. Participanţii la program pot să 

revină repetat la program la diferite etape ale vieţii. 

Beneficiarii Programului pentru copii: 

 copii 7-9 ani (grup mixt)  

 copii 10-13 ani (grup mono - divizat de principiul de 

gen) 

 adolescenţi 13-16 ani (grup mixt) 

Programul este recomandat la fel și pentru grupuri de copii 

de 4-6 ani (grup mixt).   

Obiectivele programului pentru adulţi: 

 Consolidarea competenţelor parentale şi înţelegerea 

rolurilor în familie. 

 Învăţarea modalităţilor de control a emoţiilor proprii şi a 

relaţiilor de co-dependenţă. 

 Suport în conştientizarea traumei/tragediei/pierderilor în 

familie. 

Beneficiarii Programului pentru adulți: partenerii părinţilor 

dependenţi. La fel, Programul poate fi recomandat și pentru 

părintele dependent cu condiția că acesta înainte de intrare în 

Program se află în stare de abstinență nu mai puțin de 72 ore.  

Grupurile de participanți (copii și adulți) poartă un caracter 

închis, fapt ce presupune că nu se acceptă participanţi noi sau 

ieșirea participanților pe parcursul realizării Programului. 

Avantajele parcurgerii în paralel a Programului pentru copii 

şi Programului pentru adulţi: 

 Formează sentimentul de unitate, de implicare în 

activităţi în comun, limbaj şi subiecte comune de comunicare.  

 Cunoaşterea şi înţelegerea trăirilor şi comportamentelor 

copilului. 

 Schimbarea comportamentelor de co-dependenţă. 

Prestarea standardizată a Programului este asigurată prin 

utilizarea manualelor metodologice  atît pentru copii, cît și 

pentru adulți.  
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1. Manual pentru moderatori. Grupuri de copii pentru 

Programul de asistenţă psiho-socială pentru copii din familii 

afectate de alcool. 

2. Manual pentru moderatori. Grupuri de adulţi pentru 

Programul de asistenţă psiho-socială pentru familiile afectate de 

alcool. 

 

 

PROTECȚIA COPIILOR ÎN CONTEXTUL 

PROCESULUI MIGRAȚIONAL 

Irina ROGOJA, jurist, Direcția generală asistență socială și 

sănătate a Consiliului municipal Chișinău 

 

Promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor inerente 

fiinţei umane, în mod special, ale copilului, reprezintă elementul 

esenţial al asigurării progresului, bunăstării şi civilizaţiei în 

orice societate, al democraţiei şi a statului de drept. 

Secolul XX-lea a înregistrat semnificative eforturi şi 

preocupări ale comunităţii internaţionale într-unul din cele mai 

complexe şi importante domenii ale drepturilor omului, acela al 

Drepturilor Copilului. 

Actualmente în Republica Moldova se conturează clar 

tendinţa de a crea mecanisme şi pîrghii de implementare a unui 

sistem naţional de promovare şi respectare a drepturilor 

copilului, care se bazează în special pe instrumentele juridice. 

Necesitatea realizării unei astfel de abordări apare în 

contextul în care tot mai mulți copii rămân fără ocrotire 

părintească din cauza migrației părinților la muncă peste 

hotarele Republicii Moldova, abandonului de familie, al 

consumului de alcool sau droguri ş.a.m.d.. Analizând situația 

mai multor copii în situație de risc și a celor rămași fără ocrotire 

părintească, se constată că reprezentanții autorităților întârzie să 

întreprindă acțiuni corespunzătoare pentru protejarea copiilor 

sau întreprind acțiuni necorespunzătoare interesului superior al 

copilului.  
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Copiii sunt mai vulnerabili decât adulții în fața dificultăților 

vieții, iar dezvoltarea lor într-un mediu sănătos este esențială 

pentru viitorul unei societăți. Aplicarea principiilor, normelor și 

implementarea strategiilor de drept internațional de o manieră 

clară și concretă privind asistența și protecția copilului în 

contextul procesului migrațional va conduce spre eficientizarea 

procesului de protecție a drepturilor copilului în Republica 

Moldova. 

Conștientizarea faptului că copilul este un subiect ce necesită 

protecție și ocrotire specială a produs o revoluție în consfințirea 

drepturilor acestuia prin reglementări internaționale – remediu 

întârziat la abuzurile flagrante și persistente împotriva copilului. 

Caracterul vulnerabil a copilului a determinat necesitatea 

instituirii și reglementării unor măsuri speciale de asistență și 

protecție a lui, precum și a unor organe prin intermediul cărora 

acesta și-ar putea exercita drepturile fără a fi în vreun fel lezat 

sau prejudiciat. 

Participarea copiilor la dezvoltarea unor măsuri adecvate 

pentru reducerea vulnerabilităților este esențială pentru succesul 

oricărei politici sau oricărui program destinat protecției și 

susținerii copiilor. 

Cadrul legislativ al Republicii Moldova nu dispune de norme 

în materia confidenţialităţii datelor despre situaţia copiilor 

rămași fără grija părintească şi a familiilor acestora, necătând 

faptul că există anumite tendințe pozitive de a ne alinia 

standardelor europene. Prin crearea unui cadru normativ de 

ramură sau prin inserarea normelor privind confidențialitatea,  

responsabilii ce vor lua cunoștință cu date despre copii vor avea 

obligația de a păstra secretul sau confidențialitatea cu privire la 

îndeplinirea sarcinilor sale. Principiile de protecție a datelor 

personale ar trebui luate în considerare în mod implicit 

(confidențialitate în mod implicit) și încorporate direct din 

proiectarea sistemelor informatice din cadrul tuturor instituțiilor 

care prelucrează datele referitoare la copiii migranți, copii 

rămași fără grijă părintescă, copiii aflați în conflict cu legea etc. 
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 Îmbunătățirea circuitului informațional dintre organele 

abilitate în protecţia copilului și școli; introducerea unui format 

comun de colectare a datelor; obligativitatea colectării de date 

despre copiii care nu frecventează școala; implicarea altor 

factori relevanți din comunitate în colectarea datelor (de ex. 

medici, preoți, membri ai comunității); formare profesională 

pentru profesioniștii responsabili cu colectarea datelor și 

monitorizarea situației, sunt doar câteva. 

Principiul respectării interesului superior al copilului trebuie 

să capete în legislația moldavă următoarele trei caracteristici:  

• să devină o normă de drept material (sau substanțial) care 

devine o obligație intrinsecă a statului, putând fi invocată în fața 

instanței judecătorești; 

 • să reprezinte un principiu fundamental de interpretare 

legală, în sensul că, dacă o prevedere legală dă naștere mai 

multor interpretări, va fi aleasă interpretarea care servește cel 

mai bine interesului copilului;  

• să devină o regulă de procedură pentru autorități: instituțiile 

de asistență socială publice sau private, instanțele judecătorești, 

autoritățile administrative sau organele legislative; în 

justificarea deciziilor lor, acestea trebuie să explice în ce măsură 

acest principiu a fost luat în considerare. 

La nivel național, dreptul copilului la familie este garantat de 

art. 48, 49 din Constituția Republicii Moldova, Codul Familiei 

și cap. III al Legii nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind 

drepturile copilului. Analizând compatibilitatea legislației 

naționale la standardele internaționale, se evidențiază o 

corespundere parțială a normelor juridice enunțate astfel, 

autoritățile naționale urmează să racordeze prevederile 

prestabilite din domeniu protecției dreptului copilului la familie 

la normele internaționale. 

Legislaţia din Republica Moldova abordează în mod specific 

copiii care rămân fără îngrijire părintească din cauza migraţiei 

părinţilor doar începând cu anul 2008. Codul Familiei al 

Republicii Moldova din 26.10.2000 stabileşte drepturile 
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copilului rămas fără îngrijire părintească din diferite motive şi 

obligaţiile părinţilor şi ale autorităţilor tutelare.  

Capitolul 10 al Codului Familiei stabileşte, cu referire la 

drepturile copiilor minori, că apărarea drepturilor şi intereselor 

legitime ale copilului se asigură de părinţi sau persoanele care îi 

înlocuiesc. Părinţii au drepturi şi obligaţii egale faţă de copii, 

indiferent dacă aceştia locuiesc împreună cu părinţii sau separat. 

În cazurile când copilul este lipsit de grija părinţilor (aceştia sînt 

decăzuţi din drepturile părinteşti, declaraţi incapabili sau 

dispăruţi, cazuri de boală sau absenţă îndelungată, de eschivare 

de la educaţia copiilor, precum şi în alte cazuri), drepturile şi 

interesele legitime ale copilului sunt asigurate de autoritatea 

tutelară. Copilul se poate adresa autorităţii tutelare dacă părinţii 

nu-şi îndeplinesc obligaţiile de întreţinere şi educaţie. La fel pot 

face şi adulţii care ştiu despre existenţa vreunui pericol pentru 

viaţa şi sănătatea copilului.  

Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de 

risc şi a copiilor separaţi de părinţi, nr. 140 din 14.06.2013 

stabileşte procedurile de identificare, evaluare, asistenţă, 

referire, monitorizare şi evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de 

risc şi a copiilor separaţi de părinţi, precum şi autorităţile şi 

structurile responsabile de aplicarea procedurilor respective.  

Cadrul legal oferă mai multe mecanisme la nivel teoretic care 

urmează a fi implementate şi în practică. În dependență de 

situație și mecanismul de implementare este corespunzător. 

Republica Moldova dispune de o legislație bună privind 

protecția copiilor în situații de risc, însă implementarea acesteia 

urmează a fi revăzută. 

Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a 

copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți 

stabileşte procedurile de identificare, evaluare, asistenţă, 

referire, monitorizare şi evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de 

risc şi a copiilor separaţi de părinţi, precum şi autorităţile şi 

structurile responsabile de aplicarea procedurilor respective. 
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Plauzibil e faptul că recent s-au introdus reglementări în 

Codul Familiei în ceea ce privește protecția părinților minori, 

drepturi ale copilului în materia alegerii domiciliului ș.a.  

O problemă stringentă care ar putea fi realizată cu paşi rapizi, 

e că serviciul de asistenţă socială comunitară nu are elaborate 

programe speciale pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi 

peste hotare, pentru că nu-i consideră ca fiind în situaţii de risc. 

Eforturile şi ajutoarele asistenţei sociale la nivelul comunităţilor 

sunt repartizate pentru persoanele în etate, familiile defavorizate 

şi copiii orfani sau cu dizabilităţi 

Este stringent necesar de a se crea un mecanism de 

monitorizare complet a situaţiilor în care se află copiii, deoarece 

nu există cifre oficiale privind numărul de părinți care au 

efectuat procedura completă și nu există nici un mecanism de 

monitorizare a situației, dar conform estimărilor au fost 

îndeplinite foarte puține proceduri de delegare a autorității prin 

instanţă. Copiii care rămân fără un tutore legal pot avea 

dificultăți în a accesa multe servicii inclusiv asistență medicală, 

protecție legală, beneficii sociale sau chiar întâmpină greutăţi 

privind accesul la educație. 

Cu toate că avem o istorie relativ lungă în domeniul 

protecţiei copilului, deoarece Republica Moldova a ratificat în 

anul 1993 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, 

statul este începător si urmează să mai ralieze situaţia din 

domeniul naţional la standardele internaţionale. 
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ATELIER IV.  

ÎNVĂȚAREA PERMANENTĂ: DIMENSIUNE DE 
PROFESIONALIZARE A CADRELOR DIDACTICE, A 
ASISTENȚILOR SOCIALI ȘI SPECIALIȘTILOR DIN 

SUBORDINEA DGDPDC 
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„BIBLIOTECA DIGITALĂ EDUCAȚIE ONLINE” –

RESURSĂ EDUCAȚIONALĂ VALOROASĂ PENTRU 

ÎNTREAGA FAMILIE 

Angela CUTASEVICI, viceprimar, Primăria mun.Chișinău 

Daniela MUNCA – AFTENEV,   

doctor în filologie engleză, șef adjunct, DGETS 

 

În anul 2020 instituțiile educaționale din Republica Moldova 

au venit cu o serie de soluții creative pentru continuarea 

procesului de predare-învățare-evaluare la distanță ca răspuns la 

izolarea socială impusă de Pandemia Covid-19. Crearea unei 

infrastructuri de comunicare la distanță dintre cadre didactice, 

părinți și elevi, transpunerea continuturilor curriculare în format 

digital accesibil tuturor elevilor indiferent de accesul la internet, 

stabilirea unor parteneriate cu operatorii de televiziuni locale 

pentru difuzarea conținuturilor video la nivel național - toate 

aceste recomandări au fost materializate prin intermediul 

Proiectului Biblioteca digitală „Educație Online”, la baza căruia 

stă o bibliotecă digitală deschisă, care include circa 7500 de 

lecții video, manuale școlare în format pdf, activități interactive, 

jocuri educaționale online și sfaturi utile pentru părinți și 

pedagogi în efortul de a susține ceea ce guvernul francez 

numește „la continuité pédagogique”21.  

Pandemia a scos din rutină și a forțat la adaptare într-un timp 

record nu doar școlile, dar și familiile cu copii de vârsta școlară. 

Părinții s-au pomenit în situația de a fi co-pedagogi, responsabili 

de asigurarea procesului educațional de acasă, atunci când copii 

lor nu au putut fi prezenți în instituțiile de învățământ.  Pentru a 

le veni în ajutor părinților, diferite țări au elaborat strategii și 

abordări diferite în dependență de specificul local: Arabia 

                                                 
21 https://www.education.gouv.fr/continuite-pedagogique-tous-mobilises-merciauxprofs-
303276 

 

https://www.education.gouv.fr/continuite-pedagogique-tous-mobilises-merciauxprofs-303276
https://www.education.gouv.fr/continuite-pedagogique-tous-mobilises-merciauxprofs-303276
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Saudită a postat mesaje cu sfaturi pentru toate părțile implicate 

și îndemnuri la utilizarea tehnologiei pe rețelele de socializare, 

China a cumpărat, pentru familiile în dificultate un număr mare 

de computere și pachete de telecomunicație susținute financiar 

de autorități, Franța a tipărit pe suport hârtie activități și sarcini 

de lucru pentru 5% dintre elevii care nu au acces la internet, 

Portugalia a inițiat un parteneriat cu serviciile poștale pentru a 

livra copiilor acasă fișe de lucru,  în timp ce Polonia a lansat o 

licitație de 180 milioane de zloți pentru echipamente informatice 

pentru studenți și profesori. Olanda a anunțat că 2020 este un an 

fără examene naționale în învățământul preuniversitar, în timp 

ce multe alte sisteme au optat explicit pentru trecerea la 

evaluarea exclusiv online, mai ales în mediul universitar. 

 Începând cu luna martie, când în Republica Moldova au fost 

înregistrate primele cazul de îmbolnăvire, iar școlile nu au mai 

putut funcționa în regim tradițional, evitarea rupturilor în 

învățare, a discontinuităților didactice și de comunicare a 

devenit o prioritate a tuturor structurilor educaționale.  

Biblioteca digitală www.educatieonline.md a venit ca un 

răspuns la nevoia de implementare a p.1 din Dispoziția Comisiei 

pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.1 din 

18.03.2020, unde se stipulează obligativitatea organizării 

procesului educațional în instituțiile de învățământ de toate 

nivelurile la distanță prin utilizarea tehnologiilor informaționale 

și comunicaționale în perioada în care este restricționată 

desfășurarea procesului educațional în incinta instituțiilor de 

învățământ. Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul 

Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a realizat și aprobat 

metodologia de utilizare a conținutului educațional pentru 

cadrele didactice, elevii și părinții, beneficiari ai Bibliotecii 

digitale în cadrul Proiectului „Educație online”. 

Pe parcursul anului 2020, peste 500 de cadre didactice nu 

doar din municipiul Chișinău, dar din diverse regiuni ale țării au 

participat la filmarea a circa 7500 de lecții video care au la bază 

curriculum național, în conformitate cu temele și conținuturile 

http://www.educatieonline.md/
http://www.educatieonline.md/
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care urmau să fie predate conform planurilor de lungă durată. 

Departe de a fi o soluție exhaustivă, Biblioteca digitală 

„Educație online” și-a conturat valoarea prin efortul de a 

deschide pentru publicul larg numeroase subiecte de discuție 

legate de efortul comun nu doar de a ”parcurge materia” și de a 

bifa obiectivele cognitive printr-o parcurgere a conținuturilor 

curriculare planificate anterior. Proiectul a reușit să păstreze 

proaspătă dorința tuturor de învățare în ciuda pandemiei și 

izolării sociale impuse, și să fortifice comunicarea în cadrul 

comunității educaționale. Astfel, în această perioadă, s-a 

conturat ceea ce vom numi în continuare, o „pedagogie a 

pandemiei”, din care putem distinge câteva elemente care care 

vor fi extrem de utile, în contextul în care educația, la general, 

nu va mai fi aceeași, după experiența comună trăită în perioada 

izolării sociale impuse de Covid-19.  

Familia a devenit noul spațiu activ al învățării, iar părinții și-

au adus aportul la asigurarea „pedagogiei de pandemie” care are 

la bază principiul continuității învățării, sau ”la continuité 

pédagogique”, sintagma promovată de guvernul francez. Scopul 

Proiectului ”Educație online” a fost asigurarea la nivel național 

al unui mediu educațional online liber, neîngrădit și sigur, prin 

utilizarea resurselor educaționale deschise, create în 

conformitate cu curriculumul național. Elevi din instituțiile de 

învățământ din întreaga țară au avut acces la programul școlar, 

livrat prin intermediul lecțiilor video disponibile pe site-ul 

proiectului, pe canalul de YouTube și difuzate în rețeaua de 

televiziune IPTV. Părinții au putut utiliza resursele digitale din 

biblioteca www.educatieonline.md pentru a pentru a ghida 

copiii care nu au putut să se implice în mod sincron la lecțiile 

predare, prin intermediul instrumentelor de conferință web. 

O parte din responsabilitatea care aparținea sistemului 

educațional a fost transferată, în perioada pandemiei, către 

familie și societate,  iar asigurarea continuității procesului de 

învățământ a devenit o responsabilitate civică colectivă. 

Valoarea proiectului a constat și în faptul că acesta a oferit 

http://www.educatieonline.md/
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părinților și elevilor care nu dețineau competențe digitale 

avansate sau care nu au avut o conexiune la internet 

corespunzătoare, accesul la un mediu educațional online 

uniform, la nivel național, adaptat la metodologia de învățare la 

distanță, în conformitate cu prevederile curriculare elaborate de 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Peste 300 de 

profesori din 69 de instituții de învățământ, cu ghidajul mai 

multor echipe de experți, coordonatori, operatori și voluntari, au 

înregistrat lecțiile video la disciplinele școlare din planul-cadru, 

în conformitate cu curriculumul național, iar resursele 

educaționale în format video au fost plasate și transmise în 

rețeaua de televiziune națională prin intermediul a 13 canale 

TV, precum și la operatorii de televiziune IPTV, astfel, 

asigurând o accesibilitate maximă pentru toți elevii, indiferent 

de vârstă, statut social, naționalitate, etc. 

  În această perioadă a fost primordial să-i ajutăm pe copii 

și părinți să treacă peste această provocare de ordin emoțional la 

care ne supune izolarea socială. O secțiune aparte a bibliotecii a 

fost destinată „sfatului psihologului”. Pe site-ul bibliotecii au 

fost plasate numeroase materiale digitale cu scop educativ, 

destinate părinților aflați în situația de a gestiona și provocările 

de ordin emoțional. 

Pe lângă lecțiile în format video, biblioteca digitală a inclus 

și activități interactive, teste, jocuri digitale, fișe de lucru 

interactive, prezentări power point cu informații suplimentare, 

texte lacunare, postere digitale - toate menite să echipeze 

părinții cu mai multe resurse care puteau fi utilizate după bunul 

plac, oricând era posibil accesul la internet, atunci când lucrau la 

temele pentru acasă, când aveau nevoie de recapitularea 

materiei, când pregăteau copii pentru teste formative sau 

sumative. 

O pauză de incertitudine, faptul că și elevul, și pedagogul au 

fost scoși din mediul favorabil învățării ar fi produs, inevitabil, o 

domolire a interesului de cunoaștere și ar fi rezultat în goluri de 

cunoaștere. În ciuda acestor lucruri, procesul educațional a 
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continuat, stângaci pe-alocuri, cu pauze, cu incertitudini, dar a 

continuat. Posturile de televiziune din țară difuzau lecțiile video 

toată ziua, în fiecare zi, și astfel a fost mult mai ușor pentru 

elevi și părinți să se simtă ghidați, ajutați, susținuți de cadrele 

didactice direct de pe ecranele televizoarelor. 

Familiile cu copii de vârsta școlară din Republica Moldova, 

asemenea multor altor țări încorsetate de restricțiile globale 

impuse de Covid-19, au fost prinse nepregătite în fața acestei 

provocări. Lecțiile desprinse din această criză a izolării spațiale 

ne-au îndemnat să găsim abordări noi pentru o continuitate a 

interacțiunii sociale cu scop educațional, iar beneficiile acestor 

descoperiri vor fi vizibile pe termen lung. Proiectul ”Educație 

online” nu a răspuns la toate provocările cu care s-a confruntat 

sistemul educațional din Republica Moldova, dar cu siguranță a 

marcat o mică victorie a mobilizării comunitare, o victorie a 

dorinței de a continua procesul de predare în ciuda pandemiei și 

în favoarea copilului. Biblioteca digitală a unit, asemenea unei 

rețele naționale invizibile: elevi, părinți, pedagogi, manageri 

școlari, parteneri strategici, voluntari, sponsori, administrația 

publică locală, într-un efort comun de a rămâne conectați unii cu 

ceilalți, de a contribui la continuarea procesului educațional prin 

intermediul tuturor mijloacelor disponibile. O mică victorie a 

comunității naționale, o mică victorie împotriva izolării sociale 

care ar fi cauzat, în mod sigur, o domolire a interesului de 

cunoaștere. 

 

 

DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI VERBAL 

LA COPII DIN SPECTRUL AUTIST (TSA) 

Viorica CIOLAC, psiholog 

 

Autismul este o tulburare pervazivă de dezvoltare, 

persoanele afectate manifestând deficite la nivelul 

interacțiunilor sociale (utilizarea comportamentului nonverbal în 

comunicare, reciprocitate social/emoțională), comunicării 
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verbale și nonverbale și un domeniu restrîns și stereotip de 

interese și activități ( American Psychiatric Association, 1994). 

Autismul devine o afecțiune din ce în ce mai frecventă. CDC 

(Centers for Diseas Control and Prevation) în anul 2020, a 

raportat că aproximativ 1 din 54 de copii din SUA sunt 

diagnosticați cu o tulburare din spectrul autist(TSA). 

Majoritatea copiilor sunt încă diagnosticați după vârsta de 4 ani, 

deși autismul poate fi diagnosticat în mod fiabil încă de la vârsta 

de 2 ani. Autismul afectează toate grupurile etnice și 

socioeconomice. Grupurile minoritare tind să fie diagnosticate 

mai târziu și mai rar. Intervenția timpurie oferă cea mai bună 

oportunitate de a sprijini dezvoltarea sănătoasă și de a oferi 

beneficii pe toată durata vieții. Nu există o detectare medicală 

pentru autism. 

Copii cu autism prezintă dificultăți de comunicare și 

relaționare cu cei din jur, instabilitate emoțională, asociate cu 

sau nu cu deficiențe de intelect, comportament stereotip și 

repetitiv, având relevanță în desfășurarea normală a activităților 

educative și de socializare a acestor copii. Un copil cu TSA „va 

asorbi” mult mai puțină informație și mai puține cunoștințe din 

mediul înconjurător decît un copil obișnuit, și poate ajunge să 

vorbească mult mai târziu și va avea un limbaj sărac și abilități 

sociale reduse, dacă nu beneficiază de un program terapeutic 

adecvat.  

 Strategiile de dezvoltare a comunicării la copii cu TSA în 

cadrul terapeutic are la bază comportamentul verbal, definit de 

către B.F. Skinner în cartea sa „Verbal Behavior” (1957).  

Comportamentul verbal este orice comportament a cărei 

consecințe sunt mediate de comportamentul altor 

persoane.Teoria lui Skinner se diferențiază considerabil de 

teoria clasică a analizei limbajului prin două mari aspecte. 

Primul este că, analiza comportamentului verbal include privirea 

limbajului din perspectiva funcției lui, nu din perspectiva 

structurii. A doua diferență este că analiza comportamentului 
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verbal susține că limbajul ca comportament, este rezultatul 

învățării și este menținut de niște factori independenți externi.  

Comportamentul verbal este definit mai degrabă prin 

FUNCȚIA răspunsului, decât prin forma acestuia. Având ca 

bază definiția funcțională a lui Skinner, orice formă de răspuns 

poate deveni verbală. De exemplu, plânsul diferențiat al unui 

bebeluș de 2 luni poate fi verbal, la fel ca alte răspunsuri, cum ar 

fi: arătatul cu degetul, bătutul din palme pentru a atrage atenția, 

gesturi.  

Spre deosebire de alte metode tradiționale de dezvoltare a 

limbajului, teoria lui Skinner nu presupune că elevii învață 

înțelesul cuvintelor, independent de context și abia apoi folosesc 

corect cuvintele în diferite scopuri. Aceleași răspunsuri vocale 

au funcții separate, depinzând de context. Așadar, focusul nu 

este asupra topografiei răspunsului, ci asupra unității funcționale 

(operantul verbal). 

Operantul verbal este unitatea de analiză a 

comportametului verbal, relația funcțională dintre un anumit tip 

de răspuns și aceași variabilă independentă care controlează 

comportamentul nonverbal: variabilele motivaționale, stimulii 

discriminativi, consecințele. Setul de operanți verbali ca 

aparține unui individ se numește repertoriu verbal. 

Skinner (1957) a descris 6 operanți verbali elementari care 

stau la baza limbajului avansat: mand, tact, echoic, intraverbal, 

textual, transcription.  

MAND – este operantul verbal care apare de obicei devreme 

în dezvoltarea copilului și e primul operant verbal pe care acesta 

îl achiziționează. Denumirea sa provine de la cuvintele: 

„demand” (a cere), „command”.  

Exemplu: Spui „pantof” când vrei pantof. 

Consecința mand-ului este întărirea/recompensarea directă 

(vorbitorul obține ce dorește sau evită/ stopează o condiție 

nedorită). Recompensarea corelează direct cu operanții 

motivaționali. Predarea mand-ului are un rol central în 

intervenția asupra comportamentului verbal, iar eficiența 
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acestuia este sporită dacă se desfășoară în mediul natural al 

copilului, unde există multe oportunități de a lua contact cu 

recompense/ întăritori. 

TACT- ul provine de la cuvântul „contact” și se referă la a 

numi sau a identifica obiecte, acțiuni, evenimente. Pentru tact, 

în antecedent este mereu prezent un stimul care intră în 

„contact” cu unul din simțurile noastre. Astfel , cineva poate 

vedea, auzi, mirosi, simți sau gusta ceva și ca urmare dă un 

răspuns verbal specific. 

Exemplu: spui „pantof” când vezi un pantof 

ECHOIC a repeta ceea ce auzi/ ceea ce spune altcineva. În 

antecedent se găsește comportamentul verbal-vocal al altcuiva, 

iar răspunsul este tot vocal. Poate fi folosit pentru invatarea altor 

operanti verbali. Exemplu: spui „pantof” după ce altcineva a 

spus „pantof” 

INTRAVERBAL presupune a răspunde la întrebări sau a 

avea o conversație, în care cuvintele tale sunt controlate de 

cuvintele altuia. Forme de comportament intraverbal sunt: 

completarea de fraze,  completarea răspunsurilor în scris, 

asocieri de cuvinte, răspunsul la întrebări. Consecința pentru 

operantul verbal este recompensa/ întărirea non-specifică. 

Exemplu: spui „pantof” când cineva spune: „Ce porți în 

picioare?” 

TEXTUAL a citi cuvinte scrise. 

Exemplu: spui „pantof” pentru că vezi cuvântul „pantof” 

scris. 

TRANSCRIPTION (dictarea) – scrierea cuvintelor pe care le 

auzi 

Exemplu: scrii „pantof” pentru că auzi cuvântul „pantof”. 

Limbajul receptiv se referă de obicei la urmarea 

instrucțiunilor. Nu include vorbirea, limbajul argumentativ sau 

orice altă formă de comportament verbal. Exemple de răspuns al 

auditorului sunt:  a atinge o poză sau un obiect când acesta este 

numit, a privi la un obiect când acesta este numit sau urmarea 

directivelor simple sau complexe.  



 

232 

 

Terapia care are la bază comportamentul verbal își propune 

să predea abilitățile de limbaj și comunicare, ajutând copii cu 

TSA să înțeleagă de ce sunt folosite cuvintele și cum pot fi 

folosite pentru a ajuta copilul să comunice ceea ce își dorește. 

Studiile arată că folosind teoria dezvoltată de către Skinner 

despre comunicare în terapia copiilor cu TSA, ajută mulți copii 

să dezvolte limbajul vorbit.   
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ A COPIILOR CU CERINȚE 

EDUCAȚIONALE SPECIALE 

Ana BURCIU, 

 șef Serviciu social Asistență personală, DGPDC 

 

I. Educația incluzivă a copiilor cu CES în Republica 

Moldova 

În context național, educația incluzivă a fost definită pentru 

prima dată în Programul de dezvoltare a educației incluzive în 

Republica Moldova pentru anii 2011-2020, care statuează că EI 

este o abordare și un proces continuu de dezvoltare a politicilor 

și practicilor educaţionale, orientate spre asigurarea 

oportunităţilor și șanselor egale pentru persoanele 

excluse/marginalizate de a beneficia de drepturile fundamentale 

ale omului la dezvoltare și educaţie, în condiţiile diversităţii 

umane. Potrivit Programului, educaţia incluzivă prevede 

schimbarea și adaptarea continuă a sistemului educaţional 

pentru a răspunde diversităţii copiilor și nevoilor ce decurg din 

aceasta, pentru a oferi educaţie de calitate tuturor în contexte 

integrate și medii de învăţare comună. 

Codul Educaţiei reglementează expres educația incluzivă și 

stabilește că învățământul pentru copiii cu CES este parte 

integrantă a sistemului de învățământ și are drept scop educarea, 

reabilitarea și/sau recuperarea și incluziunea educaţională, 

socială și profesională a persoanelor cu dificultăţi de învăţare, 

de comunicare și interacţiune, senzoriale și fizice, emoţionale și 

comportamentale, sociale. 
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Termenul educaţia cerinţelor speciale a fost lansat de 

UNESCO, acesta însemnând adaptarea, completarea și 

flexibilizarea educaţiei pentru anumiţi copii, în vederea 

egalizării șanselor de participare și incluziune. Orientările 

Politicii UNESCO constituie resurse importante, deopotrivă, 

pentru elaboratorii de politici și decidenții din domeniul 

educațional, pentru cadre didactice și elevi, pentru liderii 

comunitari și membrii societății civile în eforturile acestora de 

promovare a incluziunii. 

II. Obstacole, dificultăți în implementarea educației 

incluzive 

Școlile din Republica Moldova se confruntă cu un spectru 

larg de dificultăți privind implementarea educației incluzive: 

- lipsa pantelor, scărilor speciale şi alte căi de acces în 

instituţiile şcolare, dar şi în spaţiile interioare ale acestora, cum 

ar fi WC-urile, cantina, cabinetele pe discipline; 

- lipsa transportului public ajustat la specificul de locomoţie 

al persoanelor cu necesităţi speciale; 

- lipsa materialelor didactice, cadrelor didactice instruite să 

facă faţă numeroaselor provocări ale învăţământului inclusiv; 

- bugetele insuficiente ce nu pot susţine costurile mari pe 

care le presupune crearea condiţiilor adecvate pentru 

implementarea cu succes a incluziunii şcolare; 

- mentalitatea perimată a unora dintre membrii societăţii 

vizavi de copii cu CES, mentalitate din care derivă ostilităţile 

dintre elevi, maltratarea, discriminarea celor cu CES şi implicit, 

refuzul părinţilor de a da la şcoala generală copilul cu CES etc. 

Soluţii pentru depăşirea dificultăţilor/barierelor în 

implementarea educației incluzive: 
- organizarea şi desfăşurarea în instituţie a unor activităţi de 

formare în  domeniul educaţiei incluzive şi cu privire la rolul 

- desfăşurarea unor seminare de instruire a părinţilor; 

-  prezentarea unor practici de succes privind incluziunea 

educaţională a copiilor cu CES cu invitarea persoanelor-resursă; 
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- vizite de consultare în instituţiile de învăţământ cu 

performanţe în domeniul educaţiei incluzive; 

-  participarea la stagii de formare în domeniul educaţiei 

incluzive – etc. impactul pozitiv al acestora asupra colectivului 

de elevi; 

- organizarea de către diriginţi a şedinţelor cu părinţii cu 

participarea elevilor  participarea asistenților personali  la stagii 

de formare în domeniul educaţiei incluzive, autoinstruire; 

- desfăşurarea orelor de clasă pe tema incluziunii, cu 

participarea elevilor cu CES şi a colegilor lor;  

- vizionarea filmelor care promovează incluziunea 

educaţională şi socială;  

- discuţii ale psihologului cu copilul cu CES pentru 

dezvoltarea încrederii în sine şi a imaginii de sine pozitive; 

- sensibilizarea comunității privind problemele incluziunii; 

- convingerea agenţilor economici din comunitate, a ONG-

urilor pentru a contribui la rezolvarea problemelor privind 

incluziunea educaţională a copiilor cu CES. 

III. Rolul asistentului personal în procesul educației 

incluzive a copiilor cu CES 

Din cauza insuficiențelor de cadre didactice de sprijin pentru 

copii cu CES un rol important în educația incluzivă îl ocupă 

asistentul personal.  

Asistența copilului cu CES la lecție de către asistentul 

personal (acesta cel mai des fiind părintele copilului),  îi oferă 

acestuia posibilitatea de a observa copilul în diferite contexte de 

învățare și de a le identifica pe cele mai adecvate pentru copilul 

concret. Astfel, atunci când copilul asistat participă, de exemplu, 

în activități de grup, în procesul de observare, asistentul 

personal va preciza nivelul de implicare a copilului în activitatea 

respectivă, limitele de socializare, nivelul de responsabilitate 

manifestată de copil, va observa comportamentul celorlalți elevi 

din grup, identificând colegii cu care copilul asistat ar fi 

maximal compatibil și s-ar implica eficient în realizarea 

sarcinilor delegate grupului. Analiza rezultatelor observării 
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furnizează cadrelor didactice informația necesară pentru 

optimizarea planificării și realizării procesului educațional și 

pentru identificarea celor mai eficiente și relevante strategii de 

asistență a copiilor cu CES. 

Sarcina de bază a asistentului în cadrul școlii este asigurarea 

asistenței psiho-pedagogice copilului cu CES, în vederea 

valorificării potențialului, asigurării dezvoltării psihofizice, 

integrale şi armonioase a personalităţii acestora, conform 

particularităţilor individuale. Asistentul personal  facilitează și 

susține incluziunea școlară a copilului cu CES, participă, în 

comun cu învățătorii/cadrele didactice pe discipline școlare, alți 

specialiști, la elaborarea Planului educațional individualizat, 

colaborează cu învățătorii/cadrele didactice pe discipline 

școlare, alți specialiști pentru realizarea obiectivelor Planului 

educațional individualizat și stabilirea modalităților concrete de 

lucru cu copilului cu CES. 

Copiii cu cerinţe educaţionale speciale fac parte din 

comunitatea noastră şi au nevoie ca noi „să le ieşim în cale”. 

Întâlnirea trebuie să fie adevărată, sinceră, însemnată, chiar 

decisivă, trebuie să trezească bucurie şi dorinţa reîntâlnirii. 
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ARDEREA PROFESIONALĂ 

Maxim PLATAȘ, psiholog, SSAP, DGPDC 

 

Ați observat că oamenii din jur sunt mereu obosiți? Se pare 

că toți din lumea modernă nu au energie. Și acest fenomen este 

adevărat, potrivit datelor din 2002, aproximativ 20% dintre 

oameni suferă de oboseală cronică, iar aceste cifre acum au 

crescut exponențial. Acum oboseala a dobândit o nuanță 

specială. În ultimii 50 de ani, ne-am schimbat mediul într-o 

asemenea măsură încât cauza oboselii nu este ușor de depistat. 

Dacă muncitorul antic, pentru a-și reveni de la oboseală, putea 

pur și simplu să nu lucreze și un reprezentant al intelectualității 

secolului al XIX-lea, să-și lase deoparte hârtiile, atunci oamenii 

moderni pur și simplu nu știu cum să se odihnească [1].  

Termenul „burnout” (arderea profesională) a fost folosit 

pentru prima dată în anul 1974 de către psihologul american 

Herbert Freudenberger, în cartea sa Burnout: The High Cost of 

High Achievement. El a definit inițial epuizarea ca „dispariția 

motivației sau a stimulării, mai ales atunci când devotamentul 

http://www.keystonemoldova.md/wp-content/uploads/sites/4/2020/08/Guide-inclusive-education.pdf
http://www.keystonemoldova.md/wp-content/uploads/sites/4/2020/08/Guide-inclusive-education.pdf
https://www.unicef.org/moldova/media/5161/file/Educa%C8%9Bia%20incluziv%C4%83%20Evaluarea%20comun%C4%83%20a%20implement%C4%83rii%20Programului%20de%20educa%C8%9Bie%20incluziv%C4%83%202011-2020%20.pdf
https://www.unicef.org/moldova/media/5161/file/Educa%C8%9Bia%20incluziv%C4%83%20Evaluarea%20comun%C4%83%20a%20implement%C4%83rii%20Programului%20de%20educa%C8%9Bie%20incluziv%C4%83%202011-2020%20.pdf
https://www.unicef.org/moldova/media/5161/file/Educa%C8%9Bia%20incluziv%C4%83%20Evaluarea%20comun%C4%83%20a%20implement%C4%83rii%20Programului%20de%20educa%C8%9Bie%20incluziv%C4%83%202011-2020%20.pdf
https://www.unicef.org/moldova/media/5161/file/Educa%C8%9Bia%20incluziv%C4%83%20Evaluarea%20comun%C4%83%20a%20implement%C4%83rii%20Programului%20de%20educa%C8%9Bie%20incluziv%C4%83%202011-2020%20.pdf
https://www.unicef.org/moldova/media/5161/file/Educa%C8%9Bia%20incluziv%C4%83%20Evaluarea%20comun%C4%83%20a%20implement%C4%83rii%20Programului%20de%20educa%C8%9Bie%20incluziv%C4%83%202011-2020%20.pdf
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cuiva pentru o cauză sau o relație nu reușește să producă 

rezultatele dorite” [2]. Oricine poate avea un loc de muncă 

stresant, cu un nivel ridicat de responsabilitate sau care nu 

corespunde așteptărilor și dorințelor sale, acest fapt poate duce 

ușor la ardere profesională. Sindromul arderii profesionale 

influențează starea de bine psihologică și fizică  a angajatului, 

relațiile pe care le are cu colegii și membrii familiei. Este 

important să înțelegem că sindromul arderii profesionale nu 

afectează doar calitatea și capacitatea de muncă a angajatului, ci 

și calitatea vieții sale la general (viața personală, hoby etc).  

Persoanele care intră în grupul de risc pentru Arderea 

profesională: 
În copilărie  aceste personae au fost impuse să participle la 

diferite activități care nu-le placeau (muzică, dansuri, lecții de 

pictură), fără a se ține cont de dorințele lor. Ulterior, ajungând la 

maturitate acești copii nu au capacitatea să-și aleagă o profesie 

și un loc de muncă pe plac și care să le aducă satisfacție. Au fost 

împuși să învețe doar pe note mari și nu li se permitea să aibă 

alte activități decât studiile, asemenea copii cresc cu programul 

că nu are dreptul să-și acorde timp pentru interesele sale și 

activități în afara (serviciu). Aceste persoane sunt perfecționiști 

și munca depusă la serviciu, pentru a atinge nivelul iluzoriu de 

perfecțiune, este atât mare, încât starea de epuizare, insatisfacție 

și nemulțumire de sine și de cei din jur se mărește exponențial; 

Mecanismul de reglare comportamentală este defectat și 

persoana nu poate să-și permită să se odihnească dacă este 

obosit, fiind mereu concentrat la chestiunile de serviciu.  

Factorii care provoacă sindromul arderii rofesionale survin 

atunci când: 

Persoana nu este în stare să acționeze asupra schimbării 

situației, de acțiunile lui nu depinde nimic, atunci când este doar 

executor, atunci apare senzația că tot ce face este lipsită de sens 

și nu mai are nici o motivație de a continua. 

Totodată, este o fire care mai mult oferă decât primește, în 

situații în care remunerarea este inadecvată, sau nu este pe 
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măsură apreciat, lăudat;  Se preface pentru a părea altfel ceea ce 

nu este de fapt, (de exemplu, atunci când atribuțiile de serviciu 

contravin normelor  morale). Responsabilitatea de serviciu este 

prea mare și persoana nu se descurcă; Lipsește colaborarea cu 

colegii sau subalternii, iar responsabilitatea care și-o asumă nu 

permite să stăpînească sarcinile, să poată să ceară colegilor să-și 

execute atribuțiile de serviciu sau să-l ajute. Nu sunt clar 

dispărțite atribuțiile, sarcinile, responsabilitățile în colectiv și nu 

există sau nu se respectă principiile de ierarhie și subordonare. 

Până a ajunge la momentul de ardere propriu-zisă, persoana 

parcurge mai multe etape: 

1.Prima etapă caracteristică oricărui începător, când persoana 

abia se angajează este plină de entuziasm, este satisfăcut de 

ocupația sa, lucrează fără oprire, fără pauză, iar gândurile sunt 

doar la activitatea care o practică, vorbește doar despre serviciul 

său, se neglijează celelalte laturi ale vieții. Atunci când reușește 

să facă totul după cum îi place și are mult feedback pozitiv, 

crește nivelul de serotonină, sau oxitocină atunci când este parte 

de multă admirație. Însă, din cauza că se pierde contactul cu eul, 

cu trăirile naturale, nu se mai pune accent pe satisfacerea 

nevoilor corporale, această etapă nu durează mult. 

2. În următoarea etapă se înlocuiește starea de euforie 

profesională și apare oboseală, starea de stres cronic, când se 

elimină prea mult cortizol – hormonul stresului, se schimbă 

fonul hormonal și scade imunitatea. Se poate manifesta fizic 

prin: dureri de dinți, gingii inflamate; acnee pe corp, față, spate; 

căderea părului; boli legate de mucoasă (herpes, erozie…); piele 

degradată ș.a. Unicul tratament recomandat la această etapă 

este odihna. Pentru o persoană prinsă în capcana profesională, 

acest punct este cel mai greu de realizat. Odihna este anume 

procesul în care nu faci nimic: nu citești, nu privești TV, nu te 

plimbi, nu practici sport, ci, pur si simplu, stai întins sau dormi. 

Inițial, această experiență este chinuitoare pentru persoanele 

care mereu erau concentrate la activitățile din serviciu, lipsa de 

acțiune îi face să se simtă vinovați. La această etapă deja este 
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recomandată consilierea psihologică și ghidarea persoanei de 

către un specialist prin practici de relaxare. 

3. Această etapă este încă reversibilă, persoanele care se 

suprasolicită cad în depresie profundă, corpul își declară 

propriile reguli și refuză să funcționeze conform cerințelor. Pot 

amorți mâinile sau picioarele, trezirile devin grele, iar insomnia 

acutizează senzația de oboseală, se accentuează bolile cronice, 

apar crize de isterie, scade vederea și memoria. Epuizarea se 

tratează cu ajutorul unui psiholog. Se recomandă ca persoana să 

nu se includă în activități profesionale, se restabilește prin liniște 

și odihnă, sunt permise doar activitățile care sunt centrate pe 

distracțe (hoby, întâlnirea cu prietenii, rudele). 

4. Ultima etapă reprezintă acel punct culminant la care ajungi 

în procesul de ardere profesională: nu-ți mai iubești lucrul, 

acesta devine o povară, colegii și membrii familiei devin 

dușmani, care nu te înțeleg și care îți provoacă doar sentimente 

de ură, nimic nu îți mai aduce bucurie. Corpul cedează  durerile 

de cap, greață, atacuri de panică, bolile tractului digestiv, sunt 

doar câteva dintre manifestările psihosomatice care le are 

persoana cu  ardere profesională. Totodată se distruge 

autoritatea profesională - de ex., polițistul vede în toți infractori 

potențiali, profesorul începe să creadă că toți copiii sunt 

obraznici, medicii pun diagnoze incurabile etc. Cu părere de rău, 

atunci când persoana a ars profesional, acesta este un proces 

ireversibil, se rezolvă doar prin schimbul de profesie, a locului 

de muncă, consultație cu specialistul psiholog. De regulă, 

persoana bolnavă nu recunoaște că arde profesional și începe să 

caute cauza disconfortului pe care-l simte în alte părți, iar 

tratamentul bolii poate începe doar odată cu recunoașterea bolii 

[3]. 

În final, se propun nouă recomandări care vor ajuta 

la prevenirea arderii profesionale: 

1. Analizați și minimizați/eliminați factorii stresori din viață; 

2. Efectuați un audit al timpului; 
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3. Revizuiți în mod sistematic prioritățile pentru a vă asigura 

că sunt realiste, valabile și conectate la obiective mai mari; 

4. Aduceți mai multă structură în ziua voastră; 

5. Creați un ritual de „încheiere” pentru a separa munca de 

orele în afara muncii; 

6. Concentrați-vă pe progres, nu doar pe scopul final;  

7. Construiți-vă conștiința de sine cu „recenzii” sistematice;  

8. Faceți-vă timp pentru îngrijirea de sine: somn, reflecție și 

hobby-uri; 

 9. Identificați o rețea de suport - oameni în care aveți 

încredere [2]. 
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ATELIER V.  
ROLUL PARTENERIATULUI INTERSECTORIAL ÎN 
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DREPTUL LA FAMILIE ȘI COPII FĂRĂ 

DISCRIMINARE PE CRITERIU DE DIZABILITATE 

Parascovia MUNTEANU, dr., manager programe,  

AO Keystone Moldova 

 

Prin ratificarea Convenției ONU privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități, autoritățile Republicii Moldova s-au 

angajat să asigure măsuri eficiente și adecvate de eliminare a 

discriminării împotriva persoanelor cu dizabilităţi în toate 

aspectele referitoare la căsătorie, familie, statutul de părinte și 

relațiile interpersonale, în condiții de egalitate cu ceilalți 

membri ai societății. Totodată,  statul s-a angajat să ofere 

asistență adecvată părinților cu dizabilităţi în îndeplinirea 

responsabilităților care le revin în creșterea copiilor lor; să 

asigure copiilor cu dizabilităţi drepturi egale în viața de familie; 

să ofere servicii și asistență copiilor cu dizabilităţi şi familiilor 

acestora, în special în cazurile de prevenire a separării copilului 

de familie pe criteriu de dizabilitate fie a copilului, fie a unuia 

sau a ambilor părinți.  

Obiectivul acestui articol rezidă în analiza dreptului la 

familie și nediscriminare pe criteriu de dizabilitate din 

perspectiva practicilor pozitive promovate de societatea civilă în 

colaborare cu autoritățile publice.  

În pofida existenței prevederilor legale care interzic 

discriminarea, multe persoane din Republica Moldova se 

confruntă cu forme multiple de discriminare pe motive de sex, 

vârstă, origine etnică, dizabilitate. Dreptul la familie și protecție 

socială este mai greu de realizat în cazul în care se întâlnesc mai 

multe criterii de discriminare față de o persoană. Această 

discriminare este sistemică și poartă un caracter repetitiv față de 

anumite grupuri de persoane, în special cele cu dizabilități. De 

exemplu, discriminarea femeilor cu dizabilități de etnie romă 

reprezintă câteva surse suplimentare de vulnerabilitate socială 

bazată pe discriminare multiplă pe criteriu de dizabilitate, sex și 
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etnie. Aceste persoane, pe lângă faptul că întâmpină multiple 

bariere în crearea unei familii, sunt în risc de a fi supuse și 

actelor de violență fizică, psihologică și sexuală mai mult decât 

alte femei.  

Discriminarea persoanelor pe criteriu de dizabilitate este 

cauzată de asocierea acestora cu grupul de persoane sărace, 

bolnave, neputincioase, neadecvate – fapt care lezează dreptul 

lor la familie, maternitate sau paternitate, dreptul la servicii 

generale de sănătate, educație, sociale sau juridice. Aceste 

prejudecăți au la bază atribuirea persoanelor cu dizabilități a 

rolurilor sociale negative care cauzează stigmatizarea și 

discriminarea.  

Totodată, și politicile de protecție socială a familiei și 

copilului includ elemente  discriminatorii atât în raport cu 

persoane-părinți cu dizabilități, în special intelectuale și 

psihosociale, cât și în raport cu familiile care au în grija lor copii 

dizabilități. Sistemul de servicii nu este incluziv din perspectiva 

dizabilității. Multe servicii rămân a fi neaccesibile, prestatorii 

manifestând o atitudine discriminatorie față de  peroanele cu 

dizabilități-părinți, în special femei și față de copiii cu 

dizabilități care necesită o abordare individuală bazată pe 

drepturi.  

Sistemul actual de protecție socială nu susține suficient 

dreptul la familie și protecție socială fără discriminare pe 

criteriu de dizabilitate. Practicile în domeniul asigurării 

dreptului la familie și copii în cazul peroanelor cu dizabilități 

arată că realizarea acestui drept este unul de durată și dificil, 

deoarece există mai multe bariere, una dintre ele fiind nivelul 

înalt de discriminare în baza criteriului de dizabilitate. Pentru a 

preveni și combate discriminarea în realizarea dreptului la 

familie și copii pe criteriu de dizabilitate, este necesară 

atribuirea persoanelor cu dizabilități a rolurilor sociale 

valorizante și promovarea exemplelor pozitive de creare a 

familiilor dintre persoane cu dizabilități, exemple pozitive de 
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naștere și educare a copiilor într-un mediu sigur și incluziv 

pentru a contribui la schimbarea atitudinii și percepției 

populației.  

În urma analizei practicilor promovate de Asociația 

Obștească Keystone Moldova, organizație care contribuie la 

incluziunea socială bazată pe drepturi a persoanelor cu 

dizabilități, se constată un nivel scăzut de pregătire a 

profesioniștilor care lucrează în domeniul sănătății, protecției 

sociale,  educației în vederea abordării problemelor familiei din 

perspectiva  dizabilității. Autoritățile publice și prestatorii de 

servicii se mai conduc în activitatea lor de abordarea 

segregaționistă bazată pe excluziune a membrilor familiilor cu 

dizabilitate. Această abordare cauzează la rândul său 

discriminarea și nerespectarea drepturilor, inclusiv dreptul la 

familie. Keystone Moldova promovează traiul independent în 

comunitate al persoanelor cu dizabilități fără discriminare în 

realizarea dreptului la familie și copii, dreptului la sănătate 

sexuală și reproductivă, dreptului la educație parentală și 

dreptului la un sistem de protecție a familiei incluziv. În 

activitatea sa, Keystone a oferit suport și asistență în realizarea 

dreptului la familie pentru cinci cupluri alcătuite din persoane 

cu dizabilități intelectuale, unii având doar experiență de trai în 

instituții rezidențiale. Suportul oferit include: educație în 

domeniul sănătății sexuale și reproductive, educație parentală, 

facilitarea accesului la serviciile de sănătate și de asistență 

socială, suport la crearea condițiilor de trai, consiliere 

psihologică pentru constituirea relațiilor soț-soție; mamă-copil; 

tată-copil; asistență și mentorat în îngrijirea copilului etc.  În 

baza acestor experiențe și practici, sunt elaborate următoarele 

concluzii:  

Dreptul la familie și copii în cazul persoanelor cu dizabilități 

rămâne a fi o provocare pentru societatea noastră din cauza 

discriminării pe criterii de dizabilitate. Încă există legi și politici 

discriminatorii care limitează drepturile persoanelor cu 
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dizabilități la căsătorie, familie, maternitate, paternitate. La 

nivel practic se constată un deficit de colaborare intersectorială 

în consolidarea politicilor de protecție a familiei și în  

promovarea dreptului la familie fără discriminare pe criteriu de 

dizabilitate și și copii.     

Lipsa serviciilor pentru familiile care au membri cu 

dizabilități presupune responsabilități excesive asupra familiilor, 

în special asupra familiilor conduse de femei singure, sporind 

riscul de sărăcie și excluziune socială. La nivel de societate 

predomină un nivel înalt de stigmatizare al persoanelor cu 

dizabilități în special în cazul femeilor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale în ceea ce privește dreptul la familie 

și rolul de părinte. Nu există programe de educație parentală 

pentru părinți cu dizabilități în format accesibil. 

Serviciile generale de sănătate reproductivă și sexuală nu 

sunt accesibile în totalitate pentru femeile cu dizabilități. Nu 

există programe adaptate de instruire în planificare familială și 

sănătate reproductivă pentru persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale, pentru persoane cu dizabilități 

senzoriale.  

Serviciile sociale de prevenire a violenței pentru femei sunt 

neaccesibile pentru femeile și fetele cu dizabilități. În multe 

cazuri, aceste servicii în loc să ofere suport individualizat 

femeilor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, acestea sunt 

referite către spitalele de psihiatrie sau instituțiile rezidențiale 

pentru persoane cu dizabilități.  

Recomandări:  

 Îmbunătățirea politicilor pentru a elimina discriminarea 

împotriva persoanelor cu dizabilități, în special, a femeilor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale în toate aspectele legate 

de căsătorie, familie, paternitate și maternitate în condiții de 

egalitate cu ceilalți.  

 Elaborarea și implementarea programelor de protecție a 

familiei și copilului incluzive pentru prevenirea și combaterea 
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discriminării  părinților cu dizabilități, în exercitarea drepturilor, 

inclusiv maternitatea și paternitatea.   

 Dezvoltarea serviciilor sociale pentru familie și copii 

pentru prevenirea separării membrilor cu dizabilitate, inclusiv 

asistență personală, servicii de intervenție timpurie, educație 

incluzivă, servicii de sprijin familial și servicii Respiro pentru a 

asigura un nivel adecvat de trai și participare socială familiilor 

în componența cărora sunt membri cu dizabilități.  

 Consolidarea măsurilor de combatere a discriminării 

multiple împotriva femeilor și fetelor cu dizabilități și integrarea 

problemelor acestora în politicile de sănătate sexuală și 

reproductivă și politicile de consolidare a familiei fără 

discriminare pe criteriu de gen și dizabilitate.    

 Integrarea dimensiunii de dizabilitate în toate politicile și 

mecanismele intersectoriale care vizează combaterea violenței 

în familie și promovarea măsurilor speciale care abordează 

violența domestică împotriva femeilor și a fetelor cu dizabilități.  

 

Bibliografie:  

1. Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi ratificată de Parlamentul Republicii Moldova prin 

Legea nr.166 din 9 iulie 2010.  

2. Munteanu P. Incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități din perspectiva valorizării rolurilor sociale. 

http://www.cnaa.md/theses/sociology/2018/ 

3. UN Committee on the rights of the persons with 

disabilities. Concluding Observation in relation to the initial 

report of the Republic of Moldova http://tbinternet.ohchr.org 

  

 

 

 

 

 



 

248 

 

                                                                                                  

SUSȚINEREA FAMILIILOR ÎN SITUAȚIE DE CRIZĂ 

ÎN SCOPUL PREVENIRII SEPARĂRII COPIILOR ȘI 

FACILITAREA REINTEGRĂRII ÎN FAMILII 
Livia MĂRGINEAN, manager programe, AO CCF Moldova, 

filiala HHC(Marea Britanie),  

drd, Universitatea de Stat din Moldova 

 

Prezentul articol a pornit de la premisa că societatea civilă cu 

misiunea declarată de protecție a familiei și copilului din 

Republica Moldova este un actor esențial în promovarea și 

implementarea politicilor publice din acest sector, acționând în 

favoarea binelui comun al societății și se implică în mod 

conștient în favoarea comunității pentru a influiența evoluția 

societății. În Republica Moldova sunt înregistrate oficial 14484 

organizații [6], însă organizații active centrate pe consolidarea 

familiilor cu copii în situații de risc sunt mult mai puține. 

Organizațiile non-guvernamentale au jucat un rol esențial, 

inclusiv prin contribuția financiară consistentă, în promovarea și 

implementarea reformelor [4]. 

În ultimele decenii, se observă că sistemul de protecție a 

copiilor în Republica Moldova este orientat, cu prioritate, spre 

realizarea reformei rezidențiale, dezinstituționalizarea copiilor şi 

reintegrarea lor în familie, prevenirea separării şi reducerea 

numărului de abandonuri și se axează, inclusiv, pe stoparea 

graduală a instituționalizării copiilor cu vârsta  de 0 - 3 ani.  

Numeroasele cercetări efectuate atât la nivel național, cât și 

internațional demonstrează efectele nocive ale instituționalizării 

copiilor în mediile rezidențiale, că instituțiile nu vor putea 

înlocui niciodată îngrijirea familiei, iar modelul familial este 

vital copiilor pentru dezvoltarea armonioasă şi realizarea 

întregului potențial. Dezinstituționalizarea oferă soluții 

individualizate, îngrijire de calitate şi respect pentru fiecare 

copil, iar succesul ei este determinat de gradul de cooperare 

intersectorială, cuminicarea eficientă dintre sectoare și 
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specialiști – elemente esențiale în asigurarea protecției 

corespunzătoare tuturor copiilor [3,5]. 

CCF Moldova/HHC este o organizație necomercială, activă 

în domeniul protecției copilului, axată pe implementarea 

politicilor de dezinstituționalizare și dezvoltării serviciilor 

pentru familii și copii din Republica Moldova. Cu o experiență 

de peste 17 ani în reformarea sistemului rezidențial și 

promovarea mecanismelor de protecție a familiilor și copiilor 

aflați în situații de risc, în contextul implementării Strategiei 

Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, CCF Moldova 

continuă să ofere asistență autorităților publice la diferite nivele 

pentru a realiza procesul de dezinstituționalizare, printr-un set 

complex de măsuri: prevenirea separării/instituționalizării; 

reintegrarea în familie; monitorizarea pentru asigurarea 

stabilității familiei, acces la servicii de educație incluzivă; 

dezvoltarea de servicii de tip familial; dezvoltarea de servicii 

comunitare, consolidarea capacităților profesioniștilor din 

domeniul protecției copilului; 

Modelul de intervenție al CCF Moldova/HHC - Sprijin 

Familial Activviii, urmărește să susțină copiii care sunt în risc de 

separare de părinți, precum și în cazurile de reintegrare a 

copiilor în familiile biologice sau extinse. Acest model a fost 

dezvoltat de către HHC Marea Britanie, bazat pe experiența 

obținută de peste 20 de ani de lucru în diferite țări în perioada de 

tranziție de la îngrijirea instituțională la o îngrijire a copilului în 

comunitate. Modelul prezentat este adaptat și implementat în 

baza metodologiei naționale și aplicat în diferite situații, 

inclusiv în situații de criză. În plus, modelul se concentrează pe 

consolidarea capacității autorităților locale de protecție a 

copilului pentru a realiza monitorizarea și sprijinul pe termen 

lung al copiilor și familiilor, fără a fi nevoie ca CCF Moldova să 

susțină pe termen nelimitat. Practicile folosite în cadrul 

modelului sunt de scurtă durată, țintesc nevoile familiei și sunt 

strategice. Modelul contribuie la diminuarea elementelor 
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specifice sărăciei și izolării sociale, factori care duc la 

marginalizare socială și la riscul separării copiilor de familiile 

lor. Până în anul 2020, CCF Moldova a prevenit separarea 

nejustificată a copiilor de părinții/familia lor și intrările 

inoportune a 2305 copii, de 0-7 ani în instituțiile rezidențiale. 

Acești copii riscau să fie separați de familiile lor din diverse 

motive, care uneori erau multiple și complexe. În topul celor 

mai frecvente  cauze și probleme familiale fiind: sărăcia și 

dificultățile materiale, cu ponderea de 85%, lipsa locului de 

muncă – 62%, familii monoparentale - 52%,  familii cu mulți 

copii - 48%. Desigur, sărăcia și dificultățile de ordin material 

(ca şi cauză singulară) nu ar trebui să fie un motiv de separare. 

Venitul familial constituie premisa bunăstării materiale a 

oricărei familii care este în strânsă corelație cu situația social-

economică din țară. Disensiunile și conflictele familiale apar 

adeseori din cauza lipsei mijloacelor elementare de existență. 

Pentru a preveni aceste riscuri, modelul se axează pe: evaluarea 

minuțioasă și înțelegerea cauzelor primare ale crizei, și nu a 

consecințelor, capacitatea familiei și a potențialului ei; 

conexiunea familiei cu comunitatea ca rețea de suport; accesul 

la servicii din  comunitate/servicii sociale. Intervențiile sunt 

planificate în așa fel ca de ele să beneficieze întreaga familie în 

anumite aspecte ale vieții lor, și anume: îmbunătățirea 

condițiilor de trai; fortificarea relațiilor în cadrul familiei și în 

comunitate; întărirea comportamentelor pozitive; facilitarea 

accesului la servicii de sănătate, la educație și angajare în 

câmpul muncii. Asistența complexă, realizată în baza planului 

individualizat de asistență, este oferită prin diverse tipuri de 

intervenție (socială, psihologică, juridică, medicală, 

educațională etc.) și prin facilitarea accesului la servicii sociale 

prezente în comunitate. La orice etapă de lucru, fiecare familie 

este abordată în mod individual de către specialistul din cadrul 

CCF Moldova/HHC și asistentul social în evidența căruia se află 

familia, fiind asigurată flexibilitatea și posibilitatea de a adapta 
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suportul și intervenția. Această abordare apare de la primul 

contact cu copilul și familia și pe tot parcursul intervenției.  

Atunci când partenerii conștientizează importanța conlucrării 

în echipă multidisciplinară sporește calitatea și rezultatele. Iar 

comunicarea și schimbul de informație va duce la soluționarea 

mai rapidă și mai eficientă a situațiilor de criză cu care se 

confruntă familia. Pentru a realiza o intervenție eficientă, 

specialistul CCF și asistentul social, la toate etapele, se bazează 

pe principiiile și standardele profesionale. Modelul CCF 

Moldova/HHC a reușit să aducă schimbări importante familiilor 

pentru a preveni separarea familiei sau pentru a asigura 

reintegrarea copiilor prin: (i) îmbunătățirea condițiilor de viață, 

adecvate copiilor (cumpărarea caselor, reparații etc.); (ii) 

consolidarea familiilor prin îmbunătățirea comunicării și a stării 

emoționale datorită consilierii psihologice și grupului de sprijin; 

(iii) îmbunătățirea cunoștințelor părinților despre îngrijirea 

copilului, serviciile sociale de care pot beneficia; (iv) facilitarea 

tratamentului în cazurile de abuz de alcool pentru mai mulți 

părinți, sprijin în găsirea unui loc de muncă etc. Sfaturile 

psihologului au încurajat și împuternicit părinții să-și 

îmbunătățească încrederea în sine pentru a vorbi și a participa la 

dezvoltarea Planului individual de asistență. 

Programul CCF Moldova/HHC a determinat schimbarea 

vieții pentru mulți copiii cu risc de separare și pentru copiii în 

tranziție de la sistemul rezidențial - la familie sau îngrijire 

alternativă. Părinții/asistenții parentali/părinții-educatori au creat 

un mediu familial care asigură dezvoltarea abilităților și îl fac 

fericit pe copil. Impactul asupra copiilor constă în: (i) 

îmbunătățirea/ întreținerea sănătății datorită accesului la servicii 

(servicii de intervenție timpurie), intervenții chirurgicale etc. (în 

special copii cu dizabilități); (ii) progrese înregistrate în 

dezvoltare; (iii) stabilitate emoțională; (iv) inclusiune în 

educație (grădiniță, școală) și incluziune socială (comunitate). În 

timp, copiii adoptă comportamente pe care le văd în familie și 
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își modelează abilitățile de viață în comunitate. Cu tot progresul 

înregistrat de autorități și parteneri din societatea civilă, în 

instituții rezidențiale mai rămân aproape 1000 de copii, iar alte 

câteva mii, în fiecare an, se confruntă cu riscul de fi separați de 

familie. Recunoscând că aflarea copiilor în instituții 

rezidențialeviii poate duce la  diferite forme de violență împotriva 

copilului, toți participanții la reforma sistemului de protecție și 

îngrijire a copilului ar trebui să-și dubleze eforturile etc. 
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02.08.2013. https://www.legis.md/cautare/ 

getResults?doc_id=106636&lang=ro 
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2020, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 
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ROLUL PARTENERIATULUI ÎNTRE SPECIALIȘTI ȘI 

FAMILIILE CU COPII CU SINDROM DOWN 
Ala BURLACA, președinte A.O. SUNSHINE 

 

Obiectivul este ca, prin mobilizarea resurselor și cu puterea 

cunoașterii, prin programe și servicii care să corespundă 

cerințelor, să fie oferit sprijinul persoanelor cu sindrom Down, 

pentru familiile lor și societate în depășirea acelor bariere, care 

împiedică funcționalitatea normală a procesului de realizare a 

lor ca oameni și ca membri ai unei societăți acceptante și 

tolerante. 

Câte vieți, toate au menirea de a îmbogăți lumea, în care 

trăim. Fiecare ființă umană dispune de un potențial fizic, psihic 

și emoțional, înnăscut, individual și specific, pe care, de-a 

lungul vieții sale, îl valorifică în relație cu mediul înconjurător și 

în cadrul acestuia cu oamenii. 

http://www.unicef.org/moldova/CRC_RO.pdf
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Integrarea copilului cu sindrom Down în societate este o 

provocare pentru familii, însă una care poate fi încununată de 

succes dacă se aplică regulile corecte. Dezvoltarea abilitaţilor 

sociale pentru persoanele cu sindrom Down începe, ca şi în 

cazul unui copil tipic, încă din primele zile de viaţă, din cadrul 

familiei. Tocmai din acest motiv sprijinul familiei extinse, al 

prietenilor şi apropiaţilor în parteneriat cu diverși specialiști este 

cel mai important pentru ca părinţii să îşi păstreze echilibrul, aşa 

încât cel mic să beneficieze de dragostea şi grija lor.  

În cele ce urmează vom prezenta schematic direcțiile pe care 

se recomandă de parcurs pentru a crea un program de dezvoltare 

adaptat nevoilor individuale pentru fiecăre persoană (copil, 

adolescent, adult) cu sindrom Down.  

Tabel 1. Direcțiile prioritare pe vârstă a copilului cu sindrom 

Down 
 

1 an - 12 ani (anual) 12 ani – 18 ani 

(anual) 

3, 12, 18 ani 

Examen ORL, 

audiograma, examen 

oftalmologic, 

neuropsihiatric, examen 

ortopedic (pentru 

depistarea piciorului 

plat, deformarile 

coloanei vertebrale), 

examen al hormonilor 

tiroidieni, examen 

stomatologic. 

Examen 

cardiologic, 

ecografie 

cardiaca, examen 

neuropsihiatric, 

examen 

oftalmologic, 

examen ortopedic 

Examen 

radiologic 

(Coloana 

vertebrală 

cervicală) 

Concluzii. 

Deşi copiii cu sindrom Down sunt sociabili şi prietenoşi, 

capacitatea lor de a lega prietenii şi relaţii sociale depinde foarte 

mult de gradul de dezvoltare al limbajului, de întârzierile 

cognitive şi de nivelul de independenta pe care îl au. Deşi, în 
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mod normal, un copil cu Down nu ar trebui să aibă probleme 

legate de integrarea în societate, fie din cauza lipsei de implicare 

a familiei, fie din cauza reacţiei de respingere din partea 

comunităţii, mulţi tineri şi adulţi cu acest sindrom ajung să ducă 

o viaţă la marginea societăţii.  

Reuşita lor depinde de fiecare dintre noi! 

Copiii cu Sindrom Down necesit o atenţie specială, 

învăţământ special, educaţie şi îngrijire a sănătăţii. Este 

cunoscut faptul că aceşti copii sunt mai sensibili. 

Recomandări: 

- Domeniul fizic - sănătate, energie și rezistență; 

Efectuarea gratuită sau compensată de către stat, la fiecare 

șase luni a unor investigații medicale generale, astfel încât se 

evidențiază următoarele beneficii: examene medicale regulate - 

depistarea din timp a bolilor - depistarea bolilor ereditare sau 

congenitale şi tratarea lor din timp. 

- Domeniul material - finanțe, locuințe, locuri de muncă;  

În prezent, în Republica Moldova, beneficiile materiale 

pentru persoanele cu sindrom Down din partea statului, necesită 

o revizuire complexă. Prin crearea de locuri de muncă pentru 

aceste persoane, acordarea de locuințe sociale și alocarea 

ajutoarelor materiale pe parcursul anului, ar îmbunătăți 

semnificativ calitatea vieții și situația materială a persoanelor cu 

sindrom Down. 

- Domeniul social - societate, rețele sociale, instituții de 

sprijin; 

Copiii cu Sindromul Down se pot dezvolta foarte mult. 

Printr-o învăţare adecvată, prin kinetoterapie, dizabilitatea 

mentală asociată sindromului Down se poate reduce 

semnificativ. Aceasta are câteva condiţii foarte importante: să 

trăiascã şi să creascã într-o familie iubitoare,  dezvoltare 

specială adecvată, să fie sănătoşi, în școlile de masă, în clase să 

studieze până la 15 copii în clasă și să fie un cadru de sprijin. 



 

256 

 

                                                                                                  
- Domeniul psihologic - religie, abilități de rezolvare a 

problemelor, personalitate; 
„Dezvoltarea cu succes a copiilor cu Sindromul Down va fi 

posibilă numai în cazul în care dezvoltarea timpurie este 

paralelă şi într-o strânsă cooperare cu un program elaborat 

prestabilit în ceea ce priveşte îngrijirea medicală. Succesul este 

şi mai mare dacă pentru aceasta realizăm şi un mediu adecvat.“ 

Prof. dr. Wolfgang Storm (medic pediatru şi tatăl unui băieţel cu 

Sindrom Down). 

În acest context, susținere psihologică continuă, terapie 

ocupațională, logopedie, kinetoterapie, precum și alte terapii 

(hidroterapia, terapia cu ajutorul animalelor, terapia prin jocul 

cu nisip, terapia comportamentală aplicata, terapia prin artă), 

toate contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu 

sindrom Down și a familiilor acestora. 
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EXPERIENȚA CENTRELOR DE SĂNĂTATE 

PRIETENOASE TINERILOR (YOUTH KLINIC) ÎN 

IMPLEMNTAREA PROGRAMELOR PARENTALE 

PENTRU PĂRINȚII PRE-ADOLESCENȚILOR ȘI 

ADOLESCENȚILOR 

Galina LEȘCO, dr., șef CSPT NEOVITA 

 

Obiectivul lucrării date este de a prezenta experiența 

centrelor de sănătate prietenoase tinerilor în implementarea 

diferitor programe de parenting pentru părinții pre-

adolescenților și adolescenților în scopul sporii rolul de protecție 

al familiilor pentru sănătatea și dezvoltarea adolescenților. 

Descrierea temei. 

Familia unde adolescenții se simt în siguranță și susținuți este 

unul dintre factorii principali de protecție ai sănătății și 

dezvoltării acestora. (5) 

Totodată, majoritatea studenților universitari din Republica 

Moldova (59.6%) au  avut una sau mai multe experiențe adverse 

în primii 18 ani de viață. Analiza datelor cercetării pune clar în 

evidență faptul că comportamentele de sănătate riscante se 

întâlnesc cu mult mai frecvent  printre tinerii care au fost expuși 

experiențelor adverse în copilărie, decât printre cei care nu au 

fost expuși acestor experiențe și cresc proporțional cu numărul 

https://touchdown21.info/de/seite/7-ueber-uns.html
https://www.down-kind.de/
https://www.dsmig.org.uk/information-resources/by-topic/
https://www.dsmig.org.uk/information-resources/by-topic/
http://www.ds-infocenter.de/html/broschueren.html
https://ckro-shum.schools.by/m/pages/rekomendatsii-roditeljam-vospityvajuschih-rebenka-s-sindromom-dauna?fbclid=IwAR39EBC0_l7eg4QsV3pDEvf0l3-EydZAUh1WjXop599ut8JBGbVUKmuXvC4
https://ckro-shum.schools.by/m/pages/rekomendatsii-roditeljam-vospityvajuschih-rebenka-s-sindromom-dauna?fbclid=IwAR39EBC0_l7eg4QsV3pDEvf0l3-EydZAUh1WjXop599ut8JBGbVUKmuXvC4
https://www.dspcovasna.ro/sites/default/files/download/down/down_ro_szorolap.pdf
https://www.dspcovasna.ro/sites/default/files/download/down/down_ro_szorolap.pdf
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de astfel de experiențe trăite. Studiul a remarcat sporirea 

prevalenței printre tineri a unui șir de probleme ale sănătății și 

diminuarea capacității de integrare socială, odată cu sporirea 

numărului de experiențe adverse la care au  fost expuși în 

copilărie. (2) 

42,5% fin părinți consideră că în general copii nu trebuie 

bătuți, dar dacă au încălcat ceva pot fi loviți sau plesniți, iar 

peste o jumătate  din părinți (53,5%) au evitat/anulat discuția cu 

copiilor lor adolescenți despre anumite subiecte abordate de 

aceștia, din cauză că nu au știut cum să discute acest lucru. (3) 

Luând in considerație cele menționate mai sus cadrul 

normativ al organizării activității Centrelor de sănătate 

prietenoase tinerilor din Moldova (Youth Klinic) prevede 

adresarea prin activitățile de prevenția a factorilor determinanți 

ai sănătății adolescenților, unul dintre care este familia. Aceste 

activități impietate de către rețeaua Youth Klinic au ca scop sa 

informe părinții despre nevoile de dezvoltare ale adolescenților, 

să îmbunătățească comunicare și relaționare între părinți și 

adolescenți, să prevină problemele principale de sănătate și 

dezvoltare a generației în creștere și părinții să susținea 

adresarea copiilor săi adolescenți la serviciile de sănătate 

prietenoase tinerilor (4,6). 

Pentru a atinge acest scop în rețeaua de centre Youth Klinic 

în decursul ultimilor anii se implementează diferite acțiuni de 

informare a părinților, cum ar fi participare la adunări de părinți; 

organizare a diferite sesiuni tematice cu părinți și sesiuni de 

reducere a sindromului arderii părinților adolescenților cu nevoi 

speciale. La fel,  au fost pilotate și se implementează mai multe 

programe parentale, cum ar fi Programul 15; pilotarea și 

cercetarea Programului de parenting pentru o viață sănătoasă 

RISE PLH, inclusiv și în versiunea on-line; Clubul părinților 

adolescenți online. 

Programul „15” – o metodă modernă și eficientă de lucru în 

grup cu adolescenții și părinții acestora (ori alte personae adulte 
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sub supravegherea sau în grija cărora se află adolescenții şi care 

constituie anturajul apropiat al acestora – bunel/bunică, 

tutore/curator, unchi/mătușă, frate/soră mai mare, educator, 

asistent parental profesionist ori pedagog social) scopul căreia 

este îmbunătățirea calității vieții și prevenirea răspândirii bolilor 

sociale (virusul HIV, IST-urile, alcoolismul, narcomania). (7) 

Programul compus din 15 sesiuni, a fost pilotat in decurs de 2 

ani în 4 CSPT pe 8 grupe de mixte de părinți-adolescenți (160 

participanți). Toți participanții au remarcat, pe lângă sporirea 

cunoștințelor la subiectele e sănătate abordate, îmbunătățirea 

relațiilor intre părinți și copii lor adolescenți, în special  - 

micșorarea comunicării violente între părinți și copii.  

Studiul experimental al programelor parentale pentru o 

viată sănătoasă RISE PLH. (din 2018 până in prezent) 

Scopul proiectului de cercetare RISE PLH este de a implementa 

intervenții parentale eficiente din punct de vedere al costurilor 

pentru prevenirea problemelor de sănătate mintală a copiilor în 

țarile cu venituri reduse (LMIC) din Europa de Est.  Studiul 

urmează un design secvențial, aceasta este intervenția și 

evaluările se bazează pe etapele anterioare atinse în cadrul 

studiului. A fost studiate programul desfășurat cu 10 sesiuni si 

prescurtat cu 5 sesiuni ce adresează construirea relațiilor, 

aprecierea pozitivă, stabilirea limitelor și disciplinarea efectivă. 

Au fost invitați în program părinții care au probleme de 

relaționare cu copiii săi. Au fost deja implementate 2 faze din 

această cercetare = faza 1 (studiu de fezabilitate) (2018 – 40 

părinți – in 4 CSPT/YK) și faza 2 (studiu de optimizare) - 2019-

2020 – 210 părinți – în 16 CSPT/YK (1). Este acum în 

desfășurare faza 3 (RCT - în 16 CSPT/YK.). In urma datelor 

preliminare ale fazei II a fost stabilit că cel mai eficient și 

rentabil în contextual țărilor din regiunea est-europeană, inclusiv 

Moldova este programul ce conține 5 sesiuni. In urma acestui 

program a descrescut semnificativ comportamentele agresive ale 
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copiilor, au sporit practicile parentale pozitive și s-au redus cele 

disfuncționale.  

Programul clubul părinților adolescenți, on-line (pilotat în 

YK NEOVITA, în 2020). Conține 6 sesiuni in baza 

întrebărilor/dificultăților celor mai frecvente in comunicare 

părinților cu copii lor adolescenți – Cum stilul parental 

influențează comportamentul adolescentului?; Ce se întâmplă? 

Nu-mi recunosc copilul; Cum vorbim despre corp și sexualitate 

cu adolescentul?; Cum dezvoltarea creierului adolescentului 

influențează comportamentul adolescentului?; Cum ajut 

adolescentul să facă față emoțiilor? Cum să comunic, ca să fiu 

auzit și ascultat?.  A fost pilotat pe un grup de 20 părinți, care l-

au apreciat ca unul foarte util „Sper să găsesc curajul de a vorbi 

cu adolescentul meu despre schimbările fiziologice din corpul 

său. Sunt binevenite aceste întruniri între părinți și specialiști 

unde poți găsi suport informativ și nu numai.”  În urma pilotării 

este elaborat un ghid pentru a instrui întreaga rețea YK în 

aplicarea lui.  

Concluzii. 

- Comunicarea eficientă cu părinții este un factor foarte 

important de protecție a sănătății și dezvoltării copiilor și 

adolescenților. 

- Rețeaua YK are premise de a implementa programe 

eficiente parentale, dar încă nu are o finanțare suficientă pentru 

a le implementa in mod durabil. 

- Evidențele joacă un rol foarte important in argumentarea 

necesității unuia sau altui program de parenting.  

- Implementarea programelor eficiente de parening necesită 

și colaborare inter-sectorială, precum si un sistem de 

monitorizare si supervizare a calității. 

Recomandări 

- Sunt necesare eforturi susținute pentru a informa și educa 

părinții pentru a asigura o tranziție spre maturitate mai sănătoasă 
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și cu mai puține riscuri pentru copii săi, în baza unor programe 

parentale bazate pe evidențe. 

- Pentru a asigura durabilitatea programelor foarte eficiente 

pilote sunt necesare implementare unor mecanisme clare de 

finanțare a acestora, inclusiv și în cadrul rețelei Youth Klinic. 

- Fortificare colaborării inter-sectorială în implementarea 

programelor parentale pentru părinții adolescenților ar facilita 

accesul acestora la programe. 

- Elaborarea programelor și cu instrumente de monitorizare 

și evaluare ar spori eficienta și calitatea acestora. 
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Rezumat 

 Articolul de față abordează fenomenul devianței 

comportamentale ca fiind unul des întâlnit și destul de 

îngrijorător. În prezent lipsesc cu vehemență programe de 

intervenție psihosocială pentru tinerii delincvenți. Lucrul 

realizat de profesioniști se limitează în mare parte la 

pedepsirea faptei comise de tânăr, aspectul psihosocial fiind 

lăsat în umbră. Articolul analizează familia ca factor al 
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comportamentului deviant la copii și evidențiază programe de 

intervenție pentru familiile cu copii delincvenți. 

Cuvinte-cheie: comportament deviant, programe de 

intervenție psihosocială, Terapia învățării sociale de familie, 

Terapia multisistemică, Terapia funcțională de familie, 

Tratamentul multidimensional de asistență maternală.  

 

Abstract 

This article addresses the phenomenon of deviant 

behavior as a common and quite worrying one. Psychosocial 

intervention programs for young offenders are currently 

vehemently lacking. The work done by professionals is 

largely limited to the punishment of the deed committed by 

the young people, the psychosocial aspect being left in the 

shadows. The article analyzes the family as a factor in 

deviant behavior to children and highlights intervention 

programs for families with delinquent children. 

Key-words: deviant behavior, psychosocial 

intervention programs, family social learning therapy, 

multisystem therapy, functional family therapy, 

multidimensional maternity care. 

 

Problema comportamentului deviant este deosebit 

de actuală în societatea contemporană. Fenomenul dat 

este cercetat sub diferite aspecte în numeroase domenii 

științifice aflându-se intersecția științelor juridice, sociale, 

psihologice, medicale, pedagogice. 

Comportamentul deviant desemnează un astfel de 

comportament, ce contrazice normele acceptate în societate și 

este manifestat prin dezechilibrul proceselor psihice, 

neadaptare, imaturitate socială, dereglări ale procesului de 

autoactualizare, absența controlului moral.  
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Comportamentul deviant reprezintă o consecință a 

interacțiunii mediului social de viață cu structura 

personalității copilului și a factorilor biologici, ereditari. 

În prezent lipsesc cu vehemență programe efective de 

resocializare a minorilor devianți. Lucrul realizat de 

profesioniști se limitează în mare parte la pedepsirea faptei 

comise de minor, aspectul psihosocial fiind lăsat în umbră.  

Analiza literaturii de specialitate cu referire la 

intervențiile la nivel de familie ne-a permis să evidențiem 

următoarele direcții care au impact asupra comportamentului 

deviant al tinerilor: 

 Modificarea metodelor de disciplinare (Forgatch și 

DeGarmo, 1999). Intervențiile trebuie să fie 

structurate pe: conștientizarea de către părinți a 

faptului că strategiile coercitive și comportamentul 

sfidător nu sunt bune; reducerea întăririlor unor astfel 

de comportamente; învățarea de către părinți a 

metodelor alternative de comunicare și comportament 

cu copiii lor; limitarea expunerii tânărului la alți 

factori de risc (semeni delincvenți, insucces școlar 

etc).[3] 

 Monitorizarea de către părinți a relațiilor 

interpersonale ale tânărului (Zimring, 1981; 

Stoolmiller, 1994) în vederea reducerii timpului 

petrecut cu semeni delincvenți. [apud 2] 

 Terapia de familie (Terapia învățării sociale de familie, 

Terapia multisistemică, Terapia funcțională de 

familie, Tratamentul multidimensional de asistență 

maternală) 

Terapia învățării sociale de familie (Social Learning 

Family Therapy – SLFT).  SLFT se bazează pe ideea că 

comportamentul antisocial este inadvertent dezvoltat și 

susținut prin interacțiuni zilnice inadaptative între părinte și 
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copil acasă. În comparație cu părinții care manifestă un 

control, părinții copiilor și adolescenți cu comportament 

antisocial se angajează în mai multe procese care promovează 

agresivitatea și suprimă comportamentul prosocial (Patterson, 

1982). Modelele de interacțiune coercitivă sunt cele mai 

importante printre aceste procese. Terapia învățării sociale a 

familiei contribuie la formarea la părinți a abilităților de 

identificare a problemei și comportamentului prosocial al 

copilului, consolidarea comportamentului pozitiv al copilului, 

furnizând forme ușoare de disciplinare și negociere a 

compromisurilor.[6] 

Pe parcursul mai multor ani s-au implementat și 

verificat eficiența mai multe programe de intervenție. În SUA 

s-au dovedit mai eficiente astfel de programe ca: terapie 

multisistemică (MST), terapia  funcțională de familie (FFT) 

și tratament multidimensional de asistență maternală 

(MTFC).  

Terapia multisistemică. Abordarea clinică MST este 

descrisă în lucrarea autorilor Henggeler, Schoenwald, 

Borduin, Rowland și Cunningham (2009). MST se bazează 

pe un model teoretic socioecologic, care consideră că 

comportamentele sunt determinate de o multitudine de factori 

(relațiile individului cu familia, colegii, școala, factori de 

vecinătate, etc). MST consideră familia ca fiind centrală 

pentru copil și adolescent și se bazează pe ideea că dacă se 

îmbunătățește funcționarea familiei (restabilirea relațiilor 

emoționale, eficientizarea aspectelor instrumentale, cum ar fi 

monitorizarea, disciplina și supraveghere) se pot reduce 

factorii de risc (de exemplu, scade asocierea cu colegii 

devianți) și se pot îmbunătăți factorii de protecție (de 

exemplu, pot crește performanțele școlare și gradul de 

implicare comunitară). [4] 
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Pentru îndeplinirea acestor obiective, terapeutul are 

drept sarcină primară determinarea variabilelor proxime cheie 

(de exemplu, monitorizarea parentală slabă, asocierea cu 

colegii devianți) care contribuie la comportamentul antisocial 

al tinerilor. Aceste variabile sunt apoi prioritizate pe baza 

sănătății și a facilității pentru schimbare și sunt concepute 

intervenții bine operaționalizate pentru a înlătura orice bariere 

în calea schimbărilor. Rezultatele tinerilor și familiei sunt 

urmărite continuu, iar intervențiile sunt modificate într-un 

proces continuu până la rezultate dorite. Un obiectiv principal 

al tratamentului este de a-i împuternici pe părinți să fie mai 

eficienți pentru copiii lor. MST este realizată de către echipe 

de câte doi până la patru terapeuți și un supraveghetor. Se 

facilitează implicarea familiei și livrarea de servicii intensive, 

care au o durată în medie de 4 luni. [4] 

Terapia funcțională de familie. FFT este descrisă în 

lucrarea autorilor Alexander, Waldron, Robbins, și Neeb 

(2013). FFT se bazează în mare parte pe o integrare a teoriei 

sistemelor familiale și abordările comportamentale. 

Comportamentul antisocial al tinerilor este privit ca un 

simptom al disfuncționalității relațiilor din familie. 

Intervențiile vizează schimbarea pattern-urilor 

comportamentului familial în modul în care ar duce la 

schimbarea ca atare, mai degrabă decât concentrarea 

simptomelor. 

Implementarea FFT include cinci etape care urmăresc 

atenuarea problemelor de comportament prezentate de 

adolescent și de dificultățile familiale asociate cu aceste 

probleme. 

1. În faza de implicare, terapeutul stabilește contact cu 

familia prin ascultare activă, respect și comportamente 

empatice.  
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2. Faza de motivație generează speranță și așteptări pozitive 

în rândul membrilor familiei.  

3. Sarcina terapeutică principală este de a înțelege relația 

între problemele prezente și interacțiunile din familie, dar și 

relațiile familiei cu persoane din afară. Prin discuții cu 

membrii familiei și observații ale interacțiunilor lor, 

terapeutul analizează informațiile și elaborează planuri pentru 

schimbarea comportamentului. 

4. Scopul principal al fazei schimbării comportamentului este 

de a influența problemele comportamentale prin stabilirea de 

noi modele de interacțiune familială care înlocuiesc vechile 

modele. Aici se folosesc tehnici, cum ar fi: training de 

comunicare, modelarea, predarea, repartizarea temelor pentru 

acasă, training de rezolvare a conflictelor.  

5. Faza de generalizare își propune să extindă schimbările 

favorabile ale familiei asupra rețelei lor sociale (de exemplu, 

școala, autoritățile justiției pentru minori) și să creeze planuri 

pentru prevenirea recidivei. [1] 

În SUA este cunoscut tratamentul multidimensional 

de asistență maternală (MTFC) care e conceput pentru tinerii 

din sistemul de justiție juvenilă deduși serviciilor de 

plasament în afara familiei. Modelul a fost descris de către 

Chamberlain (2003). Teoria învățării sociale oferă cadrul 

conceptual primar pentru MTFC. Scopul major al 

intervențiilor MTFC este de a oferi tinerilor delincvenți un 

mediu social cu adulți competenți, pozitivi, încurajatori și 

responsabili, care creează o un context social mai structurat. 

Tinerii sunt plasați în asistență maternală pe o perioadă de 6 

până la 9 luni, câte un tânăr în familie. Părinții sunt special 

instruiți și au continuu acces la un supervizor de program 

MTFC. Părintele foster implementează un plan de 

comportament bine structurat care specifică evenimentele 

neprevăzute și comportamentele inadecvate ce apar la 
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domiciliu, la școală, sau în altă parte. Comportamentul 

tinerilor este urmărit îndeaproape, sunt aplicate recompense 

și sancțiuni conform specificațiilor din plan. Concomitent, un 

terapeut lucrează cu tinerii pentru a aborda deficiențele la 

nivel individual (de exemplu, abilități sociale, gestionarea 

emoțiilor). Un terapeut de familie lucrează cu familia 

biologică a tinerilor pentru a facilita integrarea eficientă în 

familie. Ca și în cazul MST și FFT, MTFC include o 

pregătire extensivă a tuturor membrilor echipei de tratament 

și asigură continu sprijin pentru asistenții maternali. [2] 

În concluzie afirmăm că familia este agentul principal 

al schimbării. Deși multe cercetări au demonstrat rolul 

familiei în etiologia și menținerea comportamentului 

antisocial la tineri, de asemenea, există suficiente dovezi care 

arată că părinții sau îngrijitorii sunt esențiali în atenuarea 

acestor probleme de comportament. Dezvoltarea abilităților 

parentale, înlăturarea barierelor în exercitarea acestor 

abilități, îmbunătățirea funcționalității familiei, însușirea de 

către părinți a strategiilor eficiente de monitorizare și 

disciplinare a copiilor, îmbunătățirea relațiilor emoționale din 

familie contribuie la diminuarea comportamentului antisocial 

la tineri. 
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