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MODULUL 1 
 

1.1.  Rolul comunității şi al profesioniștilor în respectarea/realizarea 
drepturilor și bunăstării copilului şi adolescentului 

 

1.1.1. Copil sau adolescent – perspectiva legislativă 

În înţelesul legii,„copilul este persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a dobândit 
capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile legii”1. 

Copiii, chiar dacă trebuie să beneficieze de drepturile generale ale omului, se află într-o 
poziţie de vulnerabilitate fată de adulţi, tocmai prin faptul că sunt într-un proces de dezvoltare, că 
au nevoie să treacă printr-un demers de la dependenţa de adult spre autonomie. De aceea, copiii 
au nevoie de drepturi proprii, cu caracter special, care să vizeze nevoile lor pe parcursul 
dezvoltării. 

La 20 noiembrie 1989 s-a adoptat Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, care s-a 
construit - după o analiză a nevoilor copilului şi a practicilor existente în toate domeniile care se 
referă la copil – în jurul acestor trei categorii de nevoi: 

• Protecția copilului  

• Dezvoltarea copilului  

• Participarea copilului.  

România a ratificat convenţia la 28 septembrie 1990 prin Legea nr.18/1990 şi s-a inspirat din 
aceasta atunci când a elaborat Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului. Convenţia ONU și Legea 272/2004 au permis construirea unui cadru care să descrie 
modalitatea prin care COPILULUI îi sunt satisfăcute nevoile de protecţie, dezvoltare, participare. 

Principii fundamentale: 

• Principiul nediscriminării, conform căruia fiecărui copil trebuie să i se asigure toate 
drepturile, fără deosebire de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau de altă 
natură, origine etnică sau socială, avere, handicap, naştere sau alt statut al său, al părinţilor 
săi sau al tutorilor săi legali.  

• Principiul interesului superior al copilului trebuie să primeze în toate acţiunile care privesc 
copiii. Aceasta nu înseamnă că interesul superior al copilului va fi întotdeauna singurul 
factor hotărâtor ce trebuie luat în seamă, dar că „pot exista interese competitive sau 
conflictuale privind drepturile omului, de exemplu între copii luaţi separat, între diferite 
grupuri de copii şi între copii şi adulţi.” Cu toate acestea, interesele copilului trebuie avute în 
vedere în orice situaţie și trebuie demonstrat că ele au fost analizate şi luate în considerare 
cu prioritate. 

• Dreptul la supravieţuire şi dezvoltare este un drept care include mai multe drepturi. Unele 
articole din lege subliniază rolul cheie al părinţilor și al familiei în dezvoltarea copilului, 
precum şi obligaţia statului de a-i sprijini. Protecţia împotriva violenţei şi exploatării este la 
fel de necesară pentru asigurarea dezvoltării optime a copilului; acest principiu stabileşte, 
spre exemplu, obligaţia de a proteja copiii străzii, prin asigurarea recunoaşterii şi respectării 
drepturilor acestora, inclusiv dreptul la educaţie şi la îngrijire medicală.  

• Dreptul copilului de a-şi exprima liber opiniile asupra oricăror probleme care îl privesc, 
precum educaţia, sănătatea, mediul, este un alt principiu de luat în considerare pentru 
implementarea tuturor celorlalte drepturi. Copiii, de exemplu, trebuie implicaţi sistematic în 

                                                   
1conform Legii 272 din 2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului, republicată 



 

8 

deciziile luate la şcoală sau de instanţele judecătoreşti, atunci când părinţii divorţează sau 
în caz de adopţie. 

În jurul acestor principii s-au stabilit o serie de drepturi care se adresează mai multor 
domenii de activitate (domenii sectoriale): medical, educaţional, social, juridic etc. Enumerăm o 
parte dintre drepturile amintite de cadrul legal2 

• Drepturi de protecţie: Copiii au dreptul să fie protejaţi împotriva: 

� lipsirii, în mod ilegal, de elementele constitutive ale identităţii sale sau de unele dintre 
acestea. Copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la această dată dreptul 
la un nume, dreptul de a dobândi o cetăţenie şi, dacă este posibil, de a-şi cunoaşte 
părinţii şi de a fi îngrijit, crescut şi educat de aceştia; 

� pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 

� oricăror forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă; 

� folosirii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope; 

� exploatării economice; 

� transferului ilicit în străinătate şi a nereturnării; 

� exploatării sexuale şi a violenţei sexuale; 

� răpirii şi traficării în orice scop și sub orice formă. 

• În relaţia cu părinţii, copiii au dreptul: 

� de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijiţi şi educaţi de aceştia; 

� de a avea relaţii personale și contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte 
persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament; 

� de a nu fi separaţi de părinţi împotriva voinţei acestora, cu excepţia cazurilor expres şi 
limitativ prevăzute de lege; 

� la protecţie alternativă. 

• Drepturi de dezvoltare: 

� Copiii au dreptul să crească alături de părinţii lor; 

� Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor; 

� Copiii au dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o pot 
atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru 
asigurarea realizării efective a acestui drept; 

� Copiii au dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să le permită dezvoltarea fizică, 
mintală, spirituală, morală și socială; 

� Copiii au dreptul de a primi o educaţie care să le permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii lor; 

� Copiii au dreptul de a beneficia de asistenţă socială și de asigurări sociale; 

� Copiii au dreptul la odihnă şi vacanţă.  

• Drepturi de participare: 

� Copiii au dreptul să-şi exprime liber opinia asupra oricărei probleme care îi priveşte; 

� Copiii au dreptul la protejarea imaginii lor publice şi a vieţii lor intime, private şi familiale; 

� Copiii au dreptul să fie ascultaţi în toate procedurile care îi privesc; 

                                                   
2 Text preluat şi adaptat - Rolul şi responsabilitățile asistenților sociali în protecția și promovarea drepturilor copilului - 
http://www.copii.ro/anpdca-content/uploads/2014/12/3.Manualul-asistenti-sociali_2007419541815.pdf 
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Dreptul de a fi ascultat conferă copilului posibilitatea de a cere și de a primi orice 
informaţie pertinentă, de a fi consultat, de a-şi exprima opinia și de a fi informat asupra 
consecinţelor pe care le poate avea opinia sa, dacă este respectată, precum și asupra 
consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte; 

� Copiii au dreptul la libertatea de exprimare; 

� Copiii au dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie; 

� Copiii au dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea 
de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 

� Copiii au dreptul să depună singuri plângeri referitoare la încălcarea drepturilor lor 
fundamentale; 

� Copiii aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice au dreptul la 
viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei lor etnice, religioase, la practicarea 
propriilor religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai 
comunităţii din care fac parte; 

� La împlinirea vârstei de 14 ani, copilul poate cere încuviinţarea instanţei judecătoreşti 
de a-şi schimba felul învăţăturii şi al pregătirii profesionale; 

� Copilul poate să conteste modalităţile şi rezultatele evaluării şi să se adreseze în acest 
sens conducerii unităţii de învăţământ, în condiţiile legii; 

Asupra unora dintre aceste drepturi se va reveni în mod specific în modulele următoare, 
tocmai pentru a înţelege cum le regăsim în practica de acordare a serviciilor integrate. 

În anumite domenii, referindu-se la accesul la drepturile copilului, legea utilizează sintagma: 
„în funcţie de vârsta şi gradul său de maturitate”. De exemplu, „în orice procedură judiciară sau 
administrativă care îl priveşte, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea 
copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a 
împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă apreciază că audierea lui este necesară 
pentru soluţionarea cauzei”… „opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare şi li se va acorda 
importanţa cuvenită, în raport cu vârsta şi cu gradul de maturitate a copilului”. Însă pentru aceasta, 
fiecare profesionist care îşi desfăşoară activitatea în interesul copilului trebuie să înţeleagă cu 
acurateţe procesul dezvoltării copilului.  

 

1.1.2. Dezvoltarea copilului şi adolescentului ca proces – elemente de proces în cadrul 
dezvoltării. 

Aşa cum aminteam anterior, drepturile copilului au încercat să asigure toate premisele unei 
bune dezvoltări a copilului. Abordarea integrată a dezvoltării copilului presupune preocuparea 
permanentă a adulţilor care au o intervenţie de îngrijire, creştere şi educaţie pe lângă copil pentru 
cunoaşterea acestuia ca individualitate şi adaptarea intervenţiilor la profilul individual al copilului.  

Copilul este unic și dezvoltarea sa trebuie abordată integrat, centrându-se pe adecvarea 
intervenţiilor la particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. Individualitatea fiecărui copil 
trebuie recunoscută şi fiecare copil trebuie tratat în acord cu nevoile sale, fiecărui copil oferindu-i-
se oportunităţi egale de a se dezvolta, în funcţie de potenţialul său maximum.  

Când ne referim la dezvoltarea copilului trebuie să îl înţelegem ca proces integrat. 
Dimensiunile dezvoltării sunt interdependente, se află într-o strânsă legătură, se influenţează 
reciproc şi se dezvoltă simultan, fiecare dintre acestea fiind importantă în egală măsură. Astfel, 
dezvoltarea emoţională, de exemplu, afectează dezvoltarea fizică şi cognitivă. Dacă un copil se 
confruntă cu stări de stres emoţional, vor fi afectate capacităţile lui de a se dezvolta fizic și de a 
învăţa. De aceea, nu se este posibilă abordarea copilului pe domenii de dezvoltare ci, doar 
abordarea „copilului în întregime”.  

Dezvoltarea este un proces, începe în perioada prenatală şi continuă pe tot parcursul vieţii. 
Practic, putem spune că nevoile copilului se structurează pe trei axe, care se condiţionează: 
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• Nevoi de protecţie – pentru a se putea dezvolta, copiii trebuie protejaţi împotriva unor 
situaţii de risc, împotriva oricăror forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă; 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; lipsirii, în mod ilegal, de 
elementele constitutive ale identităţii sale sau de unele dintre acestea; 

• Nevoi de dezvoltare - Tuturor copiilor trebuie să li se asigure satisfacerea nevoilor de bază, 
nu numai pentru supravieţuire şi protecţie, ci şi pentru a-şi dezvolta personalitatea, 
abilităţile mentale şi fizice. Ei au nevoie de tot ceea ce îi poate ajuta să crească şi să se 
dezvolte. Toate lucrurile de care au nevoie copiii pentru dezvoltare trebuie să corespundă 
fiecărui stadiu de dezvoltare în parte. Dacă se sare o etapă, copilul va avea nevoie de 
ajutor special pentru a o compensa şi a ajunge din urmă stadiul de dezvoltare la care ar fi 
trebuit să se afle. Astfel, pentru dezvoltarea lor integrată, copiii au nevoie de servicii 
medicale şi de recuperare, de servicii de educaţie, de asistenţă socială. Părinţii, atât mama, 
cât şi tatăl, sunt principalii responsabili pentru asigurarea dezvoltării copilului, care trebuie 
să ţină seama de capacităţile în dezvoltare şi de participare ale copilului. Comunitatea în 
care creşte copilul și statul - prin instituţiile sale - trebuie să ajute părinţii în această sarcină 
şi prin furnizarea unor facilităţi şi servicii care să corespundă nevoilor specifice ale copiilor; 

• Nevoi de participare – copilul are nevoie să poată să participe activ în propria viaţă. Copilul 
este o persoană cu competenţe specifice încă din primul moment de viaţă și atingerea 
maximului său de potenţial nu se poate realiza decât dacă el are ocazia să experimenteze 
și să integreze experienţe care corespund identităţii sale, istoriei personale, obiceiurilor și 
tradiţiilor sale, experienţe care îi dau ocazia să aleagă, să negocieze, să înveţe să îşi 
exprime opiniile şi să respecte opiniile celorlalţi. În orice activitate realizată în interesul său, 
pentru el sau împreună cu el, copilul trebuie să aibă ocazia să participe activ, astfel încât să 
putem garanta dezvoltarea armonioasă, din punct de vedere fizic, psihic, intelectual, moral 
și social, în condiţii de demnitate şi libertate. 

Copilul obţine o serie de drepturi, pe măsură ce trece spre adolescenţă. Adolescenţa 
presupune o perioadă a dublei vulnerabilităţi generate de capacităţile în dezvoltare şi gradul de 
maturitate, dar şi de autonomia care începe să fie manifestă. Adolescentul începe să simtă atât 
presiunea, cât și dorinţa afirmării, nevoia de relaţii pe care să şi le aleagă, se caută pe sine cu 
asemănările şi diferenţele pe care le are în raport cu cei de-o seamă. Adolescentul este pus în 
contextul: 

• Muncii, cu zonele de vulnerabilitate: abandon şcolar, lipsa timpului liber, exploatare,  

• Luării deciziilor și a contactului cu legea, cu zonele de vulnerabilitate: consum de 
substanţe/alcool/tutun, abuz/prostituţie, violență, comportamente (pre)delincvente. 

 

În cadrul temei „Adolescenții: drepturi, bunăstare, dezvoltare” vom reveni asupra specificității 
acestei perioade importante din dezvoltarea copilului, fiind important să înțelegem contextul în care 
aceasta se produce.  

 

Vârsta 
copilului 

Drepturile pe care le obţine 

10 ani Copilul câştigă dreptul de a fi ascultat în mod obligatoriu în orice procedură 
judiciară sau administrativă. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu 
a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă consideră că ascultarea 
acestuia este necesară pentru soluţionarea cauzei. Copilul care a împlinit 10 ani 
şi este implicat într-o procedură de adopţie naţională trebuie să îşi dea 
consimţământul în faţa instanţei, în faza de aprobare legală a adopţiei.  
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14 ani Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate cere încuviinţarea instanţei 
judecătoreşti pentru a-şi schimba felul învăţăturii şi al pregătirii profesionale. 

Măsurile de protecţie specială a copilului care a împlinit vârsta de 14 ani se 
stabilesc numai cu consimţământul acestuia. 

Religia copilului care a împlinit 14 ani nu poate fi schimbata fără consimţământul 
acestuia.  

Copilul are acum vârsta necesară pentru a-şi primi actele de identitate.  

15 ani Copilul poate desfăşura activităţi care aduc venit, cu aprobarea părinţilor săi 
(Codul Muncii). 

16 ani Copilul care a împlinit 16 ani are dreptul să-şi aleagă singur religia. 

18 ani Copilul capătă capacitatea deplină de a-şi exercita drepturile deoarece ajunge la 
vârsta legală. Copilul poate vota. 

 

Este important de menţionat faptul că până la vârsta de 14 ani, copilul (care este denumit 
minor DOAR în context penal) nu răspunde penal, în timp ce între 14-16 ani răspunde penal numai 
dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ; împlinind vârsta de 16 ani, minorul va 
răspunde penal3. 

În primul rând, legea îşi propune să prevină situaţiile de vulnerabilitate în care copilul sau 
adolescentul se poate regăsi. Legea stabileşte care sunt nivelurile de responsabilitate în protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului. Vom reveni pe scurt la acestea în cele ce urmează, nu înainte 
de a defini două concepte care susţin aceste acţiuni de protecţie şi promovare: prevenirea şi 
protecţia. 

Prevenirea reprezintă o activitate de bază, adresată tuturor copiilor, desfăşurată de către 
serviciile de la nivel de comunitate şi de către profesioniştii care activează în cadrul acestora şi 
care are ca obiectiv evitarea instalării condiţiilor/situaţiilor de vulnerabilitate/risc pentru copil şi 
familia sa.  

Prevenirea poate fi realizată în diferite moduri şi la niveluri diferite, în sectoare de activitate 
diferite. Vorbim de prevenire atunci când se desfăşoară activităţi de informare pentru a face 
cunoscute riscurile pe care le are asupra copilului un mediu de viaţă necorespunzător, abandonul 
şcolar sau violenţa în familie, de exemplu. 

Prevenirea se realizează în implementarea măsurilor pentru: 

a) Identificarea şi evaluarea situaţiilor în care este necesară furnizarea de servicii (medicale, 
pentru prevenirea separării copiilor de părinţii lor, educaţionale); 

b) Elaborarea documentaţiei necesare pentru furnizarea serviciilor; 

c) Oferirea de consiliere și informare familiilor cu copii cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, 
drepturile copilului şi serviciile care sunt disponibile pe plan local; 

d) Asigurarea şi implementarea măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de 
vulnerabilitate (sarcini timpurii sau nedorite, malnutriţie, lipsa accesului la imunizări, riscul 
de abandon şcolar, consumul de alcool şi droguri, prevenirea și combaterea violenţei 
domestice şi a comportamentului infracţional); 

e) Monitorizarea copiilor şi familiilor care beneficiază de serviciile respective. 

 

 

                                                   
3 Art.113 Regimul răspunderii penale a minorului, Limitele răspunderii penale - Noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009) 
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Sectoare de 
activitate 

Tipuri şi categorii de servicii de prevenire 

Sănătate Accesul la pachetul de bază de servicii de sănătate (de prevenţie și 
profilaxie), la servicii medicale destinate gravidei sau copilului 
(monitorizarea gravidei şi a sugarului), programe naţionale de 
sănătate, imunizări şi nutriţie adecvată, servicii de recuperare şi 
reabilitare, educaţie sexuală, planificare familială şi contracepţie, 
prevenirea consumului de substanţe, asistență medicală comunitară 
etc., precum și la un mediu de viaţă sanogen. 

Educaţie Accesul la serviciile de educaţie adecvată copilului şi nevoilor sale 
specifice: participare şcolară (educaţie timpurie, participare şcolară), 
evaluare şi orientare şcolară şi profesională, asistenţă psiho-
educaţională, curriculum adaptat și asistență de recuperare–
compensare, profesor itinerant şi de sprijin, centre de zi sau de 
pedagogie curativă, programe extracurriculare şi de tipul „a doua 
şansă”. De asemenea, accesul şi participarea părinţilor la viaţa 
„comunităţii şcoală”, dar şi la activităţi de dezvoltare a abilităţilor 
parentale, de tipul „şcoala părinţilor”. 

Asistenţă Socială Accesul la beneficii sociale și servicii de asistenţă socială: stabilirea 
identităţii copilului,asigurarea îngrijirii, creşterii, formării, dezvoltării şi 
educării copilului în cadrul familiei (servicii de prevenire a separării 
copilului de familie; servicii de reconciliere a vieţii de familie cu viaţa 
profesională; servicii pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de 
părinţii săi; servicii de sprijin pentru familiile aflate în situaţii de 
dificultate) accesul la servicii de prevenire şi combaterea 
marginalizării sociale, servicii de prevenire şi combatere a violenţei 
domestice. 

 

Sunt însă situaţii care presupun atenţie specială și acestea se regăsesc atât în Legea 
272/2004, cât și în legislaţia specifică fiecărui domeniu sectorial: sănătate, educaţie, asistenţă 
socială etc. Protecţia specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor 
destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a 
celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora. 

În cadrul legii sunt identificate situaţiile care necesită o atenţie specială, care necesită 
protecţie specială: 

• copilul abuzat sau neglijat; 

• copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare; 

• copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală și care nu răspunde penal; 

• copiii neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal ori care nu se găsesc sub 
supravegherea legală a unor persoane; 

• copiii aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice; 

• copiii cu dizabilităţi; 

• copiii aflaţi în zone de conflict armat; 

• copiii refugiaţi. 
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1.1.3. Niveluri de responsabilitate în respectarea drepturilor copilului 4 

Legea 272/2004 republicată stabileşte niveluri de responsabilitate în facilitarea accesului 
copilului la toate drepturile sale. Abordarea permite identificarea tuturor persoanelor, 
profesioniştilor şi instituţiilor care au responsabilităţi în acest sens. Contextul descris de lege este 
unul integrat, de abordare unitară a copilului. 

 

În cele ce urmează vom face o trecere în revistă a acestora, însă modalitatea în care se pun 
în relaţie și metodologiile utilizate vor fi abordate pe larg în cadrul Modulului 2 „Dezvoltarea 
solidarităţii comunitare pentru furnizarea de servicii integrate” 

 

Rolul părinţilor 

Copilul5 „trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, dragoste şi 
înţelegere” pentru a-şi dezvolta complet şi armonios personalitatea. Este recunoscut faptul că în 
cadrul familiei copilul îşi dezvoltă apartenența identitară. Familia este primul mediu în care copilul 
experimentează relaţii şi el va dezvolta relaţii în afara acestui mediu pornind de la modelele pe 
care le-a preluat de aici. De aceea, un copil are nevoie de legături emoţionale stabile, de 
sentimentul apartenenţei necondiţionate la un grup de persoane (în esenţă, familia sa), de un 
mediu securizant care să-i permită experienţe normale de viaţă. Responsabilitatea de a educa, 
îndruma şi a sfătui le revine, în primul rând, părinţilor. Aceştia trebuie să-i poată oferi copilului 
îngrijire, să-i garanteze siguranţa, să-i ofere căldură emoţională, stimulare, dar și îndrumare şi 
reguli.  

Efectele negative ale separării copilului de părinţi au fost demonstrate prin numeroase studii 
de specialitate. Copiii care au fost lipsiţi temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor lor se 
confruntă cu dificultăţi reale de adaptare la viaţa socială. De aceea, e nevoie să se pună accentul 
pe prevenirea separării şi pe acordarea de sprijin pentru menţinerea unităţii familiei.  

Astfel, este importantă identificarea precoce a oricărei situaţii de risc care ar putea conduce 
la separarea copilului de părinţii săi. 

Profesioniştii, atât cei din domeniul protecţiei copilului, cât și cei care, prin natura activităţii 
lor, intră în contact cu copilul și familia, au un rol-cheie în identificarea acestor situaţii şi pot 
contribui la păstrarea echilibrului funcţional al familiei. În acest scop, familia trebuie sprijinită să 
găsească resurse proprii, resurse în cadrul reţelei sociale de sprijin sau să aibă acces la servicii 
sociale (servicii de informare a părinţilor, consiliere, terapie). 

Părinţii au dreptul să primească informaţiile şi asistenţa de specialitate necesare în vederea 
îngrijirii, creşterii şi educării copiilor, astfel încât să-şi poată asuma şi exercita cât mai bine această 
responsabilitate.  

Acolo unde este cazul, părinţii trebuie ajutaţi să înţeleagă care sunt nevoile copiilor lor, care 
este cea mai potrivită modalitate de a răspunde acestor nevoi, care sunt caracteristicile de 
dezvoltare ale copilului în funcţie de vârsta sa, dar şi faptul că fiecare copil este un univers în sine, 
care trebuie înţeles, sprijinit, ascultat, respectat. 

Aşa cum aminteam anterior, numai când interesul superior al copilului o cere, poate fi luată 
o măsură de protecţie specială care presupune separarea temporară a copilului de părinţii săi. Au 
existat numeroase cazuri când s-a decis separarea copilului de familie din cauza sărăciei. 
Profesioniştii şi membrii comunităţii trebuie să fie conştienţi de faptul că sărăcia în sine nu este un 
motiv de a separa copilul de părinţii săi şi că, în luarea unei decizii privind menţinerea copilului în 
familie, cel mai important criteriu nu este reprezentat de condiţiile materiale. 

În situaţiile în care:  

• dezvoltarea copilului nu este pusă în pericol în familie,  
                                                   
4 Material preluat şi adaptat http://www.copii.ro/anpdca-content/uploads/2014/12/3.Manualul-asistenti-sociali_ 
2007419541815.pdf 
5 Conform preambulului la Conventia ONU cu privire la drepturile copilului  
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• părinţii au dorinţa și potenţialul de a-şi educa şi îngriji copilul,  

• relaţia părinte-copil este pozitivă şi securizantă pentru copil,  

este important ca profesioniştii din comunitate să intervină pentru a ajuta familia să 
depăşească situaţia dificilă şi să-şi dezvolte capacităţile parentale.  

Când vorbim de familie, ne referim în primul rând la părinţi, dar un loc foarte important îl are 
în viaţa copilului familia extinsă, formată în mod tradiţional din bunici şi rude până la gradul al IV-
lea. Familia extinsă îl ajută pe copil să-şi cunoască rădăcinile, să-şi întregească experienţele de 
viaţă de familie, să dezvolte relaţii personale multiple și complexe.  

 

Rolul comunităţii şi al autorităţii publice locale 

„Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea locală în 
procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor ce 
privesc copiii”.6 

Comunitatea locală reprezintă totalitatea locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale, cu 
interese, credinţe sau norme de viaţă comune. O comunitate puternică şi unită, care îşi cunoaşte 
membrii, nevoile acestora şi găseşte modalităţi eficiente de răspuns la aceste nevoi, va putea 
asigura cu succes protecţia și promovarea drepturilor copilului.  

În Legea nr. 272/2004 sunt precizate clar responsabilităţile care revin comunităţii în 
sprijinirea părinţilor pentru creşterea şi educarea copiilor şi în prevenirea separării copilului de 
familie, deoarece rolul familiei nu se poate realiza fără abordarea sistemică a problemelor cu care 
se confruntă copilul și familia acestuia.  

Astfel, resursele pentru depăşirea unor situaţii dificile trebuie căutate, pe rând, în familia 
extinsă, în cadrul reţelei sociale a familiei (de exemplu, prieteni, vecini, persoane apropiate), în 
rândul profesioniştilor care intervin la un moment dat în viaţa copilului (de exemplu, medic de 
familie, educator), în comunitate, prin intervenţia structurilor comunitare consultative/reţele 
comunitare, la autorităţile locale și serviciile sociale primare de prevenire şi, în ultima instanţă, se 
va face apel la intervenţia specializată.  

Prin situaţie de risc se înţelege orice situaţie care ameninţă unitatea sau buna funcţionare a 
familiei ori pune în pericol sănătatea sau dezvoltarea membrilor acesteia. Astfel de situaţii de risc 
sau care pot favoriza apariţia unei situaţii de risc sunt:  

• familiile cu mulţi copii sau familiile monoparentale;  

• lipsa unui loc de muncă sau a unei locuinţe corespunzătoare;  

• violenţa domestică; 

• consumul de alcool sau droguri;  

• abandonul şcolar sau neînscrierea copiilor la şcoală;  

• relaţiile familiale conflictuale;  

• plecarea la muncă în altă localitate/străinătate a unuia sau a ambilor părinţi;  

• boli cronice sau dizabilităţi;  

• sarcini timpurii etc. 

 

Instituţii şi servicii publice cu responsabilităţi cu privire la drepturile copilului 

Putem clasifica sintetic instituţiile sistemului public: 

• Nivel local: instituţii cu rol în organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale 
(coordonate prin Serviciul public de asistenţă socială); unităţi şcolare (grădiniţe, școli, 

                                                   
6 conform Legii 272 din 2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului, republicată 
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licee); servicii medicale (cabinete medicale individuale, asistentul medical comunitar/ 
mediator sanitar); 

• Nivel judeţean/de sector: consilii judeţene/ locale de sector cu rol de furnizor de servicii şi 
de finanţare, prin Direcţiile Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului – Comisia 
pentru Protecţia Copilului, CJRAE, Inspectorate şcolare, Direcţii de Sănătate Publică;  

• Nivel central. Ministere şi autorităţi cu rol de reglementare și de finanţare, respectiv de 
elaborare a politicilor publice, a programelor şi strategiilor naţionale în domeniu, de 
reglementare, coordonare şi controlul aplicării lor, precum şi de evaluare şi monitorizare a 
calităţii serviciilor care oferă servicii copiilor. 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini părinţii sau, după caz, alt 
reprezentant legal al copilului, în realizarea obligaţiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltând și 
asigurând, în acest scop, servicii diversificate, accesibile şi de calitate, corespunzătoare nevoilor 
copilului. 

Abordarea problematicii copilului şi a familiei acestuia trebuie să se desfăşoare într-o 
manieră integrată şi să se regăsească în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale pe cel 
puţin trei paliere: 

• asigurarea serviciilor de sănătate, 

• asigurarea serviciilor educaţionale, 

• asigurarea serviciilor sociale,  

realizându-se un continuum de servicii pentru copil (servicii integrate). 

 

Servicii de sănătate  

• servicii medicale preventive şi curative, precum şi cele care se referă la medicamentaţia 
necesară asigurării unei bune stări de sănătate; 

• servicii de recuperare/reabilitare; 

• servicii medicale pentru gravide în perioada pre- şi postnatală, indiferent dacă acestea au 
sau nu calitatea de persoană asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 

• acţiuni şi programe pentru ocrotirea sănătăţii şi de prevenire a bolilor, de asistenţă a 
părinţilor şi de educaţie, precum și de servicii în materie de planificare familială; 

• informarea părinţilor şi a copiilor cu privire la sănătatea şi alimentaţia copilului, inclusiv cu 
privire la avantajele alăptării, igienei şi salubrităţii mediului înconjurător; 

• vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la domiciliul gravidelor și al 
copiilor până la împlinirea vârstei de un an, în vederea ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului, 
educaţiei pentru sănătate, prevenirii abandonului, abuzului sau neglijării copilului;  

• condiţii de disponibilitate, respectiv, de transport, infrastructură, reţele de comunicare, a 
serviciilor medicale şi socio-medicale; 

• asigurarea tehnologiei asistive şi de acces; 

• dispozitive de protezare în domeniul ORL, dispozitive pentru incontinenţa urinară, proteze 
pentru membrul inferior, proteze pentru membrul superior, dispozitive de mers/deplasare, 
cărucioare, cadre de mers, triciclete de mers, trepiede, cârje, cotiere, bastoane, orteze, 
încălţăminte ortopedică, dispozitive pentru handicap vizual, implanturi cardiace, dispozitive 
de adaptare a autovehiculelor şi materiale igienico-sanitare pentru persoanele cu 
incontinenţă urinară - cateter lubrifiat, absorbante; 

• servicii gratuite de cazare şi masă și pentru însoţitorul copilului încadrat în grad de 
handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare. 
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Servicii educaţionale 

• accesul la educaţia preşcolară şi asigurarea învăţământului general obligatoriu și gratuit 
pentru toţi copiii; 

• şcolarizare la domiciliu a copiilor nedeplasabili pe durata perioadei de şcolarizare 
obligatorii, precum şi pregătirea şcolară, indiferent de locul în care se află copilul cu 
dizabilităţi, prin cadrele didactice de sprijin/itinerante; 

• dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului şi gradului de handicap şi utilizarea acestuia; 

• adaptarea mobilierului din sălile de curs; 

• manuale şcolare şi cursuri în format accesibil pentru elevii şi studenţii cu deficienţe de 
vedere; 

• utilizarea echipamentelor şi softurilor asistive în susţinerea examenelor de orice tip şi nivel; 

Serviciile Publice de Asistenţă Socială (SPAS) organizate la nivelul municipiilor, oraşelor şi 
comunelor (sau persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale 
comunale) au obligaţia de a monitoriza situaţia copiilor și modul de respectare a drepturilor 
acestora, precum şi de a realiza activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa. La 
nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, atribuţiile SPAS sunt exercitate de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului. 

SPAS identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii 
pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi elaborează în acest scop planul de servicii, 
care se aprobă de către primar. 

Dacă în procesul de evaluare a vulnerabilităţii sau riscului se descoperă că există un risc 
potenţial care ar putea determina separarea copilului de părinţii săi sau ar putea avea un impact 
negativ asupra dezvoltării capacităţilor copilului, SPAS trebuie să elaboreze un plan de servicii 
care să cuprindă detalii cu privire la sprijinul şi resursele necesare şi disponibile pentru a îndeplini 
obiectivul privind prevenirea separării copilului de părinţii săi. 

Planul de servicii prevede serviciile (sociale, medicale, educative) și beneficiile sociale care 
vor fi acordate familiilor care se confruntă cu dificultăţi financiare (venit minim garantat, alocaţii 
pentru familiile cu mai mulţi copii sau pentru familiile monoparentale, ş.a.m.d.) ori prestaţiile care 
se acordă în situaţii excepţionale (financiare sau în natură).  

Pentru prevenirea separării, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi 
sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia sa organizeze, în mod autonom sau prin asociere, 
servicii de zi.  

Serviciile de zi au rolul de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor 
copilului şi ale părinţilor, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de 
familia sa.  

Din categoria serviciilor de zi fac parte:  

a) centrul de zi, care asigură, pe timpul zilei, activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-
socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi 
profesională etc. pentru copii şi activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi, 
reprezentanţi legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii;  

b) centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi sprijină şi asistă părinţii/potenţialii părinţi pentru 
a face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea 
competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa, şi sprijină copiii 
atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora;  

c) serviciul de monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să îşi abandoneze 
copilul asigură femeii însărcinate consiliere (socială, juridică şi/sau de altă natură), suport 
(material şi/sau financiar) și facilitează accesul la servicii medicale de specialitate, cu 
scopul de a preveni abandonul copiilor și de a promova dreptul acestora la viaţă şi la o 
stare de sănătate cât mai bună.  
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Consiliile locale pot înfiinţa şi alte tipuri de servicii de zi, potrivit nevoilor identificate în 
comunitatea respectivă.  

Dacă, după acordarea sistematică a tuturor serviciilor şi prestaţiilor/beneficiilor prevăzute în 
planul de servicii, se constată că nu este posibilă menţinerea copilului alături de părinţii săi, 
Serviciul public de asistenţă socială va sesiza Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului, în vederea evaluării cazului, acordării de servicii specializate şi, eventual, instituirii unei 
măsuri de protecţie specială a copilului.  

Relaţia care se stabileşte între SPAS şi diversele tipuri de servicii educaţionale sau 
medicale, publice sau private, de la nivel local permite intervenţia rapidă, timpurie, în situaţiile în 
care copilul sau familia acestuia se află în situaţie de risc.  

Relaţia stabilită între aceste servicii publice de la nivel local se poate prezenta sub două 
forme: 

• contracte de colaborare/parteneriat între instituţii (maternităţi, cabinete medicale, grădiniţe, 
şcoli, SPAS), cu scop general de implementare a unor programe comunitare, de informare 
a comunităţii despre problematica îngrijirii, creşterii şi dezvoltării copilului, strategii de 
menţinere a unui stil de viaţă sanogen, dezvoltarea și profesionalizarea serviciilor locale, 
dezvoltarea sentimentului de toleranţă şi solidaritate comunitară prin activităţi de 
mediatizare şi promovare în comunitatea locală etc. 

• contracte de colaborare/ parteneriat între instituţii sau profesioniştii care îşi desfăşoară 
activitatea în diverse tipuri de servicii, la nivel local sau judeţean, în vederea implementării 
individualizate a planului de servicii, a planului de recuperare stabilit pentru un copil şi 
familia sa, precum şi a planului individualizat de protecţie, în cazul copilului separat, 
temporar sau definitiv, de părinţii săi. 

Cooperarea între sectoare (social, sănătate, educaţie), între instituţii (servicii sociale, unităţi 
sanitare, şcoli etc.) şi între profesioniştii din domeniul public și privat este esenţială din perspectiva 
creşterii calităţii vieţii copilului şi a familiei sale. 

 

La nivel Judeţean 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului - DGASPC este instituţia 
publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliului 
local al sectorului pentru Bucureşti, cu rolul de a asigura pe teritoriul judeţului/sectorului aplicarea 
politicilor și strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în 
nevoie.  

De asemenea, DGASPC coordonează activităţile de asistență socială și protecţie a copilului 
la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti. Activitatea DGASPC în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului este complementară activităţii desfăşurate de SPAS, specialiştii săi 
intervenind în cazul copiilor care au nevoie de protecţie în afara familiei, în situaţiile de abuz, 
neglijare sau exploatare şi/sau atunci când se impune acordarea de servicii specializate. 

DGASPC evaluează situaţia copilului şi a familiei, propune Comisiei pentru protecţia 
copilului (CPC) sau, după caz, instanţei, stabilirea unei măsuri de protecţie, întocmeşte planul 
individualizat de protecţie, identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament 
copilul, monitorizează îngrijirea acordată copilului pe durata măsurii de protecţie, acordă asistență 
și sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării copilului în mediul său 
familial, reevaluează împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială și 
propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora. 

Un rol deosebit de important în asigurarea protecţiei drepturilor copiilor cu dizabilităţi revine 
Serviciului de Evaluare Complexă (SEC), compartiment de specialitate din cadrul DGASPC. În 
vederea asigurării exercitării în mod corespunzător a atribuţiilor Comisiei pentru Protecţia Copilului 
(CPC), respectiv încadrarea într-un grad de handicap, reprezentanţilor SEC le revin următoarele 
responsabilităţi:  
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• identifică copiii cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de handicap şi orientare 
şcolară/profesională, în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care 
vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu;  

• verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap; 

• realizează evaluarea complexă a copilului; în situaţii excepţionale, evaluarea complexă sau 
componente ale acesteia se pot realiza la domiciliul copilului; 

• întocmesc raportul de evaluare complexă şi planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi şi 
propun CPC încadrarea copilului într-un grad de handicap; această propunere se face în 
baza raportului de evaluare complexă şi prin aplicarea criteriilor de încadrare într-un grad 
de handicap; 

• întocmesc, în condiţiile legii, planul individualizat de protecţie pentru copilul cu dizabilităţi;  

• urmăresc realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi, respectiv a planului 
individualizat de protecţie, aprobat de Comisie;  

• efectuează reevaluarea anuală a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de 
handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 30 de 
zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare 
poate fi formulată şi înainte de expirarea acestui termen, dacă s-au schimbat condiţiile 
pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap. La cererea de 
reevaluare se anexează documentele prevăzute de legislaţia în vigoare;  

• comunică în scris părinţilor sau reprezentantului legal dată stabilită pentru reevaluare.  

Comisia pentru Protecţia Copilului (CPC) funcţionează în subordinea consiliului judeţean şi, 
respectiv, a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, ca organ de specialitate al 
acestora, fără personalitate juridică. Aceasta desfăşoară o activitate decizională în materia 
protecţiei şi promovării drepturilor copilului, privind încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de 
handicap, stabilirea unor măsuri de protecţie specială (plasamentul sau supravegherea 
specializată) a copiilor, atestarea asistenţilor maternali profesionişti.  

Măsurile de protecţie specială se stabilesc de către CPC, în situaţia în care există acordul 
părinţilor, pentru: copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija 
părinţilor din motive neimputabile acestora; copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea 
penală și care nu răspunde penal. Măsurile de protecţie specială a copilului care a împlinit vârsta 
de 14 ani se stabilesc numai cu consimţământul acestuia.  

CPC este condusă de un preşedinte (secretarul general al consiliului judeţean) şi un 
vicepreşedinte (directorul general al DGASPC) și cuprinde cinci membri, reprezentând diferite 
instituţii publice, ceea ce îi asigură o componenţă multidisciplinară. 

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) este o instituţie publică cu personalitate juridică care îşi 
desfăşoară activitatea în scopul realizării politicilor şi programelor naţionale de sănătate publică, a 
activităţii de medicină preventivă şi a inspecţiei sanitare de stat, a monitorizării stării de sănătate şi 
a organizării statisticii de sănătate, precum și a planificării şi derulării investiţiilor finanţate de la 
bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.  

DSP reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local care are în principal 
următoarele atribuţii:  

• evaluează starea de sănătate a populaţiei din teritoriul arondat; 

• identifică principalele probleme de sănătate publică şi alocă prioritar resursele spre 
intervenţiile cu cel mai mare randament în ameliorarea stării de sănătate;  

• evaluează anual strategiile de control selectate prin prisma progresului realizat în 
ameliorarea stării de sănătate a populaţiei;  

• controlează și finanţează programele naţionale de sănătate ce se desfăşoară în teritoriul 
arondat;  
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• exercită atribuţii specifice de inspecţie sanitară de stat, prin personalul împuternicit în 
condiţiile legii; 

• în colaborare cu Casa de Asigurări de Sănătate, coordonează serviciul de ambulanţă; 

• organizează și coordonează asistenţa medicală în caz de calamităţi, catastrofe şi situaţii 
deosebite; 

• organizează, conduce, coordonează și răspunde de pregătirea reţelei sanitare pentru 
apărare și asistenţă medicală în caz de dezastre, epidemii şi alte situaţii deosebite;  

• în colaborare cu autorităţile locale, instituţiile de învăţământ şi organizaţiile guvernamentale 
și nonguvernamentale, organizează activităţi de promovare a sănătăţii şi de educaţie 
pentru sănătate a populaţiei.  

Inspectoratul Şcolar Judeţean. Inspectoratele şcolare reprezintă instituţiile care, în calitate 
de organisme de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, acţionează în vederea asigurării 
accesului la toate nivelurile şi formele de învăţământ și a condiţiilor optime desfăşurării procesului 
instructiv-educativ de învăţământ și educaţie. 

Totodată, inspectoratelor şcolare le revine sarcina de a organiza şi coordona activitatea de 
perfecţionare a personalului didactic şi nedidactic, de a analiza activităţile cadrelor didactice şi 
nedidactice şi de a generaliza experienţa pozitivă a acestora.  

Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională. Modernizarea învăţământului şi 
nevoia de a asigura calitatea în educaţie la standarde europene impun ca unităţile şi instituţiile de 
învăţământ să acţioneze unitar și consecvent, pe termen lung, având în vedere aplicarea şi 
respectarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor. În baza acestor considerente, au fost înfiinţate 
Centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională, ca modalitate 
de creştere a eficienţei serviciilor educaţionale şi a calităţii educaţiei la standarde europene.  

Centrul judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională, prin scop, funcţii şi finalităţi, 
coordonează și monitorizează acţiunile, activităţile şi serviciile integrate din domeniu oferite de 
către instituţiile şi unităţile din subordine şi se doreşte a deveni un nucleu care să gestioneze 
acţiunile, activităţile şi serviciile educaţionale existente la nivel local, de la serviciile de expertizare 
şi diagnosticare, până la terapiile specifice de compensare, recuperare, reabilitare şi integrare. 

Beneficiarii activităţii Centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională sunt 
copiii/elevii/tinerii din şcolile speciale şi de masă, părinţii, cadrele didactice din învăţământul de 
masă, precum şi membri ai comunităţii locale în cadrul căreia funcţionează. 

Principalele atribuţii ale Centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională includ: 

• realizarea orientării şcolare şi profesionale a copiilor; 

• asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psiho-pedagogică pentru copiii cu cerinţe 
educative speciale; 

• recomandarea făcută părinţilor de a consulta alte instituţii pentru problemele care nu sunt 
de competenţa CJAP/CMAP (centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, 
cabinetele psihologice etc.); 

• colaborarea cu cabinetele logopedice, cu mediatorii şcolari, coordonarea şi sprijinul 
cabinetelor de asistenţă psiho-pedagogică şi a cabinetelor interşcolare din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, colaborarea cu personalul de la centrele medicale de igienă și 
profilaxie, cu personalul de la agenţiile locale de ocupare şi formare profesională; 

• asigurarea serviciilor de consiliere și cursuri pentru părinţi; 

• oferirea de informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/elevi, părinţi, 
educatoare, învăţători, institutori şi profesori pe diferite teme: cunoaştere și autocunoaştere, 
adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor 
şcoala elevi-părinţi; 
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• asigurarea prin intermediul metodelor, procedeelor și tehnicilor specifice prevenirii şi 
diminuării factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau 
disconfort psihic. Tehnicile de intervenţie în domeniul psihoterapiei şi consilierii psihologice 
pot fi utilizate doar de profesorul psiholog, conform atestării din partea Colegiului 
Psihologilor din România; 

• asigurarea examinării psihologice atât pentru cadrele didactice cât şi a elevilor, la cererea 
părinţilor, a şcolii sau a inspectoratelor şcolare, în situaţii de eşec şcolar, abandon şcolar, 
conflicte. Examinarea și testarea psihologică sunt efectuate doar de profesorul psiholog 
conform atestării din partea Colegiului Psihologilor din România, pe baza metodologiei 
unitare elaborate de Colegiul Psihologilor şi avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale; 

• înaintarea, către ISJ/ISMB, de studii de specialitate privind elementele de prognoză şi 
analiză referitoare la oferta pieţei forţei de muncă în zonă (evoluţie, dinamică, profesii în 
dispariţie, profesii noi), în vederea orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor din 
judeţ; 

• coordonarea acţiunii de derulare a proiectelor/programelor, parteneriatelor educaţionale 
interne sau internaţionale derulate pe plan local, vizând problematica consilierii, orientării 
şcolare, profesionale şi a carierei elevilor, în parteneriat cu autorităţile de învăţământ, 
autorităţile administraţiei publice locale asociaţii şi fundaţii cu preocupări în domeniu; 

• monitorizarea, prin intermediul echipei operative a profesorilor din centru, a situaţiilor 
deosebite din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti (abandon 
şcolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburări comportamentale) în care, din 
motive obiective, nu au putut fi normate catedre în cabinete şcolare, urmând să prezinte 
rapoarte semestriale. 

În vederea consolidării integrării şcolare a copiilor cu cerinţe educative speciale la nivel 
judeţean se organizează servicii de sprijin specializate în asistenţa educaţională, astfel: 

• „centre logopedice interşcolare” destinate copiilor cu tulburări de limbaj şi cu dificultăţi de 
învăţare, în cadrul cărora specialiştii desfăşoară terapii specifice pentru corectarea 
tulburărilor de limbaj şi pentru depăşirea dificultăţilor de învăţare;  

• „centrele de asistenţă psiho-pedagogică” destinate copiilor cu tulburări de comportament şi 
dificultăţi de adaptare, în cadrul cărora consilierii psihopedagogi oferă servicii atât copiilor 
aflaţi în situaţie de risc şi criză, cât şi familiilor acestora;  

• serviciile educaţionale de sprijin destinate copiilor cu dizabilităţi, care presupun implicarea 
cadrelor didactice de sprijin/itinerante.  

Nivel Central - Rolul Autorităţilor Publice Centrale pentru respectarea drepturilor copilului 

Intervenţia Autorităţilor Publice Centrale este complementară. Statul asigură protecţia 
copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor sale, prin activitatea specifică realizată de 
instituţiile statului şi de autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu. Prin politicile urmărite, prin 
planurile de dezvoltare, prin strategiile şi legile adoptate în vederea realizării acestor politici, statul 
acţionează la nivelul societăţii în ansamblu, creând cadrul general necesar unei implementări 
depline a drepturilor copilului. 

Instituţii şi servicii publice 

Statul asigură protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor sale, prin 
activitatea specifică realizată de instituţiile statului şi de autorităţile administraţiei publice cu atribuţii 
în acest domeniu. Statul intervine în stabilirea politicilor sociale de protecţie a familiei şi copilului, în 
dezvoltarea unui sistem eficient de asigurări sociale, în dezvoltarea de programe de interes 
naţional. O funcţie importantă a statului este aceea de a elabora cadrul legal privind respectarea şi 
promovarea drepturilor copilului şi de a monitoriza implementarea acestuia la nivel naţional.  

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale joacă un rol important în elaborarea şi implementarea 
strategiilor referitoare la protecţia şi promovarea drepturilor copiilor.  
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Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 7 , ANPDCA 
funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 

Misiunea ANPDCA este de a monitoriza respectarea drepturilor tuturor copiilor şi de a lua 
toate măsurile pentru a contribui la crearea unei societăţi care să ofere copiilor accesul la drepturi, 
implicând, în acest proces, autorităţile administraţiei publice locale și centrale, societatea civilă, 
părinţii şi copiii. 

Prin intermediul departamentelor sale specializate, ANPDCA îndeplineşte următoarele funcţii: 

• funcţia de autoritate de stat – prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării şi 
respectării reglementărilor din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, precum şi 
coordonarea activităţilor desfăşurate de persoane juridice de drept public sau privat în 
acest domeniu; 

• funcţia de reprezentare – prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe 
plan intern și extern în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei; 

• funcţia de reglementare – prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în 
vederea armonizării legislaţiei interne în materia protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei cu 
normele și principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România 
este parte, precum şi în vederea aplicării efective a acestora; 

• funcţia de administrare – prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public și 
privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz. 

Rolul Ministerului Sănătăţii în promovarea dreptului la sănătate al tuturor copiilor este 
esenţial. Sistemul de sănătate se adaptează dinamicii din domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului, prin armonizarea legislaţiei în domeniu, promovarea drepturilor copilului în 
rândul personalului medico-sanitar şi, nu în ultimul rând, prin conştientizarea colaborării cu 
autorităţile administraţiei publice locale, mai ales în ceea ce priveşte sesizarea obligatorie a 
cazurilor prevăzute de lege (copiii părăsiţi în unităţile sanitare, intervenţia timpurie în situaţiile 
constatării deficienţelor funcţionale la copii, de la cea mai mică vârstă, cazurile de abuz, neglijare şi 
exploatare etc.). Un accent deosebit se pune pe dezvoltarea serviciilor comunitare destinate 
recuperării/reabilitării copilului cu dizabilităţi, în conformitate cu nevoile şi resursele locale.  

Ministerul Educaţiei Naţionale implementează la nivel strategic politici care susţin sistemul 
naţional de învăţământ: 

• organizează reţeaua învăţământului de stat şi propune Guvernului cifrele de şcolarizare, pe 
baza studiilor de prognoză, cu consultarea unităţilor de învăţământ, a autorităţilor locale şi a 
agenţilor economici interesaţi;  

• aprobă Curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare, asigură şi supraveghează 
respectarea acestora;  

• coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din învăţământ; 

• asigură finanţarea şcolilor pentru achiziţionarea de manuale, conform legii; 

• aprobă, conform legii, regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor subordonate, 
cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior; 

• elaborează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul restructurării şi modernizării 
învăţământului şi contribuie la perfecţionarea cadrului legislativ; 

• asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvată a copiilor și a 
tinerilor cu deficienţe fizice, senzoriale, mentale sau asociate;  

• elaborează, împreună cu alte ministere, strategia colaborării cu alte state şi cu organismele 
internaţionale specializate în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice; colaborează, 
pe bază de protocoale, cu statele în care trăieşte populaţie de naţionalitate sau de origine 
română, pentru promovarea şi desfăşurarea învăţământului în limba maternă. 

                                                   
7 http://www.copii.ro/despre-noi/misiune/ 
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1.2. Adolescenții: drepturi, bunăstare, dezvoltare 

 

1.2.1 Dezvoltarea adolescentului 

Adolescenţa este o etapă marcată de schimbări şi provocări majore, atât pentru cel care o 
parcurge, cât şi pentru familie. Schimbările care apar pe parcursul acestor ani sunt de multe ori 
derutante. Pentru a ne asigura că adolescenţii traversează cu succes această etapă, este 
important ca atât adolescentul, cât și adulţii din jurul lui să înţeleagă ce se întâmplă la nivel fizic, 
cognitiv, social, emoţional etc., cum aceste modificări afectează viaţa adolescentului, ce pot face 
adulţii şi ce resurse sunt necesare pentru succesul tranziţiei. 

 

Dezvoltarea fizică 

În perioada adolescenţei se produc o serie de shimbări fizice radicale. În primul rând este 
vorba despre schimbări în greutate şi înălţime. La fete, acestea apar în jurul vârstei de 10-13 ani, 
iar la băieți între 12 şi 15 ani. Perioada aceasta de schimbări masive este numită pubertate.  

O schimbare fizică importantă care se produce pe parcursul pubertăţii este apariţia 
caracteristicilor sexuale secundare. La fete, acest lucru înseamnă creşterea sânilor, a părului 
pubian, apariţia menarchei şi depunerea grăsimilor în diferite zone ale corpului. La băieţi, se 
produce mărirea penisului, apare părul pubian, vocea se îngroaşă, muşchii se dezvoltă şi se 
întăresc. De asemenea, la majoritatea băieţilor apar ejacularea şi emisiile nocturne de spermă 
(vise umede). În spatele acestor schimbări se află schimbări hormonale importante datorită 
producţiei sporite de estrogen (la fete) şi androgen (băieţi). Aceste schimbări sunt importante din 
punct de vedere psihologic deoarece influenţează felul în care adolescenţii se percep, îşi dezvoltă 
identitatea de sine, imaginea de sine etc.  

Diferenţele individuale în ceea ce priveşte dezvoltarea fizică au impact, aşadar, asupra 
dezvoltării personalităţii. Spre exemplu, o serie de cercetări arată că băieţii care se maturizează 
mai repede decât cei de vârsta lor au un avantaj. Ei devin adesea lideri în diferite sporturi sau alte 
activităţi, sunt mai plăcuţi de fete şi sunt percepuţi ca fiind mai maturi. Astfel, ei dezvoltă o 
încredere în sine crescută, sunt independenţi. La fete, în cazul celor care se maturizează mai 
repede, apare sentimentul de ruşine şi, ca să facă faţă presiunii acestui sentiment, ele se pot 
angaja în relaţii cu adolescenţi mai mari. 

 

Dezvoltarea creierului şi cognitivă 

Anii adolescenţei sunt caracterizaţi de schimbări cerebrale intense. În mod interesant, două 
dintre funcţiile primare ale creierului se dezvoltă în ritmuri diferite. Cercetările recente cu privire la 
dezvoltarea creierului indică faptul că partea creierului care este responsabilă pentru recompense 
și comportamente de risc, şi anume sistemul limbic, se dezvoltă puternic în adolescenţa timpurie. 
Pe de altă parte, regiunea cerebrală care controlează impulsurile şi care este utilizată în 
antrenarea perspectivelor pe termen lung, se maturizează mai târziu. Această discrepanţă de 
maturare poate explica de ce tinerii aflaţi la adolescenţa de mijloc îşi asumă mai des riscuri decât o 
vor face în adolescenţa târzie. În primul rând, autocontrolul se îmbunătăţeşte pe măsură ce 
adolescenţii sunt mai eficienţi în a analiza cauza şi efectul. În al doilea rând, mai multe regiuni 
cerebrale devin active în procesarea emoţiilor, astfel încât adolescenţii evoluează în interpretarea 
mai acurată a emoţiilor celorlalţi. 

Perioada adolescenţei aduce cu sine o serie de schimbări cognitive precum: îmbunătăţirea 
abilităţilor de raţionament inductiv şi deductiv, gândirea obiectivă, gândirea matematică, luarea de 
decizii8. Toate aceste abilităţi depind, însă, de tipul de sarcini cognitive şi de experienţe pe care 
adolescenţii le au. Spre exemplu, cei care sunt expuşi la mai multe experienţe relevante pentru 
dezvoltarea abilităţilor menţionate, au performanţe mai crescute9. 

                                                   
8Byrnes, 2003. 
9Iqbal & Shayer, 2000 
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Mai concret, în adolescenţă, dezvoltarea cognitivă are loc în trei mari arii.  

• În primul rând, tinerii adolescenţi îşi perfecţionează abilităţile de raţionalizare, care implică 
cugetarea asupra unor opinii şi posibilităţi multiple, cântărirea ponderii lucrurilor în mod 
ipotetic (“Ce se întâmplă dacă...?”), şi urmărirea unui fir logic al gândurilor; 

• În al doilea rând, adolescenţii încep să dezvolte abilităţi de gândire abstractă, acest lucru 
însemnând că se gândesc asupra acelor entităţi care nu pot fi văzute, auzite sau atinse. 
Gândirea abstractă este cea care ajută adolescenţii să îşi formeze idei despre credinţă, 
iubire, încredere, credinţe personale, spiritualitate, dar şi despre matematică; 

• În al treilea rând, aceste abilităţi sporesc capacitatea de reflecţie asupra propriilor gânduri, 
alcătuind aşa-numitul proces de metacogniţie. Metacogniţia permite tinerilor adolescenţi să 
fie conştienţi faţă de ceea ce simt şi gândesc ei, dar şi faţă de ceea ce simt şi gândesc 
ceilalţi. Metacogniţia este, de asemena, utilă pentru dezvoltarea strategiilor mnemotehnice, 
care facilitează învăţarea și memorarea materialelor. 

 

Dezvoltarea socio-emoţională 

Dezvoltarea socială și emoţională implică recunoaşterea emoţiilor personale și ale celor din 
jor, dar mai presus de toate, implică formarea abilităţilor de gestionare a relaţiilor sociale, mai 
precis cele de socializare şi de legare de noi relaţii. Abilităţile care sunt necesare pentru 
gestionarea cu succes a emoţiilor şi relaţiilor includ:  

• Conştientizarea sinelui,  

• Conştientizare socială,  

• Autoreglare,  

• Abilitatea de a comunica cu alţii pentru a construi noi relaţii de prietenie.  

Din perspectiva adolescenţilor, aceste abilităţi îi vor ajuta în obţinerea succesului ca adulţi, 
atât pe plan personal, cât şi profesional. Adolescenţii au nevoie să îşi dezvolte abilităţile de 
gestionare a emoţiilor, pentru a reuşi la rândul lor să gestioneze situaţiile stresante şi să-şi menţină 
într-un mod eficient relaţiile sociale. Prin dezvoltarea acestor abilităţi, ei au posibilitatea de a-şi 
identifica emoţiile şi astfel îşi pot forma modalităţi constructive de management al situaţiilor 
problematice. Studiile spun că gestionarea incorectă a emoţiilor determină adolescenţii să se 
angajeze în comportamente indezirabile precum consum de alcool, droguri, tutun, acţiuni violente. 
Tot prin intermediul recunoaşterii emoţiilor, adolescenţii au posibilitatea de a înţelege şi analiza 
perspectivele celor din jur, înţelegând ceea ce simt aceştia şi reuşind să-şi dezvolte la rândul lor 
abilităţi de gestionare a conflictelor. 

Din punct de vedere social, în perioada adolescenţei, indivizii tind să se apropie mai mult de 
covârstnici, îndepărtându-se de părinţi, din nevoia de câştigare a autonomiei. Grupurile de 
covârstnici adolescenţi au un important rol în formarea identităţii. Prin identificarea cu aceştia, 
adolescenţii îşi dezvoltă judecata morală și valorile în care cred. Alte roluri ale grupurilor de 
covârstnici se referă la posibilitatea de integrare în societate, de obţinere a unui statut, de 
acceptare și de creştere a stimei de sine şi, de asemenea, adaptarea psihologică eficientă la 
diferite situaţii. Lipsa relaţiilor sociale sănătoase predispune adolescenţii la un risc precum cel de 
abandon şcolar, delincvenţă. 

În general, băieţii tind să se angajeze în activităţi orientate spre diferite acţiuni sportive, în 
timp ce fetele preferă să vorbeasă între ele. Totuşi, ambele sexe apreciază în relaţiile de prietenie 
loialitatea şi încrederea. Pe lângă asta, adolescentele valorizează intimitatea în relaţiile sociale, 
mai precis, sentimentul că poţi împărtăşi propriile gânduri cu cineva de încredere. 

Relaţiile sociale contribuie la construirea sinelui, a personalităţii adolescenţilor. Conceptul de 
sine se referă la ceea ce crede o persoană despre sine şi este determinat de percepţiile proprii 
asupra talentelor, calităţilor și experienţelor de viaţă. Acest concept poate fi format în mediul social 
din care provine adolescentul. Stima de sine se referă la maniera în care se simte persoana 
referitor la (conceptul de) sine. Acest concept este format și afectat prin intermediul aprobării sau 
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dezaprobării celor din jur, de nivelul de suport social primit. Stima de sine devine stabilă mai târziu 
în adolescenţă iar până atunci, fluctuează. 

Conceptul de sine şi stima de sine se formează în a doua decadă a vieţii prin intermediul: 
independenţei, a simţului de competenţă într-un domeniu, a stabilirii statutului social şi a 
experienţierii intimităţii.  

Dezvoltarea autonomiei şi independenţei este esenţială în adolescenţă şi înseamnă, 
deseori, experimentarea diferitelor moduri de gândire, comportament sau credinţe. Deşi 
confruntarea cu întrebările de tipul „Cine sunt eu acum?” nu este întocmai confortabilă, ea este 
necesară pentru obţinerea autosuficienţei mai târziu în timp. Dezvoltarea simţului de competenţă 
este esenţială pentru adolescenţi, deoarece le provoacă o imagine despre sine care comunică 
faptul că sunt buni la ceva sau că şi-au atins obiectivele. Competenţa este abilitatea de a stăpâni 
ceva care este valorizat și de către ceilalţi. Adolescenţii se străduiesc să demonstreze că sunt 
competenţi la şcoală, sporturi sau în contexte de lucru, la fel cum se întâmplă şi pentru relaţiile 
sociale cu prietenii sau membrii familiei. 

 

Etapele dezvoltării adolescenţilor 

 

Etapele adolescenţei 

 

Dezvoltarea fizică Dezvoltarea cognitivă Dezvoltarea socio-
emoţională 

Începutul 
adolescenţei 

 

Aproximativ 11-13 
ani 

 

• Pubertate: 
creşterea 
pilozităţilor 
corporale și a 
producţiilor de ulei 
în păr și piele; 

• Fetele: dezvoltare 
sâni şi şolduri, 
apariţia 
menstruaţiei; 

• Băieţii: mărire 
testicule şi penis, 
„vise umede”, 
schimbarea 
timbrului vocal; 

• Creştere fizică 
enormă: înălţime 
şi greutate; 

• Interes sexual 
sporit. 

• Sporirea capacităţii 
de gândire 
abstractă; 

• În mare parte 
creşte interesul 
pentru timpul 
prezent, cu 
limitarea gândirii 
despre viitor; 

• Interesele 
intelectuale 
sporesc şi devin 
foarte importante; 

• Gândire morală 
profundă. 

• Luptă cu simţul 
identităţii; 

• Se simt jenaţi faţă 
de sinele şi corpul 
altcuiva, îşi fac griji 
referitor la cât de 
normali sunt; 

• Îşi dau seama că 
părinţii nu sunt 
perfecţi, sporesc 
conflictele cu 
părinţii; 

• Sporeşte influenţa 
grupului de egali; 

• Apare dorinţa de 
independenţă; 

• Tendinţa de a se 
întoarce la un 
comportament 
„copilăros” atunci 
când sunt stresaţi; 

• Dispoziţii 
schimbătoare; 

• Testarea regulilor și 
a limitelor; 

• Sporeşte interesul 
pentru spaţiul privat. 
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Perioada de mijloc a 
adolescenţei 

 

Aproximativ 14-18 
ani 

 

• Pubertatea se 
încheie; 

• Creşterea fizică se 
opreşte pentru 
fete, dar continuă 
pentru băieţi. 

• Continuă sporirea 
capacităţii de 
gândire abastractă; 

• Capacitate sporită 
de stabilire a 
obiectivelor; 

• Interes pentru 
raţionament moral; 

• Apar întrebări cu 
privire la sensul 
vieţii. 

• Auto-implicare 
intensă, pendulări 
între aşteptări mari 
şi concept de sine 
nedeterminat; 

• Continuă adaptarea 
propriului corp, 
grijile referitoare la 
a fi normal sau ca 
ceilalţi; 

• Tendinţa de a se 
distanţa faţă de 
părinţi, continuă 
impulsul spre 
independenţă; 

• Impulsul de a-şi 
face prieteni şi de a 
se baza pe ei, 
popularitatea poate 
fi o problemă 
importantă; 

• Apar sentimente de 
iubire şi pasiune. 

Adolescenţa târzie 

 

Aproximativ 19-21 
ani 

 

• Tinerele sunt de 
obicei dezvoltate 
la potenţialul 
maxim; 

• Tinerii continuă să 
câştige în 
înălţime, masă 
musculară, 
greutate şi 
pilozităţi 
corporale. 

• Abilitatea de a 
rezolva probleme; 

• Abilitatea de a 
amâna 
recompensele; 

• Examinarea 
experienţelor 
interioare; 

• Interes sporit 
pentru viitor; 

• Continuu interes 
pentru 
raţionamentul 
moral. 

• Simţ al identităţii 
stabil; 

• Stabilitate 
emoţională sporită; 

• Sporirea interesului 
pentru alţii; 

• Independenţă şi 
încredere în sine 
sporită; 

• Relaţiile cu egalii 
rămân importante; 

• Dezvoltarea unor 
relaţii mai serioase; 

• Tradiţiile şi 
obiceiurile îşi 
recâştigă 
importanţa. 
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Recomandări din perspectiva caracteristicilor de dezvoltare pentru adulţii care lucrează cu 
adolescenţii  

 

Metodele de lucru care au în vedere aprobarea, aprecierea şi abordarea pozitivă a 
adolescenţilor s-au dovedit a fi eficiente în ceea ce priveşte gestionarea situaţiilor de frustrare sau 
de îndrumare a indivizilor pe parcursul perioadei adolescenţei. 

În această perioadă, adolescenţii tind să-şi petreacă o mare parte din timp alături de 
covârstnici, astfel, s-ar putea să se îndepărteze de adulţi, încercând să-şi arate nevoia de 
independenţă. 

Pentru dezvoltarea unei relaţii pozitive între adolescenţi şi adulţi este recomandat să: 

• Lăsaţi tinerii să vă descopere latura interesantă sau amuzantă – povesteşte tinerilor despre 
ce presupune ocupaţia ta, despre interesele și hobby-urile pe care le ai şi care ar putea fi 
interesante şi pentru ei sau povesteşte-le experienţele tale interesante sau amuzante care 
se potrivesc vârstei lor; 

• Dezvoltaţi interese comune – un adolescent căruia îi place să joace fotbal ar găsi interesant 
să vorbească cu un adult despre echipa sa preferată sau un adolescent căruia îi place să 
citească ar putea fi încântat să primească recomandări din partea unui adult; 

• Permiteţi-le să aibă intimitate – ca orice altă persoană de vârstă diferită, adolescentul s-ar 
putea să nu dorească să vorbească tot timpul cu cineva, de aceea ar fi de preferat să i se 
acorde momente în care să nu fie aglomeraţi de întrebări sau alte subiecte care s-ar putea 
să nu reprezinte un interes pentru el; 

• Ajutaţi-i să îşi dezvolte stima de sine, ca aspect important al dezvoltării- prezenţa unei stime 
de sine pozitive aduce cu ea sentimentul că o persoană este valorizată şi apreciată sau 
iubită de ceilalţi. O mare parte a imaginii de sine a adolescenţilor se dezvoltă din relaţiile cu 
covârstnicii şi din procesele de comparare cu aceştia. Adulţii pot interveni în formarea unei 
imagini de sine pozitive a adolescenţilor prin prezenţa aprecierii sincere a acestora. O 
imagine de sine pozitivă duce la creşterea sentimentului de competenţă, a numărului de 
prieteni şi a performanţei academice. Pentru creşterea stimei de sine se recomandă: 

� Complimentaţi-i pentru ceea ce fac și asiguraţi-vă că laudele sunt corecte; 

� Participaţi la evenimentele importante pentru adolescenţi – chiar dacă munca ocupă o 
mare parte din viaţa unui adult, pentru adolescenţi este important să fie susţinuți de 
către persoanele de referinţă la meciuri, recitaluri, concerte etc.; 

� Respectaţi îngrijorările adolescenţilor – nu negaţi, nu consideraţi neimportante 
îngrijorările pe care un adolescent le poate avea, chiar dacă par nesemnificative; 

� Evitaţi critica – în cazul în care nu sunteţi de acord cu un aspect, asiguraţi-vă că 
nemulţumirile sunt atribuite comportamentului lor, nu persoanei; 

� Încurajaţi adolescenţii să se angajeze în activităţi cât mai variate – angajarea în diferite 
sarcini care se încheie cu succes îi va determina să câştige încredere în propriile 
abilităţi; 

� Evitaţi cicăleala - mulţi adolescenţi sunt sensibili la asta şi unele situaţii îi pot răni sau 
jigni; 

• Oferiţi empatie şi validare emoţională; 

• Evitaţi prelegerile – adolescenţilor nu le place să asculte cum se făceau lucrurile în trecut 
sau ce ar fi trebuit să facă în anumite situaţii în care au greşit; 

• Încercaţi să nu acţionaţi ca și cum aţi avea toate răspunsurile – valorizaţi opiniile şi 
perspectivele adolescenţilor; 

• Evitaţi să judecaţi acţiunile pe care le fac; 

• Arătaţi că le respectaţi punctele de vedere luându-le în considerare şi analizându-le; 
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• Găsiţi activităţi comune pe care le puteţi împărtăşi cu adolescenţii (ex. sporturi, filme, alte 
hobby-uri); 

• Nu vă pierdeţi firea – în cazul în care nu vă plac unele comportamente ale adolescenţilor 
care în mod real nu le fac rău, nu ar trebui să fie certaţi; 

• Stabiliţi reguli clare (reguli legate de realizarea sarcinilor legate de casă, legate de şcoală, 
legate de ora la care trebuie să ajungă acasă); 

• Ascultaţi înainte de a acţiona – uneori adolescenţii au motive întemeiate pentru a încălca 
regulile; 

• Împiedicaţi apariţia comentariilor legate de intoleranţă – încercaţi să indentificaţi credinţa 
care stă la baza acestor comentarii şi încercaţi să purtaţi discuţii legate despre toleranţă; 

• Aduceţi în discuţie exemplele de intoleranţă – încercaţi să le explicaţi adolescenţilor 
consecinţele pe care le suportă unele grupuri care sunt excluse sau pierd anumite privilegii; 

• Căutaţi exemple pozitive din viaţa de zi cu zi legate de toleranţa în comunitate şi beneficiile 
pe care le poate aduce aceasta, atât pe plan personal, cât şi legat de ceilalţi. 

Participarea adolescenţilor în comunitate 

Valorificarea ajutorului în rândul adolescenţilor este un alt aspect prin intermediul căruia se 
poate pune accent atât pe dezvoltarea personală, cât şi pe dezvoltarea civică. Participarea în 
comunitate poate fi manifestată prin implicarea în activităţi extracuriculare, evenimente caritabile, 
activităţi de voluntariat. Implicarea în activităţile de voluntariat, extracuriculare sau caritabile are rol 
important în dezvoltarea empatiei, dezvoltarea competenţelor transversale și chiar şi în formarea 
unor resurse legate de decizia în carieră. 

Promovarea responsabilităţii  

Odată cu promovarea responsabilităţii are loc promovarea ideii de libertate şi autonomie în 
rândul adolescenţilor. Perioada adolecenţei pune accent pe formarea deciziei legate de carieră, pe 
obligaţiile care vin legate de familie și în unele cazuri, pe responsabilităţile asumate în ceea ce 
priveşte un loc de muncă sau implicarea în activităţi de voluntariat. Astfel, perioada adolescenţei 
este văzută ca un moment în care individul îşi dezvoltă ideea de control și autonomie în deciziile 
pe care urmează să le ia. 

Modalităţi considerate benefice pentru promovarea responsabilităţii sunt: 

• promovarea implicării în activităţi în afara grupului format din familie. Explorarea în astfel de 
activităţi poate facilita percepţia controlului pe care îl poate avea adolescentul asupra 
modalităţii de gestionare a propriilor interese; 

• asumarea unor responsabilităţi săptămânale (ex. preluarea unor responsabilităţi legate de 
întreţinerea casei); 

• ajutarea adolescenţilor în ceea ce priveşte organizarea agendei cu activităţile pe care le are 
programate; 

• oferirea ajutorului în ceea ce priveşte prioritizarea activităţilor. Ar fi de preferat ca ei să 
aleagă între activităţile care le aduc cele mai puţine costuri şi cele mai multe beneficii; 

• nu faceţi treaba în locul lor, altfel ei pot învăţa că au posibilitatea de a-şi evita 
responsabilităţile; 

• apreciaţi-i şi lăudaţi-i pentru reuşitele lor; 

• discutaţi împreună cu adolescenţii nereuşitele şi căutaţi împreună un plan sau soluţii de 
îmbunătăţire; 

• implicaţi-vă în activităţile şcolare, în discuţia cu cadrele didactice şi identificarea punctelor 
tari şi a punctelor slabe ale adolescentului; 

• încurajarea adolescenţilor să caute ajutor în soluţionarea fiecărei dificultăţi. 
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1.2.2. Problemele comportamentale și emoţionale caracteristice adolescenţei 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (2001) spune că peste 20% dintre adolescenţi au una sau 
mai multe probleme comportamentale, în timp ce prevalenţa acestora variază între 16.5% şi 50%, 
iar problemele de internalizare sunt cele mai des întâlnite10. 

Problemele de externalizare şi internalizare sunt conceptele cu ajutorul cărora, de-a lungul 
studiilor, problemele comportamentale ale adolescenţilor au fost operaţionalizate.  

Principalele categorii de probleme prezente în rândul adolescenţilor sunt: 

1. Problemele de externalizare  

Acestea se referă la manifestarea constantă a comportamentelor agresive, opoziţioniste şi 
delincvente precum lupta, vandalismul, furtul, minciuna11 etc. Alături de agresivitate, alte 
forme cunoscute de tulburări de externalizare sunt deficitul de atenţie, hiperactivitatea, 
impulsivitatea şi tulburările de conduită. Studiile spun că agresivitatea este asociată cu 
violenţa fizică în adolescenţă, respingerea de către covârstnici şi eşec şcolar12 

A. Tulburarea de conduită  

Conform Asociaţiei Psihologilor Americani13, tulburarea de conduită se referă la un 
tip persistent şi repetitiv de comportamente în care drepturile fundamentale ale 
altora, normele sau regulile sociale sunt violate. Cercetările au arătat că simptomele 
sunt asociate semnificativ cu aspecte ale mediului precum: 

� statutul socio-economic scăzut; 

� violenţa în familie sau comunitate; 

� abuz sau neglijenţă; 

� calitate scăzută a educaţiei. 

Comportamentele identificate în cazul tulburării de conduită sunt: 

� agresivitatea faţă de oameni sau animale (tiranizează, ameninţă, intimidează, 
iniţiază bătăi, face uz de armă, e crud cu animalele/oamenii, fură prin 
confruntare cu victima, forţează activitatea sexuală); 

� fraudă / furt (intră prin efracţie în case sau maşini, minte, fură); 

� distrugerea proprietăţii (incendiează, vandalizează); 

� violări serioase ale regulilor (lipseşte de acasă noaptea în ciuda interdicţiei, fuge 
de acasă, chiuleşte de la şcoală). 

B. Tulburarea opoziţionismului provocator 

Se manifestă ca un set de comportamente negative care exprimă ostilitate şi 
provocare faţă de persoane care reprezintă autoritatea. Se caracterizează prin: 

� răzbunare; 

� comportamente sfidătoare şi de ceartă: 

- se ceartă des cu persoanele cu autoritate, covârstnici sau adulţi; 

- refuză să se supună, atunci când o persoană cu autoritate îi adresează o 
cerere; 

- îi supără intenţionat pe ceilalţi; 

- îi învinovăţeşte des pe ceilalţi pentru greşelile sale; 

 

                                                   
10cf. Eshrat, 2016. 
11Achenbach, Dumenci, & Rescorla, 2002 
12 Deater-Deckard & Plomin, 1999; Farrington, 1989; Tarolla, Wagner, Rabinowitz, & Tubman, 2002. 
13 În 2013, 
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� stare de nervozitate şi iritare: 

- îşi pierde uşor cumpătul; 

- este uşor de enervat; 

- este foarte des nervos şi indignat. 

C. Deficitul de atenţie şi hiperactivitatea (ADHD) 

Sunt simptome ale tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie care se manifestă prin: 

� neatenţie: 

- lipsa atenţiei la detalii; 

- dificultăţi în menţinerea atenţiei asupra unui stimul ţintă; 

- nu ascultă ce i se spune; 

- nu urmează instrucţiunile primite; 

- e distras foarte uşor; 

- evită situaţiile în care trebuie să susţină efort mental; 

- pierde obiecte; 

- este uituc în organizarea activităţilor de zi cu zi. 

� hiperactivitate sau impulsivitate: 

- e agitat în timp ce stă aşezat; 

- îşi părăseşte frecvent locul; 

- aleargă dintr-o parte în alta; 

- e neliniştit; 

- este excesiv de gălăgios; 

- mereu pe fugă; 

- vorbeşte foarte mult; 

- răspunde înainte să îi fie adresată întrebarea în întregime; 

- prezintă dificultăţi în aşteptarea rândului; 

- tinde să acţioneze înainte de a gândi şi analiza situaţia. 

În ceea ce priveşte genul în manifestarea ADHD, există similitudini în următoarele 
aspecte: 

� severitatea simptomelor; 

� impulsivitate; 

� performanţa şcolară; 

� integrare socială; 

� interacţiune părinte-copil; 

� răspunsul la medicaţie. 

Desigur, tot în acest caz există următoarele diferenţe de gen: 

� băieţii prezintă mai frecvent: 

- hiperactivitate; 

- agresivitate şi comportament antisocial; 

- deficite executive. 
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� în timp ce fetele prezintă mai frecvent: 

- inatenţie; 

- sunt mai puţin diagnosticate. 

Cercetările spun că ADHD continuă în adolescenţă de la 50%, până la 80% dintre 
cazurile diagnosticate. În tot acest timp, impulsivitatea creează premisele angajării 
în comportamente riscante în timpul adolescenţei şi apar dificultăţi în relaţionarea 
socială. 

Caracteristicile adolescentului cu ADHD sunt următoarele: 

� uitare cronică; 

� probleme de management al timpului; 

� stil de viaţă dezorganizat; 

� schimbări bruşte ale stărilor emoţionale; 

� comportament riscant; 

� stimă de sine scăzută; 

� tipar cronic de scădere a performanţei şcolare; 

� stări de anxietate; 

� frustrări; 

� tulburări de somn; 

� probleme cu managementul furiei; 

� dificultăţi de concentrare a atenţiei; 

� dificultăţi de integrare socială. 

2. Problemele de internalizare 

Spre deosebire de tulburările de externalizare, cele de internalizare se referă la apariţia 
constantă a simptomelor de anxietate și afective precum îngrijorarea, tristeţea, lipsa de 
speranţă, simptome fizice etc.14.  

A. Anxietatea (teama excesivă)  

Anxietatea se caracterizează ca starea afectivă manifestată prin emoţii negative 
puternice, acuze somatice şi anticiparea unui viitor pericol și se poate întâlni sub 
forma: 

� fobiei (ex. de şcoală, de evaluare); 

� anxietăţii de performanţă; 

� anxietăţii de separare de persoanele importante15 

Astfel, în cazul anxietăţii tindem să: 

� supraestimăm caracteristicile negative ale ameninţării; 

� subestimăm capacitatea noastră de a face faţă situaţiei; 

� creăm o ameninţare și mai negativă în mintea noastră; 

� ne amintim de multe gânduri care nu au legătură cu problema; 

� ne retragem fizic din faţa ameninţării; 

� ne retragem mental din faţa ameninţării; 

                                                   
14Dekovic, Buist, & Reitz, 2004. 
15APA, 2013. 
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� „anihilăm” ameninţarea; 

� căutăm suport emoţional la ceilalţi. 

Semne şi simptome care ar putea indica probleme de anxietate la adolescenţi  

� nu îşi poate organiza materialele de învăţat; 

� scade performanţa academică (note mici…); 

� absenteism; 

� supraîngrijorare (gânduri de tipul -Oare ce o să mă fac, Oare cum o să fie, Oare 
ce notă iau?); 

� catastrofări; 

� îi este greu să se concentreze pe ce are de făcut (mintea îi zboară); 

� nu înţelege ce are de făcut în anumite situaţii; 

� evită situaţiile evaluative; 

� evită contactul vizual; 

� nu îşi gestionează bine timpul pentru studiu; 

� extenuare; 

� probleme de somn, insomnia; 

� ritm cardiac crescut; 

� senzaţie de greaţă; 

� transpiratie crescută; 

� mâini reci; 

� dureri de stomac, de cap; 

� oboseală; 

� senzaţie de leşin; 

� anxietate, teamă intensă; 

� neputinţă; 

� groază; 

� distres; 

� vinovăţie. 

Este de menţionat faptul că anxietatea reprezintă o suferinţă reală pentru copii şi 
adolescenţi. Anxietatea este tulburarea cea mai des întâlnită la copii şi adolescenţi.16 

B. Depresia (tristeţea excesivă)  

Este o problemă de dispoziţie și se caracterizează în genereal printr-un sentiment de 
inutilitate, tristeţe excesivă şi lipsa interesului pentru orice fel de activităţi. În 
adolescenţă, fetele sunt mai predispuse la episoade depresive decât băieţii.  

Depresia se manifestă prin17: 

� scăderea semnificativă a interesului sau plăcerii faţă de toate sau aproape toate 
activităţile în cea mai mare parte a zilei; 

� pierdere semnificativă în greutate; 

� tulburări ale somnului (insomnie sau hipersomnie); 

                                                   
16 Conform lui Crawley, Hunt şi Stallard (2009), 
17Conform APA (2013), 
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� stări de agitaţie sau lentoare observate de cei din jur; 

� oboseală sau lipsă de energie; 

� scăderea capacităţii de gândire sau de concentrare; 

� gânduri legate de moarte; 

� stres. 

Pe lângă acestea, este de menţionat faptul că depresia reprezintă un factor de risc 
pentru suicid. În această situaţie, adolescentul are gânduri neconstructive (iraţionale) 
precum „nu sunt bun de nimic”, „viaţa mea nu mai are valoare”, „nu mă iubeşte 
nimeni şi nu merit să fiu iubit”. Depresia ar putea fi cauzată de factori genetici, astfel 
un părinte diagnosticat cu depresie este unul dintre cei mai puternici predictori ai 
depresiei în copilărie sau adolescenţă. Totodată, aici ar putea interveni şi tehnicile 
disfuncţionale de parenting manifestate prin interacţiuni negative sau de indiferenţă 
între părinte şi copil. 

Semne care ar putea îndica o posibilă despresie în adolescenţă: 

� Prezintă interes diminuat pentru școală şi alte activităţi; 

� Evită socializarea cu prietenii şi familia; caută să se izoleze; 

� Scăderea inexplicabilă a performanţei școlare; 

� Renunţă ușor când are o activitate de făcut; 

� Motivaţie și efort scăzute; 

� Are probleme în a se concentra; 

� Uită lucruri; 

� Abilitatea de a gândi, analiza şi decide pare diminuată; 

� Lipsa de încredere în abilităţile proprii de a lua decizii corecte; 

� Lipsa de energie, sentiment de oboseală; 

� Neliniște; 

� Comportamente neglijente; 

� Se retrage din interactiunea socială; 

� Nu dorește să socializeze; 

� Pierderea apetitului; 

� Pare obosit sau adoarme; 

� Imagine de sine negativă; 

� Stimă de sine scăzută 

� Exprimă sentimente de tristeţe; 

� Exprimă vinovăţie excesivă sau regret în legătură cu propriile greșeli; 

� Exprimă sentimente de lipsă de speranţă; 

� Exprimă sentimente de lipsă de valoare; 

� Vorbește/scrie/desenează despre suicid/moarte; 

� Iritabilitate; 

� Se plânge excesiv; 

� Nu manifestă plăcere/fericire cand ceilalti adolescenţi o fac. 

Problemele de internalizare se mai caracterizează prin: 
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• evitarea situaţiilor conflictuale; 

• gânduri nerealiste despre sine şi ceilalţi; 

•  modificări fiziologice (transpiraţie, roşirea pielii, ameţeală etc.).  

Aceasta nu se manifestă atât de vizibil prin intermediul comportamentelor, fapt pentru care 
sunt mai des ignorate de către părinţi şi profesori. Altfel spus, în timp ce problemele de 
internalizare se referă la un distres interior, problemele de externalizare fac referire la 
conflictele cu ceilalţi.  

Statisticile spun că problemele de internalizare la adolescenţi sunt asociate cu abandonul 
şcolar, cu performanţă academică scăzută, afectarea relaţiilor interpersonale, abuzul de 
substanţă şi tentativele de suicid.18 

În cazul fetelor, acestea sunt mai predispuse spre a dezvolta simptome de internalizare 
spre deosebire de băieţi şi totodată, simptomele somatice şi emoţionale cresc în timp la 
fete, în timp ce la băieţi scad19. Totuşi, simptomele de externalizare au avut un grad mai 
mare de autoraportare la băieţi, spre deosebire de fete20. 

Problemele de internalizare s-ar putea manifesta la băieţi sub forma agresiunii, a 
comportamentelor de delincvenţă și a ostilităţii, în timp ce fetele s-ar putea să fie mai 
retrase şi să aibă mai multe momente de ruminaţie datorită tristeţii21. 

Conform studiului publicat de Esthar (2016), băieţii tind să externalizeze mai mult spre 
deosebire de fete, existând astfel o prevalenţă mai mare a internalizării în cazul fetelor22. 
Pe lângă asta, adolescentele sunt de două ori mai predispuse să dezvolte anxietate, 
depresie sau o combinaţie între cele două, spre deosebire de băieţi 23. 

3. Problemele de învăţare şi academice (tulburările de citire, de scriere, de gândire 
matematică) 

Pot duce la tulburări emoţionale dat fiind faptul că cele iniţial numite ţin de motivaţie, de 
nevoia de reuşită şi de capacitatea de studiu. Astfel, tulburările emoţionale ar putea să 
apară în lipsa unor mecanisme de coping (adaptare) eficiente şi din cauza efectului 
comparării adolescenţilor cu covârstnicii şi a atenţiei crescute asupra opiniilor celor din jur, 
caracterstică ce este specifică vârstei (Poole, 2007). Altfel spus, elevii care nu au succes 
şcolar riscă să dezvolte un concept de sine inadecvat în relaţie cu mediul academic, 
autopercepţii şi gânduri negative în legătură cu şcoala şi în general cu abilitatea lor de a 
avea succes, fapt ce ar putea contribui şi la scăderea stimei de sine. 

Tot în această perioadă apare tendinţa de a petrece mai mult timp cu prietenii de aceeaşi 
vârstă24 şi încep să apară probleme de relaţionare cu părinţii, persoanele autoritare, fraţii 
sau iubiţii. Unele dintre cauze ar putea să fie legate de furie, gelozie, competiţia dintre fraţi, 
izolarea socială, opoziţionismul faţă de persoanele cu autoritate. Factorii de risc care ar 
putea facilita apariţia acestor probleme de relaţionare ar putea fi modalităţile de comunicare 
ineficiente, lipsa abilităţilor de gestionare a conflictelor, aşteptările neexprimate 
corespunzător sau diferenţele de vârstă care pot determina percepţia situaţiilor din 
perspective diferite. 

Factorii protectivi care ar putea ajuta adolescenţii pentru vindecarea simptomelor de 
internalizare şi externalizare sunt:  

� relaţiile pozitive cu familia; 

� relaţia elev-şcoală pozitivă; 

� succesul şcolar; 
                                                   
18 Lewinsohn, Hops, Roberts, Seeley, & Andrews, 1993; McClure & Pine, 2006.  
19 Leadbeater, Blatt, & Quinlan, 1995. 
20 Leadbeater et al., 1995. 
21 Cf. Gjerde (1995)  
22 Broberg, Ekeroth, Gustafsson, Hansson, Hgglf, & Ivarsson, 2001. 
23 Crick & Zahn-Waxler, 2003; Rescorla et al., 2007; Zahn-Waxler et al., 2008. 
24Poole, 2007 
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� un grup de prieteni prosociali; 

� scopuri clar definite. 

În ceea ce priveşte comportamentele indezirabile, pentru a le modifica, se pot realiza 
intervenţii care să aibă la bază analiza funcţională care să ajute la promovarea și 
susţinerea comportamentelor dezirabile, prin adoptarea unui program de întăriri şi pedepse. 

 

Adaptarea adolescenţilor la problemele emoţionale și comportamentale 

Adolescenţii pot fi ajutaţi să se adapteze la problemele comportamentale sau emoţionale 
prin oferirea unor oportunităţi care să le permită dezvoltarea abilităţilor de autoreglare emoţională, 
de rezolvare eficientă a problemelor şi conştientizare a costurilor pe care le presupune adoptarea 
unor comportamente indezirabile. 

Mecanismele de adaptare/ ajustare/ soluţionare a problemei pe care le utilizează 
adolescenţii sunt de două tipuri: 

• Utile/ adaptative / folositoare (autoreglarea emoţională, rezolvarea de probleme).  

Strategiile de adaptare folositoare sunt cele care ajută adolescentul în situaţiile 
problematice să identifice soluţii eficiente. În general, aceste strategii sunt cele care ajută 
adolescentul să se adapteze şi să prevină sau să depăşească diferite probleme emoţionale 
sau comportamentale. Aceste mecanisme includ: strategii cognitive (ex. mutarea atenţei de 
pe problemă, regândirea problemei, astfel încât să pară mai puţin importantă, concentrarea 
asupra lucrurilor pozitive din viaţa adolescentului etc.), încercarea de a găsi soluţii la 
situaţiile problematice, solicitarea de ajutor adulţilor, exerciţii de relaxare, evitarea situaţiilor 
în care problemele emoţionale sau comportamentale pot apărea (ex. evitarea grupului de 
prieteni care cauzează probleme), practicarea unor hobby-uri, angajarea în comportamente 
care-i fac să se simtă competenţi etc.  

• Dezadaptative / nefolositoare/ riscante – comportamentele de risc (automutilare, consumul 
de substanţe, comportamente sexuale de risc) 

Strategiile de adaptare nefolositoare sunt cele care contribuie la agravarea problemelor 
comportamentale sau emoţionale, ori la apariţia unora noi. De altfel, multe astfel de strategii 
susţin comportamentele problematice şi apar împreună cu cele emoţionale. Aceste strategii 
nesănătoase includ: comportamente de automutilare, mâncatul compulsiv, angajarea în 
comportamente sexuale riscante, neprotejate, consum de droguri, alcool, tutun. (aceste 
comportamente vor fi abordate separat în secţiunea următoare) 

 

1.2.3. Comportamente de risc la adolescenţi 

 

Dezvoltarea creierului în adolescenţă- relaţia cu comportamentele de risc 

Adolescenţii îşi asumă mai multe riscuri spre deosebire de copii sau adulţi25. Teoria clasică a 
luării deciziilor presupunea că adolescenţii nu percep acurat riscul sau măsura în care sunt 
vulnerabili la risc, că adolescenţii preferă opţiunile riscante sau că aceştia au capacităţi imature de 
procesare a informaţiilor legate de beneficii şi costuri. Totuşi, studiile ulterioare au arătat că 
adolescenţii evaluează nivelul de risc al unei situaţii şi vulnerabilitatea lor la riscul respectiv în mod 
acurat, că ei sunt aversivi la risc şi că au capacităţi de evaluare a costurilor și beneficiilor. Astfel, 
înclinaţia adolescenţilor pentru a se angaja în situaţii de risc nu se datorează lipsei raţionalităţii, a 
vulnerabilităţii sau prezenţei ignoranţei26. 

                                                   
25Chein, Albert, O`Brien, Uckert, & Steinberg, 2011. 
26potrivit lui Steinberg (2007). 
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Spre deosebire de abilităţile de gândire logică dezvoltate în jurul vârste de 15 ani, abilităţile 
care au în vedere controlul impulsului, reglarea emoţională, amânarea recompensei şi rezistenţa la 
influenţa covârstinicilor se maturează abia în perioada adultului tânăr27 

Angajarea adolescenţilor în comportamente cu un grad ridicat de risc are în vedere 
interacţiunea dintre două reţele ale creierului, respectiv, reţeaua socio-emoţională şi cea a 
controlului cognitiv28. După cum îi spune şi numele, reţeaua socio-emoţională este sensibilă la 
stimulii sociali şi emoţionali, având în vedere procesarea recompenselor. Această reţea se 
remodelează în adolescenţa timpurie prin intermediul schimbărilor hormonale și este asociată cu 
creşterea nevoii de plăcere și căutarea riscului. Spre deosebire de reţeaua socio-emoţională, 
reţeaua controlului cognitiv are în vedere funcţiile executive, mai precis, planificarea, percepţia 
consecinţelor acţiunilor proprii şi autoreglarea care se manifestă gradual din perioada adolescenţei 
până în perioada adultului tânăr. Angajarea în comportamentele de risc în perioada adolescenţei 
este rezultatul interacţiunii dintre cele două reţele deja menţionate, însă reţeaua socio-emoţională 
are un avantaj în dezvoltare, spre deosebire de reţeaua controlului cognitiv care se dezvoltă 
gradual, pe o perioadă mai îndelungată29 

Relaţia dintre cele două reţele a fost asociată puternic cu situaţii care aveau în vedere 
luarea deciziilor, consumul de substanţe, procesarea deciziilor sociale, judecata morală şi 
evaluarea balanţei dintre costuri şi beneficii, iar în toate aceste cazuri implicarea în comportamente 
de risc este asociată cu supractivarea reţelei socio-emoţionale.  

Aşadar, sensibilitatea la amânarea recompensei este o altă caracteristică specifică 
adolescenţei, iar împreună cu vulnerabilitatea crescută în preajma covârstnicilor, explică, de 
asemenea, implicarea în situaţiile riscante, deoarece prezenţa covârstnicilor creşte sensibilitatea 
adolescenţilor la recompense imediate, determinându-i să prefere beneficiile pe termen scurt ale 
alegerilor riscante30 Pe lângă asta, unul dintre predictorii cei mai puternici pentru comportamentul 
deviant în adolescenţă este asociat cu covârstnici devianţi. Altfel spus, deciziile sunt influenţate 
atât de factorii cognitivi, cât și de cei socio-emoţionali, iar adolescenţii manifestă reacţii emoţionale 
mai puternice ca răspuns la stimulii sociali şi pe lângă toate acestea, adolescenţii, spre deosebire 
de adulţi, nu prezintă o maturare cognitivă necesară pentru controlul impulsurilor și autoreglare31 

Asumarea riscului la adolescenţi este o caracteristică specifică acestei perioade32.  

Comportamentele de risc pot fi exemplificate prin: 

• consumul de alcool; 

• consumul de tutun; 

• consumul de droguri; 

•  comportamente sexuale de risc; 

•  acte de violenţă şi delincvenţă.  

În ceea ce priveşte dependenţa de substanţe, aceasta poate fi facilitată prin adoptarea unor 
comportamente de risc. Dependenţa de substanţe poate fi recunoscută prin câteva simptome: 

• aduce în vedere faptul că acţiunile de risc sunt controlate de substanţă prin 
autoadministrarea repetată a acesteia; 

• substanţa afectează sistemul nervos central prin deficite la nivelul funcţionării creierului, 
mai precis, schimbări ale stărilor emoţionale, gândirii şi percepţiei; 

• substanţa este folosită ca recompensă ce întreţine dorinţa de consum.  

Consumul de alcool şi tutun aduce cu el o varietate de efecte negative asupra creierului, mai 
ales asupra proceselor de memorare, învăţare, asupra preceselor care implică dezvoltarea 
                                                   
27Steinberg, 2004. 
28potrivit lui Steinberg (2007)  
29Drevets & Raichle, 1998. 
30Steinberg, 2007. 
31Gardner & Steinberg, 2005. 
32Baumrind (1983)  
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funcţiilor executive şi reglarea emoţională. Pe lângă acest aspect, consumul de substanţe are, de 
asemenea, impact negativ asupra sănătăţii şi contribuie la creşterea comportamentelor de risc 
asociate.  

 

Factorii de risc asociaţi comportamentelor problematice în adolescenţă 

A. Factorii contextuali 

Clasificare a factorilor care favorizează aceste comportamente de risc33:  

• Normele și legile unei societăţi favorizează consumul de alcool şi tutun într-o măsură 
mai mare sau mai mică (de exemplu: preţul, vârsta minimă la care individul poate 
cumpăra produsele respective); 

• Disponibilitatea alcoolului, tutunului şi substanţelor este un alt factor favorizat de mediul 
în care adolescenţii trăiesc, astfel ei pot să-şi procure aceste produse prin diferite căi 
legale sau ilegale; 

• De altfel, deprivarea economică extremă favorizează, de asemenea, consumul de 
alcool; 34indicatorii care sugerează un statut socio-economic scăzut sunt asociaţi cu un 
risc crescut de probleme de conduită şi delincvenţă în copilărie; 

• Un al patrulea factor contextual care favorizează aceste comportamente de risc este 
reprezentat de comunităţile dezorganizate precum cartierele deteriorate, cu o densitate 
crescută a populaţiei, şi lipsite de siguranţă35. 

B. Factorii individuali şi familiali 

Comportamentele de risc mai sunt favorizate şi de factorii fiziologici individuali, precum: 

• căutarea de senzaţii caracteristică vârstei;  

• controlul scăzut al impulsului datorat dezvoltării lobului prefrontal pe o perioadă mai 
îndelungată; 

• gradul scăzut de evitare a factorilor dăunători; 

• predispoziţia genetică poate fi o altă componentă care îşi spune cuvântul în formarea 
acestor comportamente, astfel copiii părinţilor dependenţi de alcool sau droguri sunt mai 
predispuşi să manifeste la rândul lor comportamentele respective; 

dar şi de factori familiali, precum: 

• atitudinile pe care le au cei apropiaţi referitor la aceste produse. În cazul în care familia 
promovează aceste comportamente, riscul de a fi învăţate de către adolescenţi e mai 
mare; 

• felul în care situaţiile familiale sunt gestionate. Lipsa implicării mamei în activităţile 
copiilor, lipsa disciplinării din partea părinţilor și aspiraţiile scăzute ale acestora în 
legătură cu educaţia copiilor au fost asociate cu consumul de droguri36; 

• conflictele din familie. Conflictele din familie au prezis comportamentele delincvente şi au 
fost asociate cu comportamentele antisociale în adolescenţă37; 

• tipurile de parenting conform cărora sunt crescuţi adolescenţii38. Adolescenţii care au 
fost crescuţi sub presiunea unor critici negative excesive şi unor scopuri nerealiste, 
învinovăţirii, cu un grad scăzut de asertivitate şi afecţiune sunt mai predispuşi să adopte 
astfel de comportamente de risc; 

                                                   
33Hawkins, Catalano şi Miller (1992)  
34 Bursik și Webb (1982) şi Farrington et al. (1990)  
35cf. Hawkins et al., 1992. 
36 Kandel și Andrews (1987)  
37 Hawkins et al., 1992; 
38 Baumrind (1983 
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• lipsa sentimentului de unitate în familie, definit prin lipsa apropierii dintre membri. Studiile 
au arătat că relaţia părinte-copil caracterizată prin lipsa de apropiere și lipsa implicării 
materne în activităţi sunt asociate cu începutul consumului de droguri. Spre deosebire 
de aceste situaţii, relaţiile pozitive dintre adolescenţi şi părinţi sunt asociate cu 
descurajarea comportamentelor indezirabile39; 

• lipsa implicării părinţilor în activităţile copiilor este un alt factor care, conform studiilor, ar 
putea facilita recurgerea la consumul de alcool şi substanţe; 

• comportamente persistente care fac referire la iritabilitate, distragere uşoară a atenţiei, 
crize de furie, cearta cu fraţii au fost şi ele asociate cu o probabilitate mai mare de 
consum de substanţe în adolescenţă 40 

• eşecul şcolar. Performanţa academică scăzută a fost considerată predictor pentru 
consumul de droguri ilegale41 

• respingerea de către covârstnici în primii ani de şcoală; 

• dificultăţile de învăţare. Dat fiind faptul că în procesele de învăţare intervin şi procesele 
de motivaţie, tulburările de învăţare aduc cu ele scăderea motivaţiei şi performanţă 
academică scăzută, relaţionată la rândul ei cu stima de sine scăzută, toate acestea 
contribuind la tendinţa de angajare în comportamente de consum de alcool, tutun și 
droguri; 

• împrietenirea cu covârstnici care consumă droguri. După cum spuneam anterior, 
adolescenţii nu au dezvoltate regiunile cerebrale responsabile pentru controlul cognitiv, 
astfel aceştia sunt mai vulnerabili la tentaţii. 

• alienarea şi rebeliunea. Toleranţa crescută la devianţă, nevoia puternică de 
independenţă și nerespectarea normelor au fost relaţionate cu consumul de droguri42 

 

Prevenţia comportamentelor de risc. Analiza funcţională 

Comportamentele de risc pot fi prevenite prin: 

• promovarea unui stil de viaţă sănătos, încă din primii ani de şcoală, prin prezentarea 
riscurilor pe care consumul de alcool, tutun şi droguri le aduce, atât pe termen scurt, cât 
şi pe termen lung; 

• adolescenţii au nevoie să fie învăţaţi modalităţi de comunicare asertivă prin intermediul 
cărora să reuşească să reziste presiunilor grupurilor din care fac parte, fără a crea 
conflicte, de dezvoltare a abilităţilor de luare a deciziilor, de analiză critică a costurilor și 
beneficiilor, de management al stresului cu care vine mediul. Astfel, ei pot să-şi formeze 
nişte comportamente care să îi ajute să gestioneze situaţiile cu factori dăunători; 

• analizarea funcţiei care stă la baza consumului de tutun, alcool și droguri poate contribui 
la învăţarea unor comportamente alternative dezirabile care să îndeplinească aceeaşi 
funcţie.  

Funcţiile pe care le pot avea comportamentele de risc menţionate anterior pot să aibă în 
vedere opoziţia pe care o susţin adolescenţii faţă de autoritatea adultă şi faţă de normele pe care 
societatea le impune. Totodată, ele mai pot fi puse în practică din cauza nevoii de acceptare a 
grupului, de gestionare a situaţiilor dificile, dar și a creării unei percepţii nerealiste în ceea ce 
priveşte maturarea adolescentului şi adoptarea unor comportamente specifice adulţilor. 

Analiza funcţională are ca scop stabilirea factorilor care stau la baza realizării unui 
comportament şi a consecinţelor acelui comportament.  

Această analiză presupune: 
                                                   
39Hawkins et al., 1992; 
40Brook et al., 1990. 
41 Hawkins, 1992; 
42Hawkins et al., 1992. 
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• identificarea antecedentelor comportamentului (A); 

• comportamentul analizat (B); 

• consecinţele care apar în urma exercitării comportamentului (C). 

Antecedentele (A) se referă la stimulii şi stuaţiile care apar înaintea desfăşurării 
comportamentului pe care dorim să-l analizăm. Aceste antecedente vizează unde, când, cu cine 
apare sau nu apare un comportament şi ce se întâmplă înainte de apariţia comportamentului vizat.  

Comportamentul (B) se referă la activitatea observabilă şi măsurabilă pe care individul o 
realizează. Comportamentul poate fi măsurat şi observat prin intermediul caracteristicilor sale, iar 
acestea sunt frecvenţa, durata, intensitatea și latenţa. Frecvenţa unui comportament se observă 
prin ţinerea evidenţei numărului de apariţii a acestuia la o unitate de timp dată. Durata face referire 
la intervalul de timp cuprins între momentul în care un comportament începe să fie practicat şi 
momentul în care acesta încetează. Intensitatea se referă la magnitudinea cu care 
comportamentul se manifestă. În final, latenţa comportamentului se referă la intervalul de timp care 
apare între stimulul ce determină apariţia comportamentului şi momentul în care acesta este 
manifestat. 

Consecinţele (C) se referă la efectele pe care le lasă comportamentul în urma manifestării 
sale și care au funcţie de întărire (pozitivă sau negativă) sau de pedeapsă. Fiecare consecinţă are 
un impact semnificativ asupra viitoarelor manifestări ale comportamentului vizat. Astfel, o întărire 
are rolul de a face apariţia comportamentului ţintă mai probabilă, în timp ce o pedeapsă are rolul 
de a reduce probabilitatea apariţiei comportamentului. Întărirea pozitivă se manifestă ca o 
recompensă după manifestarea comportamentului, în timp ce întărirea negativă se manifestă ca 
evitarea unor efecte negative posibile. Este important de notat faptul că întărirea negativă creşte 
şansa de manifestare a comportamentului, în timp ce pedeapsa o reduce, astfel nu putem stabili o 
relaţie de egalitate între cele două concepte. Întăririle pot varia în funcţie de conţinut, astfel ele pot 
fi reprezentate de bunuri materiale, activităţi sau stimulări sociale. 

Desigur, trebuie să ţinem cont că întăririle sunt influenţate de anumiţi factori: 

• momentul aplicării întăririlor; o întărire va fi mult mai eficientă dacă va fi aplicată imediat 
după efectuarea unui comportament, spre deosebire de întăririle amânate; 

• caracterul întăririi, respectiv, întăririle naturale pe care le oferă în mod uzual mediul sunt 
mai eficiente decât întăririle artificiale (ex. oferirea unui cadou unui adolescent după 
fiecare notă de 10 obţinută), astfel comportamentul dezirabil va avea şanse mai mari să 
se consolideze şi să persiste. 

Întăririle pot fi programate în funcţie de proporţii sau intervale: 

• Programarea întăririlor pe bază de proporţii face referire la faptul că întărirea apare după 
ce a fost manifestat un număr de comportamente dezirabile.  

• Întărirea poate apărea după un număr fix sau variabil de răspunsuri. Întăririle programate 
pe bază de intervale fixe sau variabile au un vedere apariţia întăririi după un anumit 
interval de timp, independent de numărul de comportamente produse în acel interval. 

Pentru a fi eficiente, întăririle trebuie aplicate imediat după realizarea comportamentului 
dezirabil, menţionându-se motivul pentru care adolescentul primeşte întărirea. Pentru a asigura un 
efect şi mai mare, trebuie să ţinem cont de faptul că ar fi de preferat ca întărirea să fie specifică 
fiecărui adolescent, deoarece acelaşi obiect sau activitate nu reprezintă întărire pentru toate 
persoanele.  

Pedeapsa, după cum spuneam anterior, are rolul de a reduce manifestarea unui 
comportament.  

Tipuri de pedepse pot fi:  

• pedeapsa fizică; 

• represorii verbali (interdicţiile, ameninţările verbale); 
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• excluderea (dintr-un grup, privarea de libertate, punerea la colţ); 

• sancţiunea care se referă la retragerea întăririlor de care un individ a beneficiat în urma 
unui comportament indezirabil.  

Pedeapsa vine odată cu aplicarea ei şi cu nişte costuri precum: 

• agresivitatea şi reacţiile emoţionale negative; 

• evaziunea şi adoptarea unor comportamente evitative (ex. fuga de acasă); 

• pedeapsa poate fi uneori folosită ca întărire negativă pentru cel care o utilizează; 

• poate fi folosită în mod abuziv şi pe lângă toate acestea; 

• pedepsele se pot învăţa prin modelare de către cei pedepsiţi (cei care au fost pedepsiţi 
sau doar martori la pedepse excesive, tind să apeleze la rândul lor la aplicarea 
pedepselor).  

Programele de întăriri reprezintă o tehnică de modificare comportamentală. Această tehnică 
se bazează pe ideea că, atâta timp cât un comportament poate fi învăţat, în egală măsură el poate 
fi şi dezvăţat, prin folosirea unor metode psihologice adecvate. 

Înaintea implementării unui program de întăriri, vă recomandăm să ţineţi cont de 
următoarele aspecte: 

• Identificaţi corect comportamentul pe care doriţi să-l întăriţi. Primul pas este reprezentat 
de identificarea comportamentului dezirabil pe care doriţi să-l manifeste adolescentul. 
Dacă este cazul, puteţi utiliza programul de întăriri pentru încurajarea a două 
comportamente dezirabile în acelaşi timp. Asiguraţi-vă, însă, de faptul că pentru copil 
sunt clare comportamentele aşteptate și că aţi stabilit recompense separate pentru 
acestea; 

• Identificaţi o strategie de întărire a comportamentului în funcţie de etapa de învăţare a 
comportamentului. Puteţi să folosiţi întărirea la interval fix la început, apoi să treceţi la 
cea la interval variabil. Atunci când adolescentul începe să obţină foarte uşor 
recompensa stabilită, creşteţi numărul de comportamente adecvate pentru care 
acordaţi aceeaşi recompensă. De exemplu, în loc să administraţi recompensa după 
fiecare comportament adecvat, puteţi face acest lucru după 2-3 comportamente 
adecvate; 

• Transformaţi recompensele simbolice în recompense sub formă de activităţi dorite de 
adolescent. Copilului i se poate oferi posibilitatea ca la un anumit număr de recompense 
simbolice câştigate (ex. Token), pe parcursul unei săptamâni, să primească o 
recompensă sub formă de activitate; 

• Implementaţi programul pas cu pas – NU ABANDONAȚI pe parcurs. Un program de 
întăriri îşi atinge scopul, în măsura în care adultul este consecvent în implementare și 
nu renunţă pe parcurs. 
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Fişă model analiză funcţională: 

 

Analiza funcţională  

 

Antecedente 

(ce se întâmplă 
exact înaintea 
comportamentului 
ţintă) 

Comportament 
ţintă 

(comportament 
observabil și 
măsurabil) 

Cum poate fi 
descris 
comportamentul? 

(Frecvenţa, 
Durata, 
Intensitatea, 
Latenţa) 

Consecinţe 

Ce s-a întâmplat 
după ce 
comportamentul 
s-a produs? 

Reacţii ale 
persoanei, reacţii 
ale celorlalţi- ce 
tipuri de 
contingenţe 
mențin compor-
tamentul? 

Întăriri negative 

Întăriri pozitive 

Funcţia/funcţiile 
comportamentului 

Cum ar trebui 
să se comporte 
adultul? 

 

1.2.4. Comunicarea cu adolescenții 

Caracteristicile de dezvoltare ale adolescenţei, precum şi diferiţi factori ce ţin de aşteptările 
adulților şi relaţia acestora cu adolescentul, pot constitui surse de conflict.  

Mai jos sunt enumerate câteva dintre cele mai frecvente surse ale conflictului adult-
adolescent (vezi secţiunea dedicată Dezvoltării adolescentului):  

• Gândire inflexibilă - adolescenţii manifestă o gândire de tipul alb-negru, adică le este dificil 
să identifice diferitele variaţii în ceea ce priveşte consecinţele acţiunilor lor, motiv pentru 
care adesea intervin conflicte cu părinţii sau adulţii din jurul lor; 

• Iraţionalitate - adolescenţii manifestă tendinţa de a gândi irațional, acest lucru însemnând 
faptul că iau decizii pornind de la raţionamente bazate pe emoţii şi interese, nu în baza unei 
analize logice; 

• Impulsivitate - adolescenţii manifestă tendinţa de a reacţiona impulsiv și de a chestiona 
autoritatea adulţilor, motiv pentru care intră adesea în conflict cu aceştia; 

• Schimbarea dispoziţiei - adolescenţii trec cu rapiditate de la o stare emoţională la alta, ceea 
ce poate atrage neînţelegeri cu adulţii; 

• Control emoţional scăzut - adolescenţii reacţionează emoțional impulsiv și adesea exagerat, 
dat fiind faptul că nu au dezvoltată pe deplin abilitatea de control emoţional. Astfel, chiar şi în 
situaţii minore, emoţiile acestora pot fi dificil de gestionat pentru adulţii din jur; 

• Egocentrism - adolescenţii au sentimentul că sunt neînţeleşi, că sunt speciali şi că 
problemele cu care se confruntă sunt cele mai importante, motiv pentru care ar trebui să 
beneficieze de atenţia celor din jur. Aceasta este o caracteristică a dezvoltării în 
adolescenţă, motiv pentru care nu trebuie minimizată importanţa acesteia; 

• Independenţa - nevoia de autonomie și independenţă pe care o manifestă adolescenţii este 
una dintre provocările majore în relaţia dintre adulţi şi aceştia. Această nevoie se manifestă 
prin dorinţa adolescenţilor de a lua singuri decizii cu privire la activităţile în care se implică, 
la programul propriu etc.; 
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• Interese diferite - adulţii şi adolescenţii au, cel mai adesea, interese şi priorităţi diferite. De 
aici pot apărea conflicte între cele două părţi; 

• Presiunea grupului - grupul de prieteni este unul de referinţă pentru adolescenţi, iar 
interesele pe care le exprimă grupul de prieteni sunt mai importante decât cele exprimate 
de adulţi. Astfel, presiunea grupului de prieteni îl poate face pe adolescent să se angajeze 
în comportamente care nu sunt acceptate de părinţi; 

• Putere - nevoia de evidenţiere a autorităţii şi puterii părintelui sau adultului asupra 
adolescentului, produce adesea revoltă din partea adolescentului; 

• Aşteptări nerealiste - adesea părinţii sau adulţii au aşteptări nerealiste cu privire la cum ar 
trebui să se comporte adolescenţii. Îşi doresc ca aceştia să aibă performanţe şcolare 
ridicate, să nu greşească etc.; 

• Valori contrastante şi conflictuale - adolescenţa este perioada definirii valorilor proprii şi a 
chestionarii valorilor părinţilor. Nu de puţine ori, acestea sunt subiectul unor conflicte între 
adulţi şi adolescenţi. 

 

Strategii generale de comunicare cu adolescentul 

1.Promovaţi comunicarea deschisă între dvs şi adolescent. Acest lucru înseamnă faptul că 
arătaţi un interes real pentru adolescent, pentru activităţile acestuia.  

2. Ascultaţi activ 

Ascultarea activă este un instrument care poate facilita comunicarea adolescent-adult. În 
ascultarea activă există 3 componente importante:  

• Adresarea de întrebări pertinente 

Adesea adresarea întrebărilor poate induce ideea de acuză sau blamare a persoanei 
întrebate, iar aceasta se va retrage. Spre exemplu, dacă un părinte îl întreabă pe 
adolescentul său astfel: Nu ţi-a plăcut filmul la care ai fost, nu-i aşa? este evident că 
părintele nu este de acord cu filmul şi doreşte să arate că are dreptate. O întrebare mai 
potrivită ar fi: Ce crezi despre filmul acesta? Ascultarea activă necesită ca cel ce întreabă 
să fie conştient de mesajul ascuns din spatele întrebării. Întrebările nepotrivite îi fac pe 
ceilalţi să se simtă presaţi să ofere un răspuns corect şi, mai ales în cazul adolescenţilor, să 
nu răspundă, să refuze comunicarea. Pentru a fi un comunicator bun, adultul trebuie să se 
asigure că adresează întrebări cu scopul de a înţelege, nu a critica, oferi sfaturi sau 
penaliza.  

Scopul întrebărilor eficiente este acela de a: 

� clarifica diferite aspecte: „Te-am auzit spunând că eşti frustrat din cauza lui Alex, e 
adevărat?” 

� înţelege gândurile, emoţiile şi nevoile adolescentului: „Îmi poţi spune mai multe despre 
ideile tale pentru proiect?” 

� încurajarea colaborării: „Ce se va întâmpla ulterior? Cum te face acest lucru să te 
simţi?” 

� încurajarea descoperirii: „Care sunt opţiunile tale pentru moment?” 

� aflarea mai multor detalii: „Ce s-a întâmplat înainte de ceartă?” 

Întrebările corecte sunt cele care: 

� nu pornesc de la presupunerea că adultul ştie deja ce ar trebui să răspundă 
adolscentul; 

� folosesc tonalitatea care transmite emoţia potritivă; 

� sunt deschise şi lasă spaţiu ca adolescentul să răspundă, să descrie problema; 
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� nu infantilizează sau oferă sfaturi înainte de a înţelege problema. 

• Parafrazarea 

Este un instrument utilizat în comunicare pentru a ne asigura că înţelegem mesajul 
transmis. Constă în preluarea mesajului transmis şi reformularea acestuia, pentru a asigura 
înţelegerea. Spre exemplu, un adolescent poate spune: „Urăsc matematica şi profesorul 
pentru că mereu mă pedepseşte”. Adultul poate spune: „Pare că e dificil la matematică şi 
asta te face să te simţi frustrat şi enervat.” Parafrazarea lasă adolescentul să înţeleagă 
faptul că adultul este interesat de ceea ce spune. 

• Empatizarea 

Empatizarea implică încercarea de a înţelege perspectiva celuilalt. În relaţia adult-
adolescent, aceasta implică ignorarea perspectivei de adult pentru moment și acceptarea 
gândurior, emoţiilor şi perspectivei adolescentului. Acest lucru nu înseamnă neapărat că 
adultul este de acord cu adolescentul.  

A empatiza implică: 

� acceptarea emoţiilor, gândurilor și perspectivei adolescentului pentru ca acesta să 
dorească să discute despre problemele lui; 

� focus asupra a ceea ce transmite adolescentul; 

� congruenţă între limbajul verbal, non-verbal și paraverbal. 

Ascultarea activă, prin cele 3 componente, nu produce rezultate imediat. În general, e 
nevoie de timp pentru a construi o relaţie bazată pe încredere şi autenticitate.  

 

Etapele ascultării active: 

Etapa Situaţie: adolescentul doreşte să meargă la o 
petrecere de noapte. Mai jos sunt răspunsurile 
adultului 

Încurajările 

Fiţi pozitiv și deschis, înainte să luaţi o 
decizie. 

„Spune-mi mai multe despre petrecere.” 

„Mă bucur că vrei să mergi la această piesă de 
teatru!” 

Decizii bazate pe fapte 

Documentaţi-vă și solicitaţi mai multe 
informaţii, pentru a lua o decizie corectă. 
Unde, când, cum, cu cine şi de ce? 

„Spune-mi mai multe despre..” 

„Simt nevoia să ştiu mai multe despre..” 

Reformularea 

Înţelegeţi faptele, solicitaţi clarificări. 

„Ce încerci să mă întrebi este dacă ai voie să 
stai toată noaptea la petrecere?” 

Reflectarea 

Identificaţi-vă propriile sentimente 
referitoare la situaţie, dar şi pe cele ale 
copilului. 

„Știu că eşti nerăbdător să mergi la petrecere şi 
probabil vei fi dezamăgit dacă nu vei sta toată 
noaptea.” 

Sumarizarea 

Oferirea răspunsului clar şi concis. 

„Aceasta este decizia mea..poţi să mergi la 
petrecere, dar vreau să te întorci acasă la ora 3 
dimineaţa.” 
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3. Setaţi limite şi reguli. În stabilirea acestora aveţi în vedere: 

• să fie clare şi concise; 

• să fie stabilite împreună cu adolescentul; 

• să exprime clar comportamentul dezirabil. 

4. Orientaţi-vă spre comportamentele pozitive: 

• recompensaţi atitudinile şi comportamentele dezirabile, prioritar, în locul pedepsirii celor 
negative. Acest lucru va motiva adolescentul să se orienteze spre dobândirea și realizarea 
a cât mai multe comportamente pozitive;   

• comunicaţi-i constant calităţile şi comportamentele pe care le apreciaţi la el. (de ex. „Îmi 
place modul în care tu....”, „Apreciez atunci când tu.......”); 

• insistaţi asupra talentelor, intereselor, abilităţilor adolescentului. Discutaţi cu ei despre 
moduri în care îşi pot valoriza aceste abilităţi şi asistaţi în stabilirea planurilor şi scopurilor.  

5. Comunicaţi adolescentului că relaţia dvs. cu el este importantă și prioritară. Faceţi acest 
lucru prin timp alocat petrecut cu acesta. 

6.Validaţi emoţiile adolescentului.  

• validarea implică trimiterea unor mesaje care să exprime faptul că emoţiile lor sunt normale 
şi de înţeles; 

• faptul că adultul acceptă emoţiile adolescentului nu înseamnă că îi încurajază 
comportamente inadecvate sau că este de acord cu percepţia lui asupra situaţiilor; 

• vorbiţi cu adolescentul despre alternative şi modalităţi de a gestiona frustrarea; 

• ascultaţi-i cu atenţie preocupările şi sentimentele, respectaţi-i punctele de vedere. 

În situaţiile de comunicare în care apare o problemă, este recomandat să abordaţi paşii 
următori: 

• Ascultarea activă a descrierii problemei din punctul de vedere al celeilalte persoane; 

• Reflectarea sentimentelor, pentru a înţelege şi a clarifica ceea ce simte cealaltă persoană; 

• Generarea a cât mai multe soluţii posibile împreună; 

• Analiza alternativelor şi alegerea variantei potrivite; 

• Obţinerea unui angajament din partea celuilalt. 

 

Obstacole în calea comunicării eficiente43 

Principalele obstacole în comunicare intervin din cauza judecăţilor de valoare pe care 
oamenii le emit asupra comportamentelor celorlalţi, a învinovăţirii acestora, a trecerii cu vederea a 
perspectivelor celorlalţi. Mai jos, sunt specificate principalele obstacole care intervin în comunicare, 
cu precădere cele care se regăsesc în comunicarea dintre adulţi-copii/adolescenţi.  

 

Obstacol Definirea obstacolului Exemple 

Critica Criticarea copilului/adolescentului, chiar şi 
atunci când nu este neapărat necesară. Arată 
faptul că adultul nu este empatic cu acesta şi 
că este orientat spre a identifica greşeli în 
comportamentul copilului/adolescentului  

Nu trebuia să... 

 

Ar fi trebuit să faci 
aşa cum ţi-am zis... 

                                                   
43 Gordon, 1979 
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Respingere Acest obstacol se referă la neacordarea de 
sprijin, ignorarea problemelor copilului/ 
adolescentului şi minimizarea acestora. Prin 
acest comportament, adultul îi transmite 
copilului/adolescentului că problemele lui nu 
contează şi, în consecinţă, că el nu este 
suficient de important  

Este problema ta. 

Blamare Acest obstacol se referă la învinovăţirea 
excesivă a copilului/adolescentului. Mesajul 
pe care-l transmite acest comportament este 
acela că este inadecvat ca persoană şi că 
greşelile îl fac mai puţin valoros.  

Este doar vina ta. 

Etichetare Acest obstacol se referă la asocierea de 
nume sau cuvinte negative copilului/ 
adolescentului. Mesajul transmis este unul 
care ridiculizează și îl face pe copil să se 
simtă inadecvat şi să trăiască emoţia de 
ruşine cu privire la propria personalitate  

Doar un prostovan 
face aşa ceva. 

Transfer Acest obstacol se referă la centrarea 
adultului pe propriile probleme şi nu pe cele 
ale copilului/adolescentului. Nu acordă 
atenţie la ceea ce spune copilul, ci expune 
propriile probleme. Acest comportament este 
unul invalidant şi transmite faptul că ceea ce 
trăieşte copilul/adolescentul nu merită 
atenţie. Adesea, un astfel de comportament 
din partea adultului este asociat cu 
închiderea copilului/adolescentului în sine, 
frustrare sau chiar furie.  

Stai să vezi ce mi  s-
a întâmplat mie! 

Ordinele Acest obstacol se referă la faptul că adultul 
impune soluţiile, fără a oferi alte opţiuni 
copilului sau adolescentului. Acest 
comportament este asociat adesea cu furie și 
răzbunare din partea copilului/adolescentului 
şi chiar un sentiment de neajutorare, 
deoarece nu are control asupra deciziilor 
care-l privesc. De asemenea, poate deveni 
dependent de adult şi incapabil de a lua 
decizii singur. 

Trebuie să faci asta 
acum! 

Ameninţările Acest obstacol se referă la utilizarea amenin-
ţărilor, pentru a obliga copilul/adolescentul să 
aibă un anumit comportament. Pe termen lung, 
această strategie a adultului îl face pe copil/ 
adolescent incapabil să ia decizii, dornic să se 
răzbune.  

Dacă nu faci asta, 
atunci... 

 

Dacă faci ce ţi-am 
zis, o să îţi cumpăr... 

Ezitările Acest obstacol se referă la specificarea clară şi 
consistentă a limitelor şi regulilor impuse de 
adult. Acest comportament al adultului induce 
sentimentul de lipsă de control şi, în timp, se 
asociază cu neajutorarea învăţată a copilului.  

Vedem noi.. 

 

O să mă mai 
gândesc... 
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Sâcâieli Acest obstacol se referă la repetarea 
persistentă a ordinelor şi solicitărilor, ceea ce 
provoacă iritabilitate din partea copilului/ 
adolescentului şi îi poate transmite că adultul 
nu are încredere în el. 

Ți-am spus de o mie 
de ori...! 

 

De câte ori trebuie 
să te rog...? 

Comportament 
nonverbal agresiv 

Acest obstacol se referă la folosirea 
limbajului corporal, pentru a trimite mesaje 
negative despre anumite eşecuri ale 
copilului/adolescentului. Indică ostilitate şi 
dorinţă de a pedepsi din partea adultului.  

Încrucişarea 
braţelor, evitarea 
privirii sau a 
discuţiei, plecări 
bruşte, bătăi din 
picior, fluturarea 
degetului arătător în 
faţa copilului, sau 
lovirea acestuia.  

 

Definiţiile componentelor unei comunicări eficiente  

Verbal  Exemple 

Ascultare şi empatie Focusarea atenţiei pe prezent, fără a 
aduce problemele din trecut în 
discuţie; creerea siguranţei mentale 
necesară pentru a expune problema. 

Simt că acum ai nevoie să te 
ascult. 

Recompense 
simbolice (laude) 

Recunoaşterea efortului depus, mai 
degrabă decât a rezultatelor finale. 

Ai muncit mult, ai depus mult 
efort pentru proiect. 

Împărtăşirea 
sentimentelor 

Împărtăşirea sentimentelor de 
bucurie, tristeţe, furie prin folosirea 
pronumelor personale la persoana I, 
singular. 

Sunt tristă când te văd că 
suferi. 

 

Te iubesc. 

Respect Acordarea dreptului de a lua singur 
decizii, evitarea criticilor și a 
sfaturilor. Focusarea pe sprijinirea 
copilului în a lua propriile decizii. 

Este alegerea ta dacă să faci 
sau nu acest lucru, iar 
consecinţele le cunoşti 
pentru ambele situaţii. 

Ce pot să fac eu ca să te 
ajut? 

Validare emoţională Identificarea emoţiilor pe măsură ce 
se desfăşoară discuţia, şi solicitarea 
confirmării lor. 

Mi se pare că te simţi frustrat 
de schimbarea produsă. Aşa 
este? 

Încrederea Calitatea de a fi consistent şi 
constant, solicitarea de informaţii şi 
înţelegerea faptului că tinerii trebuie 
să îşi urmeze propria cale, deşi vor 
comite unele greşeli. 

Știu că te vei gândi bine la 
lucrul acesta înainte să iei o 
decizie şi că eşti responsabil. 

Încurajarea Exprimarea unor adjective pozitive şi 
încurajarea. 

Eşti foarte competentă în 
acest domeniu. 
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Sunt foarte fericit când te văd 
că te implici în.. 

Ascultarea reflexivă Reflectarea asupra a ceea ce 
comunică copilul și parafrazarea 
cuvintelor, pentru a-l asigura că a 
fost auzit cum trebuie. 

Îmi pari supărat pentru 
răspunsul pe care l-ai primit. 
Aşa este? 

Clarificarea Solicitarea mai multor informaţii, 
acolo unde contextul este vag. 

Poţi să-mi spui mai multe 
despre ce s-a întâmplat? 

Comportament 
asertiv 

Găsirea unei alternative care să 
exprime atenţie, importanţă și grijă 
pentru ce comunică copilul. 

Păstrarea contactului vizual, 
mângâieri şi îmbrăţişări, 
păstrarea proximităţii fizice. 

 

1.3. Prevenirea și combaterea discriminării 

 

1.3.1 Stereotipul și prejudecata 

 

Stereotipul 

O definiţie a stereotipului acceptată de majoritatea autorilor ar fi aceea care prezintă 
stereotipurile ca „un asamblu de convingeri împărtăşite vizavi de caracteristicile personale, de 
trăsaturile de personalitate, dar şi comportament, specifice unui grup de persoane”. 

Stereotipurile sunt o generalizare extremă: s-a menţionat că termenul provine din tipografie, 
unde se creeaza exemplare identice; la fel, un stereotip identifică toţi membrii unei anumite 
categorii prin anumite caracteristici negative („toţi romii fură”). Deoarece nu provin dintr-o 
cunoaştere obiectivă, din observarea raţională, stereotipurile sunt, de multe ori, idei incorecte sau 
exagerate. Stereotipurile nu sunt în mod necesar negative, ele pot fi şi pozitive.  

Deseori, oamenii au stereotipuri legate de: 

• Vârstă: toţi adolescenţii iubesc rock-ul și nu-i respectă pe cei mai în vârstă; 

• Sex: bărbaţii doresc un singur lucru de la femei; 

• Rasă: toţi chinezii arată la fel; 

• Religie: toţi cei care sunt de religie islamică sunt terorişti; 

• Vocaţie: toţi avocaţii sunt lacomi; 

• Naţionalitate: toate persoanele de etnie Roma sunt murdare; 

• Locuri: toţi oamenii care trăiesc în oraşul X sunt leneşi; 

• Lucruri: toate ceasurile elveţiene sunt perfecte. 

Caracteristici principale ale stereotipurilor: 

• Sunt mult mai simple decât realitatea; 

• Se obţin mai degrabă de la „mediatori culturali”, decât prin proprie experienţă; 

• Sunt false prin însăşi natura lor; 

• Atunci când sunt dobândite în copilărie, sunt foarte greu de schimbat şi rămân cu 
încăpăţânare în mintea noastră, colorând percepţiile şi comportamentele noastre. 

Categorii de stereotipuri: 
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• Premoniţia; 

• Atribuirea; 

• Autoatribuirea; 

• Învinuirea victimei; 

• Ameninţarea stereotipiei; 

• Stereotipuri cu caracter individual a vrea și a putea. 

Exemple de stereotipuri: 

• Trăsături asociate femeilor: devotate celorlalţi, conştiente de sentimentele celorlalţi, 
emoţionale, săritoare, blânde, bune, înţelegătoare, calde. 

• Trăsături asociate bărbaţilor: activi, iau repede decizii, competitivi, încrezatori, 
independenţi, nu renunţă uşor, au încredere în ei, rezistă bine la stres. 

• Afro-americanii sunt buni la baschet. 

• Ţiganii sunt învăţaţi de mici să fie hoţi /cerşetori. 

 

Prejudecata 

Cuvântul prejudecată este cel mai adesea folosit cu referire la opiniile preconcepute faţă de 
anumiţi oameni sau o persoană, din motive de rasă / etnie, sex, clasă socială, vârstă, handicap, 
religie, sexualitate, naţionalitate sau alte caracteristici personale. Se poate referi, de asemenea, la 
convingerile nefondate şi poate include „orice atitudine excesivă, care este deosebit de rezistentă 
la influenţa raţională”. Definim prejudecata ca un „sentiment, favorabil sau nefavorabil, faţă de o 
persoană sau un lucru, înainte de, sau nefiind bazat pe, experienţa reală.” 

Prejudecaţile pot apărea faţă de membrii oricărei categorii sociale diferită de cea proprie, în 
legătură cu care există sentimente defavorabile. Prejudecăţile sunt clasificate deseori în funcţie de 
categoria socială care face obiectul generalizării. De pildă, sexismul este o prejudecată împotriva 
femeilor sau a bărbaţilor, antisemitismul este prejudecata faţă de evrei, iar rasismul este 
prejudecata faţă de indivizii unei alte rase. 

Elementele comune ale definiţiei prejudecăţii sunt:  

• este un fenomen între comunităţi (intergrupe); 

• are o orientare negativă; 

• este, de obicei, un lucru dăunător și este o atitudine. 

Prejudecata are următoarele componente: 

• cognitivă – o serie de stereotipuri şi credinţe despre grup; 

• afectivă, sentimentală – antipatie sau sentiment activ de duşmănie faţă de grup; 

• comportamentală – stare de veghe pentru a discrimina grupul, oricând este posibil. 

Forme ale prejudecăţii: 

• rasismul 

• naţionalismul 

• xenofobia 

• antisemitismul 

• sexismul 

• gerontofobia 

Formele de exprimare a prejudecăţilor pot fi deschise sau ascunse.  
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Exemple:  

1. Deseori ni se întâmplă în trafic să observăm că un conducător auto greşeşte sau nu 
adoptă un ritm, un stil de condus potrivit obiceiului locului, respectiv, parchează din mai 
multe manevre decât ne-am fi aşteptat. Mintea noastră ne produce imaginea unei femei 
şofer şi, în următoarea secundă, a unei blonde, chiar dacă nici nu am zărit persoana 
aflată la volan. Dacă realitatea ne înşală imaginea interioară, atunci trecem repede peste 
acest aspect, explicându-ne că a fost o eroare.  

2. Dl. X. – „Problema cu evreii este că se preocupă în mod exclusiv doar de propriul 
grup. 

Dl. Y – Potrivit evidenţei campaniilor de donaţii, se poate dovedi că raportat la numărul 
lor, evrei donează cele mai multe fonduri pentru scopurile caritabile ale comunităţilor, 
faţă de alte minorităţi.  

Dl. X. – Acest fapt demonstrează că evreii au încercat întotdeauna să cumpere 
bunăvoinţa altora şi să se amestece în treburile creştinilor. Se gândesc doar la bani, de 
aceea sunt atâţi de mulţi bancari evrei.  

Dl. Y – Ultimele statistici arată că numărul evreilor în sectorul bancar este 
nesemnificativ, sunt mult mai mulţi bancari neevrei.  

Dl. X – Exact despre acest fapt vorbim. Evrei nu au curaj să intre în afaceri corecte, sunt 
mult mai mulţi evrei în industria filmului şi în patronatul localurilor de noapte.”  

3. „Colega brunetă e mai deşteaptă decât cea blondă” 

„Sunt femeie, aşadar am mai multă răbdare” 

„Copiii unui hoţ vor ajunge hoţi” 

„Ştiinţa găseşte explicaţii pentru toate fenomenele” 

Cauzele prejudecăţii şi a stereotipurilor 

• Concurenţa economică şi politică 

Limitarea accesului femeilor sau a persoanelor aparţinând minorităţilor etnice în funcţii de 
conducere, în funcţii de putere constituie unul dintre exemplele în acest sens.  

• Agresivitatea transferată – teoria „ţapului ispăşitor„  

În zilele noastre procedeul ţapului ispăşitor vizează învinuirea unui grup vulnerabil sau a 
unei persoane vulnerabile nevinovate de fapte sau situaţii pentru care nu poartă 
răspundere. 

• Menţinerea statutului şi a imaginii de sine  

• Necesitatea de a fi conform cu normele sociale  

Dacă un club, sub titlul de „ne rezervăm dreptul de a ne selecta clientela„, exclude accesul 
persoanelor aparţinând minorităţii rome, majoritatea oamenilor sunt de acord cu această 
practică, pentru a fi conform cu normele nescrise ale societăţii. 

 

Soluţii privind limitarea efectelor negative ale stereotipurilor şi prejudecăţilor: 

Limitarea efectelor negative ale stereotipurilor şi prejudecăţilor, deşi dificil de realizat, se 
poate iniţia prin: 

• evidenţierea unor reprezentanţi ai grupului cu privire la care identificăm existenţa unor 
caracteristici sau comportamente care infirmă prejudecata; 

• oferirea unei cantităţi semnificative de informaţii privind acel grup – privind toate valorile şi 
normele specifice acestuia şi membrilor acestuia; 
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• motivarea individului - indivizilor în sensul înţelegerii corecte a grupului cu care doreşte să 
comunice; o implicare în activităţi în vederea atingerii unor scopuri comune. 

Puncte cheie: 

• prejudecata este o atitudine, de obicei ostilă, sau negativă faţă de un grup, care se 
fundamentează pe generalizarea unei informaţii eronate sau incomplete; 

• interpretarea realităţii prin imaginile din mintea noastră se numeşte stereotipizare;  

• cauzele prejudecăţii sunt: concurenţa economică şi politică, agresivitatea transferată – 
teoria „ţapului ispăşitor„ menţinerea imaginii şi a statutului de sine şi necesitatea de a fi 
conform cu normele sociale.  

 

1.3.2. Discriminarea 

Discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe bază de 
rasă, naţionalitate, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată 
care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în 
condiţii de egalitate, a drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, ori a drepturilor recunoscute prin 
lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. 

Discriminarea poate fi vizualizată în contextul unei monede cu două feţe care trebuie 
menţinută într-un echilibru, astfel încât utilizarea ei să fie justă, echitabilă şi lipsită de abuzuri, 
moneda fiind interpretarea legii. „A interpreta o lege, înseamnă a-i găsi locul în ordinea juridică, 
înlăturând excesele și pasiunile care au determinat-o”.  

 

Exemple: 

1. Neacordarea biletelor gratuite pentru însoţitorii nevăzătorilor poate fi interpretată, prin 
efectele ei, ca o defavorizare nejustificată a persoanelor nevăzătoare; 

2. Refuzul de a scuti de la impozitul pe pensie o persoană pentru că nu are certificat de 
handicap eliberat în judeţul unde figurează ca pensionar este o practică aparent neutră, 
nu vizează în mod explicit persoanele cu dizabilităţi, însă ea a dezavantajat persoana cu 
dizabilitate, fiind contrară legii. 

 

Relaţia dintre prejudecată, stereotip şi discriminare 

 

Stereotip Prejudecată Discriminare 

Persoanelor de etnie 
roma nu le place să 
muncească 

Nu îmi plac persoanele de 
etnie roma 

Nu angajez persoane de 
etnie roma 

 

Exemple - cazuistică internă  

a. Discriminare pe criteriu de naţionalitate (2015) 

Petentul G.L. semnalează faptul că în localitatea Săvădisla, din Jud. Cluj, care are o 
pondere de 52% cetăţeni de naţionalitate maghiară, nu se respectă drepturile lingvistice 
ale acestora prin neinscripţionarea indicatoarelor în ambele limbi în mod egal (caractere 
utilizate cu aceeaşi mărime şi în ordinea firească, română şi maghiară), imposibilitatea de 
a comunica pe pagina web a Primăriei în limba minorităţii naţionale, necunoaşterea de 
către funcţionarul public angajat a limbii maghiare, publicarea doar uneori a actelor 
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normative emise de Primar sau Consiliul Local şi în limba maghiară şi desfăşurarea 
dezbaterilor publice din cadrul Primăriei doar în limba română. Prin Hotărârea 
nr.25/14.01.2015, Colegiul director constată că în cauză sunt prezentate indicii de natură 
a prezuma că, un criteriu interzis stipulat de art. 2 alin.1) şi art.10 cu alin. h), din O.G. nr. 
137/2000, republicată a constituit un obiter dictum în legătură cu îndeplinirea drepturilor 
cetăţenilor minoritari ai statului, locuitori ai comunei Slăvădisla, de către părţile reclamate 
şi a dispuns sancţionarea acestora cu avertisment şi monitorizarea pentru o perioadă de 
3(trei luni), pentru a se constata dacă vor întreprinde acţiuni cu scopul eliminării faptelor 
reclamate. 

b. Discriminare pe criteriu etnic (2015) 

Colegiul director s-a autosesizat cu privire la faptul că reclamatul T.E. a publicat pe pagina 
de internet szekelyfold.ma, la data de 18.08.2014, sub nume fals, articolul „Miért jó 
cigánynak lenni Háromszéken?” („De ce este bine să fii ţigan în Trei Scaune?”), în care se 
atribuie un comportament infracţional romilor din Trei Scaune. La întrebarea din titlu 
răspunsul este următorul: „mare parte a ţigănimii din Trei Scaune nu lucrează. Mare parte 
a comunităţii îşi duce zilele din furt, tâlhărie şi infracţiuni şi ajutor social. [...] SEZONUL 
AGRICOL AL ȚIGANILOR începe foarte târziu, în august. Atunci pornesc ţiganii la muncă 
agricolă: culesul pe timp de noapte al cartofilor, păşunatul pe terenul altuia în zorii zilelor, 
furtul fânului altuia înainte de asfinţit. [...] Eu nu pot să fac altceva pentru ţigani decât SĂ 
DEVIN DE MÂINE RASIST, NEONAZIST, ȚIGANOFOB, şi să încerc să-mi apăr familia şi 
bunurile mele de ţigani.”. Prin Hotărârea nr.236/13.05.2015, Colegiul director constată că 
fapta de a ţine pe pagina proprie de internet un articol care atribuie comportament 
infracţional comunităţii de romi reprezintă discriminare conform art. 2 alin. 1 al O.G. nr. 
137/2000 şi decide aplicarea amenzii contravenţionale în valoare de 10.000 lei faţă de 
reclamat. 

c. Discriminare pe criteriu religios (2014) 

Sesizarea petentului C.C. vizează afirmaţiile reclamatului făcute în spaţiul public, 
respectiv tv, afirmaţii care îi încalcă acestuia dreptul la libertatea religioasă.. Astfel, se 
arată că în data de 16 iunie 2014, la emisiunea „Atac la cenzură”, tema abordată, în mod 
tendenţios, a fost apartenenţa religioasă a petentului, reclamatul „acuzându-l” că este 
greco catolic, apoi catolic, dar cu toate acestea a fost ales în Adunarea eparhială a B.O.R. 
Mai mult, reclamatul a continuat să discute tendenţios şi cu o tentă instigatoare chiar şi 
după ce părintele C.Ş. a oferit, telefonic, informaţiile necesare despre apartenenţa 
religioasă a petentului. Colegiul director reţine prin Hotărârea nr.517/2014 că Dreptul la 
libertatea şi manifestarea de religie este garantat, atât de legislaţia europeană, respectiv, 
art. 9 al Convenţie pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, cât 
şi de către art. 29 din Constituţia României şi decide că faptele reprezintă discriminare, 
potrivit art. 2 (1) art.15 din O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea faptelor de 
discriminare, republicată, sancţionând reclamatul cu amendă contravenţională în cuantum 
de 1000 lei, potrivit art.2 alin.11 şi art. 26 alin.1 din O.G. nr. 137/2000 coroborat cu art. 5 
din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare 

d. Discriminare pe criteriu de vârstă (2013) 

Petenta A.C. a sesizat Consiliul cu privire la neacordarea de către Casa Judeţeană de 
Asigurări de Sănătate Galaţi a unei perechi de proteze auditive, arătând că în răspunsul 
primit de la autorităţi, doar persoanele sub 18 ani pot primi două proteze auditive. Prin 
Hotărârea nr.313/2015, Colegiul director a considerat că neacordarea unei perechi de 
proteze auditive pentru petentă este o faptă de discriminare conform art. 2 alin. 1 al O.G. 
nr. 137/2000, întrucât reprezintă o deosebire pe bază de vârstă care are ca efect 
restrângerea folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a dreptului la sănătate, la 
îngrijire medicală şi la servicii sociale și a aplicat sancţiunea avertismentului pentru 
Ministerul Sănătăţii, cu recomandarea ca în lipsa unui motiv medical real, care justifică 
diferenţierea, să modifice prevederile Ordinului nr. 423/191/2013, pentru a elimina 
discriminarea pe criteriu de vârstă. 
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Forme clasice ale discriminării  

a. Discriminarea directă 

b. Discriminarea indirectă 

c. Hărţuirea 

d. Victimizarea 

e. Ordinul de a discrimina 

 

Discriminarea directă survine atunci când:  

• persoana este tratată în mod nefavorabil, prin comparaţie cu modul în care au fost sau ar fi 
tratate alte persoane aflate într-o situaţie similară; 

• iar motivul acestui tratament îl constituie o caracteristică concretă a acestora, care se 
încadrează în categoria „criteriului protejat”. 

Pentru existenţa discriminării directe trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  

• existenţa unui tratament diferenţiat manifestat prin: orice deosebire, excludere, restricţie 
sau preferinţă; 

• existenţa unui criteriu de discriminare – criteriile enumerate în definiţia legală sunt cu titlu 
de exemplu, fapt exprimat prin sintagma „şi orice alt criteriu”; 

• existenţa unui raport de cauzalitate între criteriul de discriminare şi tratamentul diferenţiat; 

• tratamentul diferenţiat are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, 
folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale sau a unui drept recunoscut de lege; 

• existenţa unor persoane sau situaţii aflate în poziţii comparabile; 

• tratamentul diferenţiat nu este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere 
a acelui scop sunt adecvate şi necesare – justificarea obiectivă se aplică doar în cazul 
criteriului vârstei. 

Exemplu:  

Compania aeriană TAROM lansează o promoţie de cumpărare a 2 bilete la preţ de 1 
pentru perechi iubiţi, cu ocazia zilei Sf. Valentin. Un cuplu de homosexuali s-a prezentat la 
o agenţie TAROM pentru a beneficia de promoţie.  

Agenţia TAROM a refuzat vânzarea biletelor la promoţie pentru cuplul de homosexuali. În 
speţă se încalcă dreptul de a avea acces la servicii în condiţii de egalitate, pe criteriul 
orientării sexuale. Comparaţia se realizează între cuplurile cu orientare heterosexuală şi 
cuplurile cu o altă orientare sexuală. 

 

Puncte cheie – discriminarea directă: 

În afara criteriului vârstă, nu există nicio justificare generală pentru discriminarea directă. 
Accentul în analiza discriminării directe cade pe existenţa tratamentului diferenţiat. Motivul sau 
intenţia discriminatorului (A) sunt irelevante; problema este dacă B a fost tratat mai puţin favorabil. 
„Tratamentul mai puţin favorabil” poate include respingere, refuz, excludere, oferirea unor condiţii 
mai puţin favorabile sau a unui serviciu mai sărac, refuzarea unei alternative sau oportunităţi. 
Pentru constatarea unei discriminări directe, este necesară identificarea unui element de 
comparabilitate ipotetic sau actual, ale cărui caracteristici relevante sunt la fel sau cel puţin la fel, 
dar care este, a fost sau ar putea fi tratat mai favorabil decât în cazul lui B. 

Nu este necesar ca motivul protejat în cauză să se aplice persoanei (B), care este tratată 
mai puţin favorabil. În mod corect sau greşit, B ar putea fi perceput ca o persoană pentru care se 
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aplică acest motiv (“discriminare prin percepţie”) sau ar putea fi asociat cu cineva la care se aplică 
acest motiv sau se crede a fi o persoană la care se aplică acest motiv (“discriminarea prin 
asociere”). Declararea în orice fel a intenţiei de a trata oamenii mai puţin favorabil, din oricare 
dintre motivele protejate, duce la discriminare directă. La nivelul răspunderii penale, reţinem 
reglementarea din Codul penal al Republicii Moldova, care incriminează încălcarea egalităţii în 
drepturi a cetăţenilor prin articolul 176 alin. (1) – fapta care constă în „orice deosebire, excludere, 
restricţie sau preferinţă în drepturi şi în libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, orice 
susţinere a comportamentului discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală şi în 
alte sfere ale vieţii, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau 
convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu.” 

 

Discriminarea indirectă:  

Prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, 
pe baza criteriilor protejate faţă de alte persoane, reprezintă o discriminare indirectă, în afara 
cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar 
metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare. 

Provocarea în practică constă în dificultatea de a identifica faptele de discriminare indirectă. 
Unul dintre elementele de diferenţiere constă în faptul că în cazul discriminării indirecte analiza se 
concentrează pe efectele practicii sau criteriului aparent neutru, pe când în cazul discriminării 
directe determinant este tratamentul diferenţiat produs prin fapta de discriminare.  

 

Pentru existenţa discriminării indirecte trebuie îndeplinite aceleaşi condiţii ca în cazul 
discriminării directe, diferenţa între cele două forme de discriminare constă în caracterul neutru, 
greu de identificat, al criteriilor şi practicilor care au stat la baza tratamentului diferenţiat.  

Pentru a fi în prezenţa unei discriminări indirecte trebuie să identificăm existenţa unei reguli, 
a unui criteriu sau a unei practici aparent neutre, o cerinţă care se aplică tuturor. Efectele regulii, 
practicii, criteriului aparent neutru trebuie să plaseze un grup într-o situaţie specială 
dezavantajoasă.  

Astfel, dacă în cazul discriminării directe accentul se plasează pe tratamentul diferenţiat, în 
cazul discriminării indirecte analiza se va concentra pe efectele diferenţiate ale regulii, criteriului 
sau practicii aparent neutre.  

Se menţine necesitatea testului comparativităţii.  

Pentru a justifica tratamentul diferenţiat, trebuie să se demonstreze: 

• că regula sau practica în speţă urmăreşte un scop legitim; 

• că mijlocul ales pentru a realiza scopul respectiv este proporţional cu scopul urmărit și 
necesar pentru realizarea acestuia; 

 

Exemplu: 

Petenta îşi reia activitatea după suspendarea contractului individual de muncă pe 
perioada concediului de naştere și cel de îngrijire creştere copil pe perioadă de 1 an. La 
suspendarea contractului individual de muncă, petenta a predat portofoliul de clienţi şi 
tranzacţiile unei noi angajate. La reluarea contractului de individual de muncă, petenta a 
fost obligată să-şi constituie un nou portofoliu de clienţi, în consecinţă și vânzări. 

La o lună după reluarea activităţii, angajatorul, parte reclamată, dispune evaluarea anuală 
a angajaţilor pe următoarele criterii: rezultatele obţinute la vânzări de produse, 
dimensiunea şi calitatea portofoliului de clienţi în ultimul an, chestionarul de evaluare 
completat de clienţi.  

În urma evaluării, petenta, având cel mai slab punctaj dintre angajaţi, a fost concediată de 
către partea reclamată, angajator. 
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Puncte cheie – discriminarea indirectă: 

Prevederea, criteriul sau practica trebuie să fie „neutre” în legătură cu toate criteriile 
protejate (de exemplu, să aibă o anumită înălţime sau să fi locuit în zonă mai mult de doi ani); în 
cazul în care se face referire în mod explicit, sau se adresează, oricare dintre motivele protejate 
(de exemplu, să fie de culoare albă), este foarte probabil să fie discriminare directă. 

Prevederea, criteriul sau practica pot fi o cerinţă formală, cum ar fi o cerere pentru un loc de 
muncă sau pentru admiterea la o şcoală sau universitate; poate fi o procedură agreată, cum ar fi 
criteriile de selecţie pentru concediere, poate fi o practică informală, cum ar fi recrutarea pe cale 
orală. 

În unele cazuri, dezavantajul va fi evident şi nu în litigiu, de exemplu, o cerinţă de a avea 
experienţă de minim cinci ani de muncă ar dezavantaja tinerii. 

În alte cazuri, e nevoie să fie adunate unele date, pentru a putea fi arătat dezavantajul. De 
exemplu, a arăta că selectarea mai întâi a muncitorilor part-time pentru concediere va dezavantaja 
femeile depinde de dovada că, în mod disproporţionat, femeile lucrează part-time în număr mai 
mare decât bărbaţii, în timp ce nu există un număr mai mic de bărbaţi care lucrează full-time. 
Prevederea, criteriul sau practica poate fi justificată în mod obiectiv într-o situaţie și nu poate fi 
justificată în mod obiectiv în alta. 

 

Hărţuirea 

În cazul hărţuirii, nu este necesar un termen de comparaţie pentru a dovedi fapta. Acest 
lucru reflectă în principal faptul că hărţuirea în sine este greşită din cauza formei pe care o îmbracă 
(abuz verbal, nonverbal sau fizic) şi a efectului potenţial pe care îl poate avea (încălcarea 
demnităţii umane). 

Noul Cod penal al României incriminează hărţuirea sexuală prin art. 223 alin. (1) ca fiind 
fapta de „pretindere în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă 
sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie 
umilitoare.” 

Noţiunea de hărţuire psihică - de mobbing - a fost descrisă de Heinz Leyman prin: 

• acţiuni destinate îngrădirii posibilităţii de exprimare a victimei (nu este lăsată să se exprime 
liber, să aibă idei, să-şi termine fraza); 

• acţiuni de desconsiderare a victimei în faţa colegilor (victima este ridiculizată, i se iau în 
derâdere convingerile politice, religioase, se emit anumite zvonuri despre ea, se glumeşte 
pe seama vieţii ei particulare); 

• acţiuni de discreditare profesională a victimei (victimei i se schimbă frecvent sarcinile, 
dându-i-se unele neconforme cu nivelul ei de pregătire sau, din contră, nu i se mai atribuie 
sarcini); 

• acţiuni ce vizează izolarea victimei (nu este lăsată să discute cu alţi colegi, i se oferă sarcini 
de lucru care să o izoleze, nu mai participă la şedinţele de lucru, îi este ignorată chiar 
prezenţa fizică); 

• acţiuni vizând compromiterea sănătăţii victimei (atribuirea de sarcini dificile, care sa-i 
pericliteze sănătatea, ameninţarea cu violenţa fizică şi punerea în practică a ameninţărilor). 

În conformitate cu directivele privind nediscriminarea, hărţuirea este considerată 
discriminare atunci când:  

• este manifestată o conduită indezirabilă referitoare la un criteriu protejat;  

• scopul sau efectul avut în vedere constă în lezarea demnităţii unei persoane;  

• este creat un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator. 
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Interdicţia hărţuirii şi a instigării la discriminare ca parte din dreptul UE privind 
nediscriminarea reprezintă evoluţii relativ noi, care au fost introduse pentru a permite o protecţie 
mai cuprinzătoare. 

Hărţuirea reprezintă un tip specific de discriminare în temeiul directivelor UE privind 
nediscriminarea. Aceasta fusese tratată anterior ca o manifestare concretă a discriminării directe. 
Abordarea sa ca subiect separat în cadrul directivelor se bazează mai degrabă pe importanţa pe 
care o are faptul de a atrage atenţia asupra acestei forme deosebit de nocive de tratament 
discriminatoriu, decât pe o schimbare a gândirii conceptuale.  

Directivele privind egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei prevăd, de asemenea, că 
hărţuirea sexuală este un tip specific de discriminare, în cadrul căreia conduita indezirabilă 
„verbală, nonverbală sau fizică” are „conotaţie sexuală”. 

Cu toate că directivele privind nediscriminarea nu obligă statele membre să recurgă la legea 
penală pentru a soluţiona actele de discriminare, există o decizie-cadru a Consiliului European 
care obligă toate statele membre să prevadă sancţiuni penale pentru incitarea la violenţă sau ură 
pe criterii de rasă, culoare, ascendenţă, religie sau convingeri, naţionalitate sau origine etnică, 
precum şi pentru diseminarea unor materiale rasiste sau xenofobe și tolerarea, negarea sau 
banalizarea genocidului, a crimelor de război şi a crimelor împotriva umanităţii îndreptate împotriva 
acestor grupuri. Statele membre sunt, de asemenea, obligate să considere intenţia rasistă sau 
xenofobă drept o circumstanţă agravantă.  

Prin urmare, este foarte probabil ca actele de hărţuire şi actele de instigare la discriminare, 
pe lângă faptul că reprezintă discriminare, să intre sub incidenţa legii penale naţionale, în special 
atunci când au legătură cu originea rasială sau etnică.  

Exemplu:  

Prin petiţia formulată, petenta M.M.C. consideră discriminatorii comportamentul și 
practicile angajatorului după reintegrarea sa pe post în urma sentinţei instanţei, definitivă 
şi irevocabilă. În fapt, petenta precizează că a fost reangajată la data de 24.07.2013, iar 
până la data de 30.08.2013, când a intrat în concediu de odihnă, a fost supusă unui 
tratament degradant, injust, umilitor, fiind obligată să rupă manual, în bucăţi mai mici de 1 
cm, ciornele colegilor, această muncă fiind atent supravegheată. De asemenea, petenta 
mai precizează că a fost prezentată ca exemplu negativ, arătând astfel altor angajaţi ce ar 
putea păţi dacă ar avea curajul să-şi apere interesele în justiţie, în contradictoriu cu 
societatea reclamată.  

Colegiul director a decis respingerea excepţiei de necompetenţă invocată de reclamat şi 
că faptele prezentate în petiţie reprezintă discriminare directă, hărţuire şi încalcă dreptul la 
demnitate al petentei conform art. 2 alin. 1, art. 2 alin. 5 şi art. 15 din O.G. nr. 137/2000. În 
ceea ce priveşte sancţiunea aplicată, Colegiul director decide oportună în cauză aplicarea 
amenzii contravenţionale în valoare de 20.000 lei. De asemenea, Colegiul director obligă 
reclamatul să publice într-un ziar de tiraj naţional un rezumat al hotărârii de constatare 
(conţinând numărul şi data hotărârii, numărul dosarului, reclamatul, obiectul, motivarea de 
fapt şi de drept şi dispozitivul), cu respectarea caracterului confidenţial al numelui şi 
domiciliului petentei. 

 

Puncte cheie: 

Comportamentul de hărţuire este manifestat printr-o conduită indezirabilă referitoare la un 
criteriu protejat. Comportamentul nedorit, indezirabil se poate exprima prin orice fel de acte: 
expresii, cuvinte vorbite sau scrise, abuz, imagini, grafitti, gesturi fizice, expresii faciale, mimică, 
glume, farse sau contact fizic. Comportamentul va fi legat de un criteriu protejat, dacă acest criteriu 
se aplică lui B, sau dacă există vreo legătură cu criteriul protejat. B ar putea fi hărţuit, deoarece 
este perceput în mod eronat ca fiind o persoană căreia i se aplică acest criteriu, sau din cauza 
asocierii cu cineva căruia i se aplică acest criteriu, cum ar fi un membru al familiei sau un prieten 
sau pentru că B este cunoscut pentru susţinerea persoanelor cărora li se aplică acest criteriu. 
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Dacă persoana (A) săvârşeşte un comportament nedorit cu intenţia de a încălca demnitatea 
lui (B) şi de a crea un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau jignitor, suntem în prezenţa 
unei hărţuiri, indiferent de efectul său real (B). 

Chiar dacă (A) nu avea această intenţie, comportamentul de nedorit al lui (A) va fi 
considerat hărţuire, în cazul în care are acest efect. Pentru a determina dacă un comportament are 
un astfel de efect, o instanţă poate lua în considerare percepţia lui (B) şi a altor circumstanţe 
relevante. 

 

Victimizarea 

Victimizarea reprezintă orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în 
justiţie cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării. 

Condiţii: 

• existenţa unei plângeri sau acţiuni în justiţie cu privire la încălcarea principiului 
tratamentului egal şi al nediscriminării; 

• existenţa unui tratament advers ca răspuns la acest demers al victimei; 

• tratamentul advers are ca efect crearea unei atmosfere ostile, degradante, umilitoare sau 
are consecinţe asupra condiţiilor de muncă ale victimei. 

În cazurile de victimizare nu are relevanţă dacă plângerea sau acţiunea în justiţie cu privire 
la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării a fost admisă sau nu. 

Exemplu: 

Petentul a fost concediat de către partea reclamată, însă, prin Sentinţa Civilă 
nr.5782/07.12.2011 a Curţii de Apel Timişoara s-a dispus anularea deciziei de concediere 
și repunerea acestuia în postul și funcţia deţinute anterior, precum şi plata unei 
despăgubiri.  

La aproape o lună de la solicitarea de reîncadrare, partea reclamată l-a reîncadrat pe 
petent, însă nu pe postul și funcţia deţinute anterior (electronist), ci a fost pus să 
efectueze activitatea de arhivă a dosarelor şi de întocmire a centralizatoarelor în podul 
societăţii, unde nu era lumină şi nici spaţiu necesar desfăşurării vreunei activităţi (în probe 
petentul a depus fotografii), acesta desfăşurându-şi o perioadă activitatea pe genunchi. 
Mai mult, niciunul dintre colegii de serviciu nu a desfăşurat vreodată această activitate.  

După o perioadă de timp, petentul a fost mutat în vestiarul societăţii, pentru a centraliza 
fişele pentru instructajul sănătăţii şi securităţii până la sosirea/angajarea unei persoane 
specializate. Petentul afirmă că a fost forţat şi ameninţat verbal, pentru a depune această 
muncă. - Hot. CNCD 302/2012 

 

Puncte cheie:  

Actul de a face o plângere sau de a aduce sau sprijini procedura de respectare a legii 
privind nediscriminarea este adesea menţionat ca „act protejat”. Actul protejat poate fi realizat de 
către orice persoană, nu numai de persoana care depune plângerea sau exercită acţiunea. Astfel, 
actul protejat poate fi realizat şi de o persoană care este dispusă să depună mărturie sau să 
sprijine cazul victimei în instanţa de judecată. 

În mod similar, victimizarea poate fi comisă de către orice persoană, nu numai de către 
angajator sau furnizorul de servicii împotriva căruia s-a depus plângerea, ci şi de către un potenţial 
viitor angajator. Nu se solicită identificarea unui element de comparabilitate. 

Victimizarea poate apărea atunci când relaţia/raportul la care se referă actul protejat a luat 
sfârşit, cum ar fi situaţia persoanei căreia i s-a refuzat eliberarea unei referinţe de către fostul 
angajator sau nu a fost recrutată de către noul angajator, din cauza faptului că în cadrul raportului 
de muncă anterior a depus o plângere care a avut obiect o presupusă discriminare. 
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Ordinul de a discrimina 

Ordinul de a discrimina reprezintă dispoziţia de a discrimina persoanele pe baza unui criteriu 
prevăzut de lege. 

Ordinul nu trebuie să se limiteze doar la dispoziţia care are caracter obligatoriu, ci trebuie să 
se extindă şi la situaţiile în care există o preferinţă expresă sau o încurajare de a trata persoanele 
mai puţin favorabil, din cauza unuia dintre criteriile de nediscriminare. 

• dispoziţia poate fi de a discrimina în mod direct, de exemplu, de a respinge sau de a 
exclude orice persoană căreia i se aplică un anume criteriu protejat; 

• dispoziţia poate fi de a discrimina indirect, de exemplu, de a aplica un criteriu care ar 
dezavantaja persoanele cărora li se aplică un anumit criteriu; 

• dispoziţia/instrucţiunea poate fi dată unei persoane dintr-o organizaţie sau de către o 
organizaţie către altă organizaţie, în cazul în care aceasta din urmă, în mod normal, ar 
respecta instrucţiunile de la prima; de exemplu, un angajator care instruieşte o agenţie de 
recrutare să nu se refere la oameni de o anumită origine etnică; 

• în cazul în care persoana respectivă se supune dispoziţiei discriminatorii, atunci este 
susceptibilă de a comite un act de discriminare. 

Exemplu: 

Proprietarul unui club din Municipiul Bucureşti a solicitat angajaţilor săi care aveau în 
atribuţie supravegherea accesului în club să nu permită intrarea persoanelor de etnie 
romă. 

 

1.3.3. Concepte, legislație națională și jurisprudență 

 

Concepte privind nediscriminarea și egalitatea 

Discriminarea de jure şi discriminarea de facto: 

A discrimina înseamnă a diferenţia sau a trata diferit două persoane sau situaţii, atunci când 
nu există o distincţie relevantă sau de a trata într-o manieră identică două sau mai multe persoane 
sau situaţii care sunt, în fapt, diferite. 

Principiul egalităţii impune ca dreptul să trateze egal persoane aflate în situaţii comparabile, 
respectiv, dreptul să trateze diferit persoane aflate în situaţii diferite. 

Statul încalcă principiul tratamentului egal, atunci când pe parcursul elaborării legilor sau a 
aplicării acestora distinge între persoane care sunt în situaţii similare, respectiv, atunci când în 
procesul de elaborare a legilor sau a aplicării acestora nu ia în considerare diferenţele efective 
între persoane. 

Din definiţii rezultă două forme ale discriminării: 

• discriminarea de jure sau formală: a diferenţia sau a trata diferit două persoane sau situaţii, 
atunci când nu există nicio distincţie relevantă; 

• discriminarea de facto sau substanţială: a trata într-o manieră identică două sau mai multe 
persoane sau situaţii care sunt în fapt diferite. În această ultimă formă, tratarea diferită a 
unor probleme ce ţin de inegalitate nu este numai permisă, ci chiar cerută. 

Chiar dacă egalitatea de şanse constituie unul dintre principiile fundamentale ale 
democraţiilor moderne, aceasta nu înseamnă totuşi egalitatea absolută. Aplicarea unui tratament 
diferenţiat este indicat în cazul celor aflaţi într-o situaţie diferită, în măsura în care se prezintă 
diferenţa. Cu valoare de garanţie, tratamentul diferenţiat este permis doar atunci când poate fi 
justificat obiectiv și urmăreşte un scop legitim. În toate situaţiile, esenţială este existenţa unei 
interdicţii privind aplicarea abuzivă a tratamentului diferenţiat. 
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Egalitatea în drepturi (equality în rights) 

Suntem în prezenţa egalităţii în drepturi, atunci când scopul este asigurarea aceloraşi 
drepturi în aceeaşi măsură în privinţa tuturor. Acest concept, în majoritatea cazurilor, conduce la o 
egalitate formală, deoarece la momentul iniţial nu se ia în considerare diferenţa dintre posibilitatea 
indivizilor de a-şi exercita drepturile şi capacitatea acestora de a-şi realiza efectiv drepturile. 

Egalitatea de şanse  

În măsura în care scopul este egalitatea de şanse, dreptul trebuie să asigure şansele egale 
la momentul iniţial. La acest moment, societatea trebuie să aducă diferitele categorii sociale 
defavorizate la un nivel la care aceştia pot porni împreună cu majoritatea, de pe aceeaşi linie de 
start.  

Acest fapt nu înseamnă că statul acordă mai multe drepturi persoanelor aparţinând 
categoriilor sociale defavorizate sau vulnerabile, deoarece, în asemenea cazuri, statul, în 
contrapondere cu situaţia defavorabilă creată și existentă istoric, poziţionează persoanele 
aparţinând unor minorităţi în poziţia în care aceştia îşi pot exercita drepturile ce revin tuturor. Pe 
acest concept se fundamentează filozofia măsurilor pozitive sau afirmative. 

Tratamentul egal (equal treatment)  

Tratamentul egal presupune luarea în considerare, în mod egal, a capacităţii fiecărei 
persoane, deci nu un tratament identic, deoarece oamenii diferă în funcţie de talentul, inteligenţa, 
rezultatele şi alte caracteristici ale lor, ci mai degrabă un tratament just, astfel cum a fost promovat 
chiar de Aristotel. 

Egalitate în rezultat (equality în result) 

Conform acestei abordări, egalitatea de şanse ar trebui stabilită în funcţie de rezultat, adică 
în funcţie de punctul de sosire. Cu titlu de exemplu în sfera raporturilor de muncă, prin analiza 
categoriilor de persoane angajate, putem stabili dacă s-a săvârşit o discriminare indirectă, mai 
precis, dacă o dispoziţie aparent neutră aplicabilă tuturor în aceeaşi măsură, a avut ca efect un 
tratament defavorizat nejustificat pentru o minoritate sau alta. 

Protecţie egală a legii (equal protection of laws) 

Protecţia egală a legii se concretizează prin următoarele obligaţii ale statului: 

• de a se abţine de la tratamentul diferenţiat nejustificat în procesul de adoptare şi aplicare a 
legii; 

• de a interzice şi sancţiona prin lege discriminarea; 

• de a crea remedii legale eficiente pentru victimele discriminării. 

O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată  

Aplicarea ratione personae a legii cadru: cine este obligat să respecte legea și pe cine 
protejează legea: 

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare republicată a constituit, la data adoptării, un instrument juridic modern în domeniul 
egalităţii de şanse. Prin modificări succesive care au răspuns cerinţelor rezultate din 
implementarea în practică a actului normativ, respectiv celor izvorâte din procesul de integrare a 
României în Uniunea Europeană, O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, transpune prevederile Directivei Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L180 din 19 iulie 2000, și 
prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii 
de tratament, în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L303 din 2 decembrie 2000. 



 

58 

De asemenea, actul normativ este în concordanţă cu prevederile tratatelor internaţionale în 
domeniul drepturilor omului, în particular cu cele referitoare la principiul egalităţii de şanse şi al 
nediscriminării, la care România este parte. 

Potrivit actului normativ, în România, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, 
libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate de lege. Statul 
garantează principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării în exercitarea 
drepturilor și libertăţilor fundamentale. 

Exercitarea în condiţii de egalitate a drepturilor și libertăţilor fundamentale priveşte persoane 
aflate în situaţii comparabile. O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare reglementează atât discriminarea formală, cât şi pe cea substanţială. 

Alte forme de discriminare/măsurile afirmative  

Discriminarea prin asociere 

Pentru a fi în prezenţa unei fapte de discriminare directă, trebuie să existe o legătură de 
cauzalitate între tratamentul mai puţin favorabil şi criteriul de discriminare. Pentru a îndeplini acest 
criteriu, nu trebuie decât să ne punem o întrebare simplă: ar fi fost persoana în cauză tratată mai 
puţin favorabil, dacă ar fi fost de sex diferit, de rasă diferită, de vârstă diferită sau în orice situaţie 
opusă conform fiecăruia dintre celelalte criterii? Dacă răspunsul este da, atunci tratamentul mai 
puţin favorabil este în mod clar cauzat de criteriul respectiv. 

Nu este necesar ca regula sau practica aplicată să facă referire în mod explicit la „criteriu”, 
atât timp cât se referă la un alt factor care este indisociabil de „criteriu”. În principal, atunci când se 
analizează existenţa discriminării directe, se evaluează în ce măsură tratamentul mai puţin 
favorabil se datorează unui „criteriu” care nu poate fi separat de factorul concret ce constituie 
obiectul plângerii. 

Potrivit art. 2 alin. (1) din O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, criteriile sunt cu titlu de exemplu, lista acestora este deschisă. 

Jurisprudenţa internă a acceptat, similar practicii CEJ, noţiunea de discriminare prin 
asociere, în situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil din cauza asocierii sale cu o 
altă persoană care deţine caracteristicile unui criteriu. 

Exemplu 

În cauza Coleman/Attridge Law și Steve Law, o mamă a susţinut că i s-a aplicat tratament 
nefavorabil la locul de muncă, deoarece fiul său era o persoană cu handicap. Din cauza 
handicapului fiului, aceasta întârzia ocazional la serviciu şi solicita programarea 
concediului în funcţie de nevoile fiului său. Solicitările reclamantei au fost respinse, iar 
aceasta a fost ameninţată cu concedierea şi a fost ţinta unor comentarii abuzive 
referitoare la starea copilului său. CEJ a acceptat drept termen de comparaţie pe colegii 
acesteia care aveau copii şi ocupau posturi similare, constatând că aceştia beneficiau de 
tratament flexibil, atunci când adresau solicitări. De asemenea, CEJ a constatat că acest 
tratament constituia discriminare şi hărţuire pe motiv de handicap al fiului său. 

 

 

Discriminarea multiplă  

Discriminarea săvârşită pe baza a două sau mai multe criterii constituie circumstanţă 
agravantă. 

 

Exemplu:  

Anunţ de angajare: „angajăm consilier juridic în vârstă de până la 30 de ani, bărbat, 
exclus rom.” 
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Acţiunea pozitivă sau măsurile afirmative  

 „Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea 
unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor 
fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri 
de persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor 
defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonanţe.” 

O.G. 137/2000 recunoaşte faptul că pentru a obţine respectarea principiului egalităţii, în 
practică este nevoie de mai mult decât de prevederi prohibitive; prin urmare ele prevăd 
posibilitatea de a adopta măsuri pentru prevenirea sau compensarea dezavantajelor istorice 
suferite de anumite grupuri identificate pe un criteriu sau altul. Dacă anumite grupuri nu au fost 
niciodată angajate pentru a realiza anumite tipuri de muncă, atunci acţiuni pozitive ar putea 
încuraja persoane din aceste grupuri să se pregătească pentru acele tipuri de munci sau profesii.  

Art. 6 alin (1) dreptul la identitate, art. 32 alin. (3) dreptul la învăţătură a minorităţilor 
naţionale, art. 49 protecţia copiilor şi a tinerilor și art. 50 protecţia persoanelor cu handicap din 
Constituţie sunt prevederi care comportă obligativitatea statului de a implementa acţiuni pozitive 
pentru diferite categorii de persoane. 

De asemenea, apreciem că din definiţia egalităţii între cetăţeni din art. 4 alin. (2) şi egalităţii 
în drepturi din art. 16 alin. (1), respectiv a jurisprudenţei Curţii Constituţionale, putem să 
concluzionăm că există o obligativitate constituţională a statului de a implementa acţiuni pozitive în 
sprijinul categoriilor de persoane care sunt pe o poziţie de inegalitate cu majoritatea din cauze 
obiective, în scopul de a asigura acestora exercitarea drepturilor fundamentale ale omului.  

 

Puncte cheie 

Măsurile afirmative constituie politici pentru prevenirea sau compensarea dezavantajelor 
istorice suferite de anumite grupuri identificate pe un criteriu sau altul. Ele trebuie să fie 
proporţionale, corespunzătoare şi necesare pentru a-şi atinge scopul – de a preveni sau compensa 
pentru un anumit dezavantaj grupul în cauză- și nu ar trebui să-i defavorizeze disproporţional pe 
ceilalţi. Măsurile afirmative ar trebui să fie, prin urmare, limitate în timp şi revizuite periodic pentru a 
evalua dacă acestea continuă să fie proporţionale. 

Măsurile afirmative reprezintă o soluţie de ultimă instanţă, practicienii trebuie să acorde o 
atenţie specială „acţiunii” instituite în favoarea unui anumit grup de persoane. În analiza măsurilor 
afirmative, practicienii trebuie să se asigure că toţi candidaţii avuţi în vedere de către angajatorul în 
cauză, inclusiv cei care nu sunt vizaţi de măsurile specifice, sunt evaluaţi în mod obiectiv şi corect 
pentru funcţia respectivă. 

Măsurile speciale se pot utiliza numai atunci când, în urma unei evaluări obiective, un număr 
de candidaţi, în rândul cărora se află şi persoane din grupul vizat, sunt evaluaţi ca fiind capabili să 
îndeplinească rolul disponibil. Numai în astfel de circumstanţe membrul unui grup vizat, care este 
selectat în virtutea discriminării istorice anterioare practicate la locul de muncă, poate fi selectat cu 
prioritate faţă de o persoană care se află în afara grupului vizat.  

 

1.3.4. Instituții (naționale și internaționale) în domeniul combaterii discriminării 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), înfiinţat prin H.G nr. 1194 din 
2001, este autoritate de stat autonomă, sub control parlamentar, însărcinată cu aplicarea legislaţiei 
anti-discriminare în România. 

C.N.C.D.-ul are atribuţii în următoarele domenii:  

• Prevenirea faptelor de discriminare; 

• Medierea faptelor de discriminare; 

• Investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare; 

• Monitorizarea cazurilor de discriminare; 



 

60 

• Acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării. 

 

Procedura de soluţionare a plângerilor care au ca obiect o faptă de discriminare. 

În analiza procedurilor de soluţionare a cazurilor de discriminare reţinem că România 
implementează, prin legea specială în domeniul nediscriminării, directivele în domeniu ale Uniunii 
Europene:  

• Directiva Consiliului 2000/43/CE, 29 iunie 2000, cu privire la implementarea principiului 
tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică; 

• Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în 
favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă.  

Cele două directive stabilesc standarde minime ce trebuie puse la dispoziţia tuturor 
persoanelor care se consideră nedreptăţite prin nerespectarea principiului egalităţii de tratament. 
Astfel, statele care implementează directivele au obligaţia să: 

• asigure proceduri judiciare şi/sau administrative, inclusiv proceduri de conciliere acolo unde 
consideră necesar;  

• procedurile în cauză să fie accesibile tuturor persoanelor care se consideră lezate prin 
nerespectarea faţă de ei a principiului egalităţii de tratament, chiar după ce au încetat 
relaţiile în care discriminarea se presupune a se fi produs. 

România cunoaşte două proceduri independente de soluţionare a plângerilor:  

• administrativă, în faţa instituţiilor de egalitate; 

• judecătorească, în faţa instanţelor de judecată.  

 

PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ 

CINE POATE DEPUNE PLÂNGEREA?  

Procedura din oficiu 

Art. 19 - (2) Consiliul îşi exercită competenţele la sesizarea unei persoane fizice sau 
juridice ori din oficiu. 

CALITATEA PROCESUALĂ ACTIVĂ 

Art. 20. - (1) Persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul în 
termen de un an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă de 
săvârşirea ei. 

CALITATEA PROCESUALĂ ACTIVĂ A ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Art. 28. - (1) Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor 
omului sau care au interes legitim în combaterea discriminării au calitate procesuală activă, 
în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere 
unei comunităţi sau unui grup de persoane. 

TERMENUL DE PRESCRIPȚIE A DREPTULUI DE SESIZARE 

Art. 20. - (1) - un an de la: 

data săvârşirii faptei sau  

de la data la care putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei. 
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CARACTERUL OPȚIONAL AL PROCEDURII ADMINISTRATIVE 

Art. 27. - (1) Persoana care se consideră discriminată poate formula, în faţa instanţei 
de judecată, o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare 
discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea 
este scutită de taxă judiciară de timbru şi nu este condiţionată de sesizarea Consiliului. 

CONȚINUTUL PETIȚIEI 

ORDIN nr. 144 din 11 aprilie 2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare 
a petiţiilor și sesizărilor 

Art. 11 (1) Petiţia privind acte sau fapte de discriminare va cuprinde: 

a) numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea 
și sediul lor. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, se va arăta domiciliul ales, unde 
urmează să i se facă toate comunicările privind soluţionarea petiţiei; 

b) numele și calitatea celui care reprezintă partea, iar în cazul reprezentării prin 
avocat, numele acestuia şi sediul profesional; 

c) obiectul petiţiei; 

d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază petiţia; 

e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere; 

f) semnătura. 

(2) Petiţia poate fi completată cu noi capete de cerere până la primul termen de 
audiere, sub sancţiunea decăderii. 

PROCEDURA DE CITARE A PĂRȚILOR 

Art. 20 alin. (4) - Colegiul director al Consiliului dispune măsurile specifice constatării 
existenţei discriminării, cu citarea obligatorie a părţilor. Citarea se poate face prin orice mijloc 
care asigură confirmarea primirii. Neprezentarea părţilor nu împiedică soluţionarea sesizării. 

INVESTIGAREA CAZURILOR DE DISCRIMINARE – SANCȚIUNI PENTRU 
NEPREZENTAREA PROBELOR 

Art. 20 alin. (5) - Acţiunea de investigare întreprinsă de Colegiul director se 
desfăşoară la sediul instituţiei sau în alt loc stabilit de acesta. 

(6) Persoana interesată va prezenta fapte pe baza cărora poate fi prezumată 
existenţa unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat 
sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că nu a avut loc o încălcare a principiului egalităţii de 
tratament. În faţa Colegiului director se poate invoca orice mijloc de probă, respectând 
regimul constituţional al drepturilor fundamentale, inclusiv înregistrări audio și video sau 
date statistice. Art.26 alin. (5) La cererea agenţilor constatatori, reprezentanţii legali ai 
autorităţilor și instituţiilor publice şi ai agenţilor economici supuşi controlului, precum şi 
persoanele fizice au obligaţia, în condiţiile legii: 

a) să pună la dispoziţie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului 
controlului; 

b) să dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu 
problemele care formează obiectul controlului; 

c) să elibereze copiile documentelor solicitate; 

d) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi 
dea concursul pentru clarificarea constatărilor. 

(6) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (5) constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. 
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ACTUL DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR ȘI TERMENUL DE CONTESTARE ŞI 
INSTANȚA LA CARE SE POATE ÎNAINTA CONTESTAȚIA 

Art. 20 alin. (7) - Hotărârea Colegiului director de soluţionare a unei sesizări se 
adoptă în termen de 90 de zile de la data sesizării şi cuprinde: numele membrilor Colegiului 
director care au emis hotărârea, numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, obiectul sesizării 
şi susţinerile părţilor, descrierea faptei de discriminare, motivele de fapt şi de drept care au 
stat la baza hotărârii Colegiului director, modalitatea de plată a amenzii, dacă este cazul, 
calea de atac şi termenul în care aceasta se poate exercita. 

Termenul de contestare  

Art. 20 alin. (9) - Hotărârea Colegiului director poate fi atacată la instanţa de 
contencios administrativ, potrivit legii. 

Alin. (10) - Hotărârile emise potrivit prevederilor alin. (2) şi care nu sunt atacate în 
termenul de 15 zile constituie de drept titlu executoriu. 

ACTUL DE CONSTATARE A UNEI FAPTE CONTRAVENȚIONALE și TERMENUL 
DE CONTESTARE, RESPECTIV INSTANȚA COMPETENTĂ CU SOLUȚIONAREA 
CONTESTAȚIEI 

- coincide cu actul de soluţionare a unei plângeri/autosesizări. 

CVORUMUL NECESAR ADOPTĂRII UNEI SOLUȚII  

ORDIN nr. 144 din 11 aprilie 2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare 
a petiţiilor și sesizărilor 

Art. 75 alin. (3) din Procedura de soluţionare a petiţiilor - Colegiul director adoptă 
hotărârea cu votul favorabil a cel puţin 5 membri. 

TERMENUL DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR/AUTOSESIZĂRILOR  

Art. 20 alin. (7) – 90 de zile de la data sesizării sau autosesizării 

TERMENUL DE COMUNICARE A HOTĂRÂRII DE SOLUȚIONARE A PETIȚIEI 

Art. 20 alin. (8) - Hotărârea se comunică părţilor în termen de 30 de zile de la 
adoptare şi produce efecte de la data comunicării. 

MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII DECIZIILOR ÎN CAZUL CONSTATĂRII 
FAPTELOR DE DISCRIMINARE ŞI A SANCȚIUNILOR APLICATE 

Consiliul (CNCD) are competenţa de monitorizare a aplicării deciziilor adoptate. 
Sancţiunile contravenţionale definitive şi irevocabile sunt comunicate administraţiei 
financiare locale pentru executare. Contravenientul şi administraţia financiară locală 
comunică Consiliului (CNCD) executarea hotărârii. 

CHELTUIELI PRIVIND PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ 

- procedura administrativ jurisdicţională este gratuită. 

 

Dezlegarea plângerilor având ca obiect o faptă de discriminare se realizează printr-un singur 
act administrativ-jurisdicţional: hotârârea Colegiului director al instituţiei de egalitate (CNCD), legea 
stabilind expres elementele obligatorii ale acestui act. 

În domeniul nediscriminării, sistemul românesc a adoptat o procedură specială în raport cu 
regimul general al contravenţiilor, având în vedere caracteristicile ce se prezintă în practică la 
săvârşirea faptelor de discriminare, care sunt atipice în raport cu alte fapte (ex.: nu putem compara 
o faptă contravenţională la codul rutier cu o faptă de hărţuire, victimizare sau discriminare directă).  
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Menţinerea regimului general al contravenţiilor în cazul faptelor de discriminare ar fi condus 
la o procedură administrativă de constatare şi sancţionare excesiv de dificilă pentru exercitarea 
dreptului la nediscriminare, chiar imposibilă. Elementele unui proces-verbal de constatare şi 
sancţionare a unei fapte contravenţionale nu sunt aplicabile în cazurile de discriminare (ex.: rolul 
martorilor în încheierea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare nu sunt relevante în cazul 
faptelor de discriminare).  

Principiul unui singur act administrativ adaptat caracteristicilor faptelor de discriminare 
asigură posibilitatea motivării optime a deciziilor care au ca obiect posibile fapte de discriminare, a 
unei proceduri previzibile şi accesibile care garantează exercitarea drepturilor procesuale tuturor 
părţilor.  

O altă consecinţă a principiului singurului act administrativ în soluţionarea cazurilor de 
discriminare este unicitatea căii de atac: contestaţie la instanţa de contencios administrativ, la 
nivelul curţilor de apel în primă instanţă, urmând ultima cale de atac, la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. Procedura asigură premisele unei jurisprudenţe coerente şi consolidate.  

 

Procedura Judecătorească în România conform O.G. 137/2000 privind prevenirea și 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

CALITATEA PROCESUALĂ ACTIVĂ 

Art. 27. - (1) Persoana care se consideră discriminată poate formula, în faţa instanţei de 
judecată, o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare 
discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun.  

 

CALITATEA PROCESUALĂ ACTIVĂ A ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Art. 28. - (1) Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului 
sau care au interes legitim în combaterea discriminării au calitate procesuală activă, în cazul în 
care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi 
sau unui grup de persoane. 

(2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au calitate procesuală activă şi în cazul în care 
discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urmă. 

PROBELE ÎN FAȚA INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

Art. 27 alin. (4) - Persoana interesată va prezenta fapte pe baza cărora poate fi 
prezumată existenţa unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a 
formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că nu a avut loc o încălcare a principiului 
egalităţii de tratament. În faţa instanţei se poate invoca orice mijloc de probă, respectând regimul 
constituţional al drepturilor fundamentale, inclusiv înregistrări audio și video sau date statistice. 

ROLUL INSTITUȚIEI DE EGALITATE (CNCD) ÎN PROCEDURĂ  

Art. 27 alin. (3) - Judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie a Consiliului. 

Art. 27 alin. (6) - Hotărârea pronunţată de instanţa de judecată se comunică Consiliului. 

GRATUITATEA PROCEDURII – NU ESTE CONDIȚIONATĂ DE O PROCEDURĂ 
ADMINISTRATIVĂ PREALABILĂ 

Art. 27. - (1) Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru şi nu este condiţionată de 
sesizarea Consiliului. 

 

Acţiunea în instanţă care are ca obiect o posibilă faptă de discriminare: 
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• asigură obţinerea de remedii şi a unor despăgubiri pe calea răspunderii civile;  

• nu este condiţionată de o procedură administrativă prealabilă;  

• este scutită de taxe; 

• consacră partajarea sarcinii probei; 

• asigură remedii efective, proporţionale şi desuasive constând în: acordarea de despăgubiri 
şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin 
discriminare. 

În privinţa probelor, în România se specifică expres probe caracteristice dreptului 
nediscriminării, cum ar fi datele statistice, înregistrările audio-video și orice alte probe.  

Termenul de prescripţie a acţiunii în instanţă este de 3 ani de la data săvârşirii faptei sau de 
la data la care se putea lua la cunoştinţă de săvârşirea faptei. 

Calitatea procesuală activă este recunoscută organizaţiilor neguvernamentale care au ca 
scop protecţia drepturilor omului.  

Un element specific sistemului din România este obligativitatea instanţei de a cita instituţia 
de egalitate în cazurile de discriminare pe care le judecă şi de a comunica hotărârile judecătoreşti 
pe care le adoptă. Citarea obligatorie a instituţiei de egalitate (CNCD) s-a consacrat cu scopul ca 
aceasta din urmă să emită un punct de vedere de specialitate judecătorului chemat să soluţioneze 
o faptă de discriminare.  

Acestă procedură este de un real folos judecătorilor, până la o specializare în timp a 
acestora în dreptul nediscriminării.  

Comunicarea hotărârii judecătoreşti contribuie la procesul de armonizare a jurisprudenţei în 
domeniu, insituţia de egalitate având posibilitatea să cunoască în timp real tendinţele din justiţie în 
domeniul nediscriminării. 

Dacă procedurile iniţiate în cadrul intern nu au dat rezultatele aşteptate, persoana care se 
consideră discriminată poate iniţia şi o procedură internaţională în faţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului de la Strasbourg. Cererea se fondează pe Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului adoptată în cadrul Consiliului Europei şi care este în vigoare din septembrie 1953. 
România a ratificat Convenţia europeană la data de 20 iunie 1994. 

 

Articolul 14 al Convenţiei europene garantează dreptul de a nu fi supus discriminării prin 
raportare, însă, la drepturile şi libertăţile garantate de Convenţie. Protecţia pe care o oferă articolul 
14 este, aşadar, limitată la exercitarea unui drept sau a unei libertăţi garantate de Convenţie. 

Protocolul adiţional nr. 12 al Convenţiei europene a introdus, însă, o clauză generală prin 
care se interzice discriminarea în legătură cu orice drept garantat de legea internă. Protocolul 
acesta este în vigoare de la 1 aprilie 2005 şi a fost ratificat de România la 1 noiembrie 2006. Este, 
deci, mai utilă pentru reclamant invocarea dispoziţiilor articolului 1 al Protocolului adiţional nr. 12. 

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului 

Legea Audiovizualului nr. 504/2002 

Legea Audiovizualului oferă cadrul general privind activitatea radio difuzorilor şi a Consiliului 
Naţional al Audiovizualului din România. 

Codul de reglementare a conţinutului audiovizual detaliază obligaţiile posturilor de radio și 
de televiziune licenţiate în România în ceea ce priveşte conţinutul editorial, precum informarea 
corectă, protecţia demnităţii umane, dreptul la replică, protecţia minorilor și respectarea regimului 
publicităţii. 

Potrivit legii, comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media 
audiovizuale trebuie să respecte, printre altele, şi următoarele condiţii: 
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• să nu includă nicio formă de discriminare pe motiv de rasă, etnie, naţionalitate, religie, 
credinţă, handicap, vârstă, sex sau orientare sexuală; 

• să nu aducă ofensă convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor şi 
radioascultătorilor; 

• să nu stimuleze comportamentele indecente sau imorale. 

Este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe 
considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală. 

Încălcarea dispoziţiilor care interzic discriminarea în domeniul audiovizualului constituie 
contravenţie, iar competenţa de constatare şi aplicare a sancţiunii revine Consiliului Naţional al 
Audiovizualului. 

 

Agenţia Naţională pentru Romi (ANR) 

Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului. Este coordonată de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General 
al Guvernului, care elaborează politica şi strategia Guvernului în domeniul protecţiei drepturilor 
minorităţii romilor. 

De asemenea, ANR aplică, coordonează, monitorizează și evaluează măsurile din 
domeniile sectoriale de intervenţie socială, cuprinse în Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 aprobată 
prin Hotărârea nr. 18/2015. 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, adesea numită informal „Curtea de la Strasbourg”, 
a fost creată pentru sistematizarea procedurii plângerilor în materia drepturilor omului provenite din 
statele membre ale Consiliului Europei. Misiunea Curţii este să vegheze la respectarea 
prevederilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor suplimentare de către 
statele semnatare. 

 

Sistemul de protecţie a drepturilor și libertăţilor fundamentale introdus de Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului (Convenţia) se întemeiază pe principiul subsidiarităţii. Este, în 
primul rând, de competenţa statelor părţi la Convenţie să garanteze aplicarea acesteia, iar Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) nu trebuie să intervină decât atunci când statele nu şi-au 
respectat obligaţiile. Controlul exercitat la Strasbourg este activat, în principal, prin intermediul 
cererilor individuale, cu care Curtea poate fi sesizată de către orice persoană, fizică sau juridică, 
aflată sub jurisdicţia statelor părţi la convenţie. 

 

Agenţia Naţională pentru Egalitate de Șanse între Femei şi Bărbaţi 

Este instituţia însărcinată cu implementarea principiului egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi şi a politicilor în domeniu şi funcţionează întemeiul Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de 
şanse și de tratament între femei şi bărbaţi, republicată. 

Legea reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în 
toate sferele vieţii publice din România. 

În sensul acestei legi, prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se 
înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex 
masculin şi, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora. 

Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi 
pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în domeniul 
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muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la decizie, furnizării şi accesului 
la bunuri şi servicii, precum şi în alte domenii reglementate prin legi speciale. 

 

Inspecţia Muncii constată şi sancţionează următoarele cazuri: 

• Când angajatorul nu introduce în ROF și ROI dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor şi 
sancţiunii disciplinare pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi; 

• Când angajatorul modifică unilateral relaţiile şi condiţiile de muncă, inclusiv prin 
concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii 
sau care a depus o plângere la instanţele judecătoreşti competente. 

Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 reglementează atribuţiile cu care sunt investiţi inspectorii 
de muncă. Codul Muncii reglementează totalitatea raporturilor individuale de muncă, modul în care 
se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi 
jurisdicţia muncii. 

Codul Muncii consacră principiul egalităţii de tratament în cadrul raporturilor de muncă şi 
interzice toate formele de discriminare. Principiul egalităţii de tratament se extinde la drepturile 
salariatului, la respectarea demnităţii şi a conştiinţei acestuia, fără nicio discriminare. De 
asemenea, actul normativ interzice discriminarea la stabilirea şi acordarea salariului şi prevede 
dreptul la plată egală pentru muncă egală.  

Angajatorul are obligaţia să cuprindă reguli privind respectarea nediscriminării şi înlăturării 
oricăror forme de încălcare a demnităţii. Îndeplinirea acestei obligaţii comportă şi sarcini de 
pregătire a salariaţilor în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, de elaborare şi aplicare de 
proceduri interne de soluţionare a posibilelor fapte de discriminare. Prin aplicarea legii, angajatorii 
implementează în propria cultură instituţională principiul egalităţii de şanse şi de gen, respectiv, cel 
al nediscriminării. 

 

Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului Romaniei şi reprezintă autoritatea centrală în 
domeniul asistenţei de sănătate publică. Ministerul Sănătăţii are misiunea de a elabora, în acord 
cu Programul de guvernare, politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii 
populaţiei, de a coordona şi controla implementarea acestora la nivel naţional, regional şi local și 
răspunde de realizarea procesului de reformă în domeniul sanitar. Totodată, Ministerul Sănătăţii 
organizează, coordonează, îndrumă activităţile pentru asigurarea sănătăţii populaţiei şi acţionează 
pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează sănătăţii.  

 

Ministerul Justiţiei contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea 
condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti. (Art. 2, din Hotărârea Guvernului României nr. 652 din 29 iunie 2009 privind 
organizarea și funcţionarea Ministerului Justiţiei, aşa cum a fost modificat de art. 5 și art. 16 lit. h 
din OUG 115/2009).  

 

Institutul European pentru Egalitate de Gen este o agenţie europeană creată pentru sprijinul 
statelor membre şi al instituţiilor europene (în special, al Comisiei) în efortul de a promova 
egalitatea de gen, de a lupta împotriva discriminării bazate pe sex şi de a creşte nivelul de 
conştientizare pe probleme de gen. 

Sarcinile institutului constau în: colectarea şi analizarea comparativă a datelor referitoare la 
problemele de gen, dezvoltarea instrumentelor metodologice (în special, în domeniul integrării 
dimensiunii de gen în politicile publice), facilitarea schimburilor și dialogului între părţile interesate, 
creşterea nivelului de conştientizare în rândul cetăţenilor Uniunii Europene.  
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1.4.  Cunoașterea comunității roma - Istorie, limbă, cutume, comunicarea 
specifică şi secretele lucrului cu comunitatea romă 

 

1.4.1 Originea romilor 

 

Cine sunt și de unde au venit? 

Cercetătorii nu au putut decide cu exactitate data plecării romilor din India, cum au ajuns în 
spaţiul european şi în ce perioadă. Lingvistica a jucat un rol important în stabilirea originii romilor şi 
anume: originea indiană, respectiv, a limbii romani, stabilirea cu aproximaţie a perioadei în care 
romii au emigrat din India către Europa şi traseul urmat de aceştia.  

Prin analiza lexicului limbii romani au fost identificate, pe lângă elementele vechi indiene, şi 
cuvinte vechi afgane, persane, armeneşti, osete, gruzine, turceşti, greceşti, sud-slave, româneşti 
etc.44. ajungând să cunoaştem traseul parcurs de romi.  

„În legătură cu prezenţa romilor în Bizanţ, cercetătorii sunt îndeobşte de părere că prima 
menţionare documentară a strămoşilor romilor, sub denumirea athinganoi, pe care le-au atribuit-o 
bizantinii, apare într-un manuscris hagiografic în limba gruzină despre Viaţa Sfântului Gheorghe 
(unul dintre cei şase sfinţi cu acest nume, un episcop de Constantinopol), datat 1068 d. H. (după 
alţii, aproximativ la anul 1100 d.H.), scris de un călugăr georgian la Mânăstirea Iviron de la Muntele 
Athos. Prin anul 1054 d.H., în timpul domniei împăratului Constantin IX Monomahul (1042 –1055), 
au sosit la Constantinopol, din Asia Mică, mulţi athinganoi, ce făceau parte dintr-o „sectă eretică” şi 
erau renumiţi prin priceperile lor de ghicitori şi vrăjitori (Liégeois, 1985, 13 – 14)”45.  

Atunci când vorbim despre istoria romilor în România, trebuie să avem în vedere anumite 
perioade istorice. Una dintre cele mai importante, dar în acelaşi timp, nestudiată de specialişti este 
perioada de robie a romilor.  

 

Robia romilor în România 

Prima atestare a romilor pe teritoriul românesc datează din data de 3 octombrie 1385, când 
domnitorul Dan Vodă confirmă ca danie „40 sălaşe de aţigani” dăruiţi Mănăstirii Vodiţa de către 
domnitorul Vladislav: „40 de sălaşe de aţigani să fie slobozi de toate slujbele și dăjdiile de venitul 
domniei mele”46. În Moldova, romii sunt amintiţi pentru prima dată într-un act din 2 august 1414, din 
timpul lui Alexandru cel Bun, care dăruieşte trei sate lui pan Toader Pitic „pentru credincioasa lui 
slujbă: un sat la Cobâla, unde este casa lui, unde şesteţ a fost Veriş Stanislav, iar alt sat la gura 
Jeravăţului, unde cade în Bârlad, anume unde au fost cneji [de ţigani] Lie şi Țigăneştii, iar al treilea 
sat pe Bârlad, unde are altă casă a lui, unde sunt cneji [de ţigani] Tamaş și Ivan”. 47 

Nu se cunoaşte cu exactitate anul în care romii au ajuns pe aceste meleaguri sau cum au 
ajuns în starea de robie, dar sunt prezentate în diferite discursuri, cuvântări, scrieri de epocă 
descrieri cu privire la starea acestei categorii sociale.  

Mihail Kogălniceanu, într-un discurs rostit la Academia Română, descrie viaţa robilor romi: 
„Chiar pe uliţele oraşului Iaşi, în tinereţele mele, am văzut fiinţe omeneşti purtând lanţuri la mâini 
sau la picioare, ba unii chiar coarne de fier aninate de frunte şi legate prin coloane împrejurul 
gâtului. Bătăi crude, osândiri la foame şi la fum, închidere în închisori particulare, aruncaţi goi în 
zăpadă sau în râuri îngheţate, iată soarta nenorociţilor ţigani! Apoi dispreţul pentru sfinţenia și 
legăturile de familie. Femeia luată de la bărbat, fata răpită de la părinţi, copiii răpiţi de la sânul 
născătorilor lor răzleţiţi şi despărţiţi unii de alţii şi vânduţi ca vitele la deosebiţi cumpărători în cele 
patru colţuri ale României”.48 

                                                   
44 v. Miklosich 1872 – 1873, III, 9 
45 Istorii şi traditii rome, Delia Grigore, Gheorghe Sarau, pag.13 
46 Alex. Ștefulescu, Mănăstirea Tismana, Bucureşti, 1909, p. 167-171 
47 M. Costăchescu, Documente moldovenești înainte de Ștefan cel Mare (1374-1437) vol. I, Bucureşti, 1931, p. 103-105 
48 M. Kogălniceanu, Tainele inimii, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1964, p. 346-347 
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„Robii trăiau în sălaşe, care cuprindeau mai multe familii. Documentele din secolele XIV-XV 
menţionează şi cneji, juzi sau vătămani de ţigani sau tătari, care judecau neînţelegerile mărunte 
dintre robi sau adunau dările la care aceştia erau supuşi. Strângerea dajdiilor de la robi se făcea de 
către globnici, recrutaţi adesea chiar din rândurile lor. Aceştia le ţineau şi evidenţa sau îi aduceau 
înapoi pe cei fugiţi. Robii erau obligaţi la diferite munci, mai ales casnice, pentru stăpânii lor. Ei mai 
practicau o parte a meşteşugurilor de pe domenii, precum erau fierarii şi potcovarii. Munca lor era în 
funcţie de bunul plac al stăpânilor. Tot din rândurile lor erau recrutate adesea slugile de curte, unele 
îndeplinind chiar atribuţii administrative şi fiscale pe domeniu. Un număr restrâns dintre ei dispuneau 
de avere proprie, constând mai ales din vite, aveau gospodărie proprie și realizau venituri, din care o 
parte revenea stăpânilor. Robii puteau fi vânduţi, cumpăraţi, schimbaţi, foarte rar şi eliberaţi. Ei 
reprezentau cea mai ieftină mână de lucru. Stăpânii puteau face orice voiau cu ei, fără a avea 
dreptul de a-i omorî, deşi prin abuz se întâmplau și asemenea cazuri”.49 

În Ţările Române, nu existau reglementări scrise privitoare la robi. Statutul juridic al robilor 
romi cunoaşte o primă definiţie elaborată a robiei în Moldova, la început de secol XIX, în Codul 
Calimach.  

„Robia și aceia cu privire către dânsa urmată stăpânire, deşi sunt împotriva firescului drit al 
omului, s-au urmat din vechime în prinţipatul acesta, însă nu aşa precum romanii într-o vreme au 
urmat, ci cu o mare deosebire. Căci aice puterea stăpânului nu poate vreodineoară supt nici un 
cuvânt sau pricină a se întinde asupra vieţii robului; iar asupra averii lui, atunce numai, când nu va 
avea legiuiţi clironomi sau când, fugind fără a se mai întoarce, nu va avea neapăraţi clironomi 
(precum sunt fiii şi părinţii), sau când va vătăma ori va păgubi pe stăpânul său prin furtuşag sau 
alte rele urmări. Dintre aceste vederat se cunoaşte că robul nu se socoteşte întru toate ca un lucru, 
ci în cât faptele, legăturile, driturile şi îndatoririle lui privesc cătră alţii, iar nu cătră stăpânul său, se 
socoteşte el ca o persoană [omul cu politiceşti drituri şi îndatoriri]; drept aceia este robul supus 
pământeştilor legi şi se apără de către ele”. 50 

Tabelul 1.151 

Comparaţie între romi şi ţăranii români (liberi şi dependenţi), din perspectiva asigurării 
drepturilor, în perioada feudală 

 Ţărani liberi 

(moşneni şi 
răzeşi) 

Ţărani dependenţi 
(rumâni, vecini, 

iobagi) 

Romi robi 

(nomazi sau sedentari) 

Dreptul la viaţă DA DA DA 

Recunoaşterea juridică din 
partea statului a dreptului de 
viaţă şi de moarte exercitat de 
stăpânul moşiei (în cazul ţăra-
nilor dependenţi) sau de stă-
pânul robilor (în cazul romilor) 

Nu este cazul 

(erau oameni 
liberi) 

NU NU 

Libertatea juridică DA NU NU 

Libertatea de deplasare DA NU 

NU – romii robi 
sedentari 

DA – romii robi nomazi 
(limitată şi condiţionată 
de exercitarea meseriei 

tradiţionale) 

                                                   
49 Istoria românilor, vol. IV, De la universalitatea creştină către Europa „patriilor”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 
50 Codul Calimach, Ediţie critică, Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1958. 
51 Tabel preluat din Studiu exploratoriu cu privire la evoluţia percepţiilor referitoare la minoritatea romă,  
pe intervalul de timp 1766 – 2016, în România – draft, Agenția Împreună, pag. 14, 2016 
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Forme de dependenţă 
Nu este cazul 

(erau oameni 
liberi) 

DA – dependenţă 
economică limitată 
faţă de proprietarul 

moşiei (putea fi 
vândută numai moşia, 

nu însă şi ţăranii 
dependenţi separat 
faţă de aceasta). 

Ţăranul dependent nu 
avea calitatea de bun 
mobil al moşierului. 
Ţăranul dependent 

avea numai anumite 
obligaţii feudale faţă 

de stăpânul moşiei pe 
care se găsea. 

DA – dependenţă 
personală absolută faţă 
de proprietarul robilor 

(aceştia puteau fi 
vânduţi în calitate de 

bunuri mobile) 

 

Dezrobirea robilor romi poate fi caracterizată ca un proces de lungă durată, care a început 
încă din anul 1843, când se dă prima lege în Țara Românească prin care sunt eliberaţi robii 
domneşti şi se încheie în 20 februarie 1856.  

 

Dezrobirea robilor romi 

În această perioadă se promovează în interiorul ţării un curent aboliţionist susţinut de tinerii 
boieri care studiază în străinătate. Astfel, în Proclamaţia de la Islaz (9/21 iunie 1848, Ţara 
Românească), ca revendicări sociale reparatorii erau înscrise emanciparea ţăranilor clăcaşi şi 
dezrobirea romilor. 

„Ne înalţă ţara deopotrivă cu staturile cele mai civilizate în privirea principiului moralului şi al 
dreptăţii <…> acum patria noastră dezrobindu-şi ţiganii, sfinţeşte principiul că toţi oamenii se nasc 
şi rămân slobozi, în vreme ce coloniile Franţei şi multe staturi republicane a Unirii Americane de 
Nord gem de milioane de negri împilaţi, în vreme când robia încă în adunările legislative a acestor 
ţări numără atâţia partizani”.52 

De asemenea, un rol important în dezrobirea robilor l-a avut şi călătorii sau diplomaţii străini 
care ajungeau în Țara Românească: „…în ţară nu se face un comerţ regulat cu aceşti sclavi, nici 
nu se obişnuieşte să expui în public pe cei care urmează să fie vânduţi. Atât vânzarea, cât şi 
cumpărarea se fac pe cale particulară”.53 

După lunga etapă de eliberare a romilor urmează o perioadă înfloritoare pentru minoritate şi 
anume perioada interbelică.  

 

Perioada interbelică 

În perioada interbelică au coexistat mai multe feluri de organizare a romilor. Prima 
organizare a romilor ce îşi propunea să depăşească organizările anterioare a fost Asociaţia 
Generală a Ţiganilor din România (A.G.Ţ.R.), înfiinţată în aprilie 1933, din iniţiativa arhimandritului 
Calinic I. Popp Şerboianu.  

Planurile şi scopurile A.G.Ţ.R. au fost introduse în manifeste intitulate „Apel către toţi ţiganii 
din România”, ce s-au oferit la sfârşitul lunii august 1933 prin cartierele periferice ale Bucureştiului 
şi Craiovei. Programul Asociaţiei cuprindea două componente: culturală (punându-se accent pe 
educaţie, grădiniţă, şcoli profesionale, ajutoare materiale pentru elevii săraci şi cursuri serale 
pentru adulţi până la universitate populară romă, muzeu naţional, apariţia unei gazete etc.) şi 

                                                   
52Mihail Kogălniceanu, Desrobirea ţiganilor, în „Foaia ştiinţifică şi literară” (Propăşirea), nr.5 / 1844 
53Paul Cernavodeanu, coord., Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, vol. I, Editura Academiei 
Române, Bucureşti, 2003. 
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socială (asistenţă juridică, asistenţă medicală gratuită pentru romi, locuri pe care romii fără locuinţă 
să-şi clădească case, plătibile eşalonat, colonizarea romilor nomazi, organizarea de societăţi de 
ajutor mutual, organizarea în bresle etc.). Toate organizaţiile rome care au urmat au păstrat acest 
program ca şi misiune.  

Ce poate fi menţionat aici este că Asociaţia Generală a Romilor din România [AGRR] cât şi 
Uniunea Generală a Romilor din România [UGRR] au apărut în acelaşi an, 1933. În timp ce AGRR 
a fost fondată, în martie 1933, de către Calinic I. Popp Şerboianu, G.A. Lăzăreanu-Lăzurică, unul 
dintre apropiaţii lui Şerboianu, a părăsit AGRR, înfiinţând în octombrie 1933, UGRR. Ulterior, 
singura organizaţie care a rămas să reprezinte interesele romilor la nivel naţional a fost UGRR, 
sub conducerea lui Gheorghe Niculescu.  

Între sfârşitul anului 1934 şi 1940 apare ziarul „Glasul romilor”, editat la Bucureşti şi realizat de 
către Gh. Niculescu. A fost conceput să apară săptămânal, deşi primul număr a acoperit un interval de 
două săptămâni (1-15 noiembrie). El a apărut în 14 numere, intermitent, până în anul 194054. 

În lunile septembrie și octombrie 1934 apare la Craiova, ziarul „O Rom” (2 numere) în care 
„erau prezentaţi conducătorii Uniunii Generale a Romilor din România și problemele de viitor ale 
acestei organizaţii şi ale organizării vieţii ţiganilor, în general. Dintre propuneri menţionăm: casa 
romilor, care ar fi urmat să fie o clădire - muzeu în care să se adune toate documentele importante 
pentru istoria acestei etnii. Ziarul era condus de doi directori: N. St. Ionescu din Bucureşti şi Marin 
I. Simion din Curteanca. Deviza acestui ziar era: „Romilor, uniţi-vă! Unirea voastră desăvârşeşte, 
prin faptele ei, izbânda înălţării voastre morale şi spirituale, pentru care strămoşii voştri au fost 
jefuiţi. Prin voi şi pentru voi, Uniunea noastră pregăteşte viitorul demn de sufletul și simţirea 
voastră. Nu zăboviţi o clipă. Fiţi încrezători în destinele neamului vostru, unindu-vă!”.55 

 

Holocaustul romilor 

Politicile de eugenizare 

În perioada interbelicã, în România nu putem discuta despre faptul că a existat o problemã 
ţigănească, aşa cum de altfel ştim că a existat o problemă evreiască. Conform Raportului Comisiei 
Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România: „În acelaşi deceniu, însă, romii au fost 
incluşi în preocupãrile unor reprezentanţi români ai eugeniei. Influenţaţi de ideile lui Robert Ritter, 
cel care a pregătit sub aspect teoretic genocidul romilor în Germania nazistă, aceşti cercetători 
români i-au considerat pe romi drept o plagă. În sprijinul opiniei lor, ei invocau situaţia socială 
periferică a romilor, pauperitatea şi criminalitatea ridicată în rândul acestora. Problema ţiganilor era 
concepută de aceşti experţi ca o problemă rasială şi ei vorbeau de primejdia pe care asimilarea 
romilor o reprezenta pentru puritatea rasială a românilor. Iordache Făcăoaru, exponent al eugeniei 
şi al biopoliticii, argumenta în aceşti termeni:  

„Procesul asimilãrii e activat și agravat nu numai de numărul mare de ţigani, ci şi de alţi 
factori specifici împrejurărilor politice de la noi: dispoziţia tolerantă a poporului român, râspândirea 
ţiganilor pe toată suprafaţa ţării, promiscuitatea socială cu populaţia autohtonă la oraşe, ca şi la 
sate, şcoala în comun, împroprietărirea multora din ei şi înlesnirea vieţii sedentare, care le-a uşurat 
intrarea în comunitatea românească, absenţa oricăror restricţiuni legale şi, în sfârşit, dispoziţia 
ocrotitoare a guvernelor şi a autorităţilor administrative.” 56 

Exterminarea romilor a fost totuşi propusă de un alt adept al rasismului, Gheorghe 
Făcăoaru: „ţiganii nomazi şi seminomazi să fie internaţi în lagăre de muncă forţată. Acolo să li se 
schimbe hainele, să fie raşi, tunşi şi sterilizaţi (s.a.). Pentru a se acoperi cheltuielile cu întreţinerea 
lor, trebuiesc puşi la muncă forţată. Cu prima generaţie am scăpa de ei. Locul lor va fi ocupat de 
elementele naţionale, capabile de muncă ordonată şi creatoare. Cei stabili vor fi sterilizaţi la 
domiciliu (...). În acest fel, periferiile satelor şi oraşelor nu vor mai fi o ruşine şi un focar de infecţie 
al tuturor bolilor sociale, ci un zid etnic folositor naţiei, şi nu dăunător.”57 

                                                   
54 L. Nastasă, A. Varga, Minorități Etnoculturale. Mărturii Documentare. Țiganii din România (1919-1944), p. 16 
55 Lucian Cherata, Istoria țiganilor, Editura Z, Craiova, 1993, p. 47 
56 Iordache Făcăoaru, Amestecul rasial şi etnic în România, Buletinul eugenic și biopolitic, IX, 1938, p. 283 
57 Gheorghe Făcăoaru, Câteva date în jurul familiei şi statului biopolitic, Bucureşti, 1941, pp. 17-18 
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Holocaustul romilor- Samudaripen 

Deportarea romilor şi celelalte măsuri îndreptate împotriva lor au fost hotărâte personal de 
către Ion Antonescu. Conform Raportului Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în 
România, pag 230: „Decizia de a-i evacua pe romi dincolo de Nistru a fost luată personal de 
Antonescu, în mai 1942. Recensământul efectuat de Jandarmerie și Poliţie în întreaga ţară, la 25 
mai 1942 după ce, iniţial, operaţiunea fusese planificată pentru 31 mai, a fost ordonat de mareşalul 
Antonescu şi a urmărit stabilirea persoanelor care intrau în categoria romilor-problemă. Au fost 
înregistraţi, împreună cu familiile lor, romii nomazi şi, dintre romii stabili (sedentari), aceia care 
suferiseră condamnări, recidiviştii şi cei fără mijloace de existenţă sau fără o ocupaţie precisă din 
care să poată trăi. Au fost trecute pe liste, în total, 40 909 persoane: 9 471 de romi nomazi şi 31 
438 de romi stabili.” 

„Dintr-un total de 208 700 de persoane cât estima Institutului Central de Statistică populaţia 
romă din România în hotarele din 1942, au fost recenzate, în mai 1942, aproape 41 000 de 
persoane, deci aproximativ 20% din total.” (Pag. 231) 

„Deportările au început la 1 iunie 1942, cu romii nomazi. Începând cu acea zi, ei au fost 
strânşi de către organele de jandarmi în capitalele de judeţ și apoi duşi în Transnistria. Ordinul de 
evacuare a tuturor şatrelor de ţigani nomazi din întreaga ţară a fost dat personal de mareşalul Ion 
Antonescu. Romii nomazi s-au deplasat pe jos sau cu căruţele, din post în post, astfel că 
transportul până la destinaţie a durat câteva săptămâni. Operaţiunea s-a încheiat oficial la 15 
august 1942. Până la 2 octombrie au fost evacuaţi în Transnistria în total 11 441 de nomazi (2 352 
de bărbaţi, 2 375 de femei şi 6 714 copii).” (Pag. 232) 

„În Transnistria au fost deportaţi, în septembrie 1942, 13 176 de romi sedentari.” (Pag 232) 

„În intervalul iunie 1942 - decembrie 1943, numărul total al romilor deportaţi în Transnistria a 
ajuns la ceva mai bine de 25 000. La începutul lunii octombrie 1942, după ce s-au încheiat cele 
două mari operaţii de deportare, în Transnistria se aflau 24 686 de romi: 11 441 de nomazi, 13 176 
de nenomazi (stabili) și alţi 69 care fuseseră evacuaţi după eliberarea din închisoare.” (Pag. 234) 

Acelaşi raport menţionează că: „din cei peste 25 000 de romi deportaţi, circa 11 000 au 
murit în locurile de deportare şi doar aproximativ 14 000 au supravieţuit Transnistriei.” pag. 240 

Mai mult decât concluzii... 

• 25 000 de romi din România au fost deportaţi în Transnistria;  

• Deportaţii reprezentau aproximativ 12% din totalul populaţiei rome din ţarã; 

• circa 11 000 dintre deportaţi au murit în Transnistria. 

 

1.4.2. De ce rom şi nu ţigan? 

Termenul ţigan nu există în limba romani. Acesta provine din limba greacă athinganoi = de 
neatins, spurcat, iar în perioada robiei denumea o categorie socială de rob/sclav.  

„Iar Ţiganii ei singuri se numesc în limba lor Romnicel (fiul femeii) sau Rom (oameni). În 
Moldova, Alexandru cel bun le-a dat voie să rătăcească. În Valahia sunt cu mult mai mulţi, urmaşii 
lor au ajuns robi, cum sunt și azi, aşa că cuvântul Ţigan a ajuns totuna cu rob”.58 

Adunarea Naţională Ţigănească a locuitorilor din Ardeal solicita în memoriul întocmit la 27 
aprilie 1919 „de aici înainte, în toate actele oficiale româneşti să nu se mai folosească pentru noi şi 
următorii noştri numirea (porecla) ca batjocură <ţigan>, ci aceasta, dacă nu se şterge cu totul chiar 
din uzul oficial, să se circumscrie cu o altă denumire care se va afla de corespunzătoare”.59 

                                                   
58Mihail Kogălniceanu, Schiţă despre ţigani, original în franceză, Berlin, 1837; varianta în limba română, Iaşi, 1900 
59Petre Matei, Adunările ţiganilor din Transilvania din anul 1919 (partea I), în „Revista Istorică”, XXI (5-6), 2010 
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G.A. Lăzăreanu-Lazurică, membru fondator UGRR, se adresa co-etnicilor cu îndemnul: „Fraţi 
Romi! Ne adresăm vouă nu cu titulatura de «ţigani», pentru că este o denumire falsă şi 
batjocoritoare, ci pe numele nostru adevărat de «romi», adică iubitori de libertate, jocuri şi muzică”.60 

Cuvântul ţigan este atestat pentru prima dată în anul 1068, la o mănăstire din Georgia (în acea 
vreme în Imperiul Bizantin), în scrierea unui călugăr, acesta spunea că athinganoyi sunt un grup de 
eretici, nomazi, cititori în stele şi vrăjitori şi îi sfătuia pe creştini să se ferească de aceştia.”61 

„Termenul de «ţigan» provine din limba greacă medie, din «athinganos/athinganoy», 
semnificaţiile cuvântului fiind următoarele: «păgân», «eretic», «de neatins» sau «impur». [...]  

În Ţările Române, încă de la prima atestare a romilor, din 1385, semnalată tot în 
documentele unei mănăstiri, Vodiţa, termenul «aţigan», care a devenit mai târziu «ţigan», 
desemna o stare socială, aceea de rob, nicidecum etnia. [...] Se conturează, astfel, două sensuri 
ale cuvântului «ţigan»: mai întâi erezie și apoi statut social aflat în afara sistemului ierarhic al 
societăţii. [...] Mai târziu, cuvântul «ţigan» a păstrat, în mentalul colectiv românesc şi în limba 
română, un sens profund peiorativ: în proverbe – «Nici ţiganul nu-i ca omul, nici răchita nu-i ca 
pomul», «S-a înecat ca ţiganul la mal», «A ajuns ţiganul împărat şi pe tată-său l-a spânzurat», 
«Ţiganul e ţigan şi-n ziua de Paşte» -, în expresii curente – «Nu te ţigăni! », inclusiv în dicţionarele 
explicative ale limbii române: «epitet dat unei persoane cu apucături rele», care are maniere urâte; 
care se tocmeşte mult; calic, zgârcit”.62 

ŢIGÁN, -Ă, ţigani, -e, s.m., adj. I. S.m. 1. Persoană ce face parte dintr-o populaţie originară 
din India şi răspândită în mai toate ţările Europei, trăind în unele părţi încă în stare seminomadă. ♢ 
Expr. A arunca moartea în ţigani = a arunca vina pe altul. A se muta ca ţiganul cu cortul = a se 
muta foarte des; a fi nestatornic. A se îneca ca ţiganul la mal = a nu reuşi, a eşua într-o acţiune 
tocmai când era pe punctul de a o duce la bun sfârşit. Tot ţiganul îşi laudă ciocanul, se spune 
despre cei care se laudă cu ceea ce le aparţine. E învăţat ca ţiganul cu ciocanul (sau cu scânteia), 
se spune despre cei deprinşi cu nevoile. 2. Epitet 
dat unei persoane brunete. 3. Epitet dat unei 
persoane cu apucături rele. II. Adj. (Rar) 
Ţigănesc. – Din sl. ciganinŭ. Cf. rus. ţ â g a n.”  

ROM 2, romi, s.m. Ţigan. – Din ţig. rom 
„om”.  

Dictionarul explicativ al limbii romane, 
editia a III-a, Academia Romana, Univers 
Enciclopedic, 2009 

„«Rom» este un cuvânt vechi al limbii 
romani, folosit dintotdeauna [s.n.] pentru 
desemnarea apartenenţei etnice a romilor, 
aşadar acesta este termenul corect ştiinţific. 
După cea mai bine documentată ipoteză, 
termenul provine din cuvântul prakrit «dom» (cu 
d cerebralizat), care însemna «om» [...]. Evoluţia 
fonetică firească a condus la transformarea 
cuvântului «dom», cu «d» cerebralizat, în 
cuvântul «rom», cu «r» nazalizat, motiv pentru 
care, în limba romani, scrierea corectă a 
cuvântului «rom» este cu dublu «r», pentru a sublinia pronunţia nazalizată a termenului”.63 

„Subsemnaţii, reprezentanţi ai ţiganilor români transilvăneni, îndemnaţi de dragostea 
noastră faţă de neamul românesc şi faţă de noua noastră patrie,România Mare, declarăm 

                                                   
60Lucian Nastasă, Andrea Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Ţiganii din România (1919-1944), 
Fundatia CRDE, Cluj, 2001, doc. 27, p. 105. 
61 Istorii şi traditii rome, Delia Grigore, Gheorghe Sarau, pag.14 
62 Delia Grigore, De ce rom şi nu ţigan, în „Cotidianul”, 10 noiembrie 2007 (http://old. cotidianul.ro) 
Delia Grigore, De ce rom şi nu ţigan, în „Cotidianul”, 10 noiembrie 2007 (http://old. cotidianul.ro) 
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sărbătoreşte și pentru totdeauna și totodată ne şi rugăm cu supunere ca să ni se împlinească şi 
nouă, celor oropsiţi pînă acuma, dorinţele noastre 

Art.I Atît noi cît şi urmaşii noştri, să fim consideraţi ca cei mai supuşi şi credincioşi fii şi 
cetăţeni ai României Mari, conform punctului I al hotărîrii aduse în Adunarea Naţională 
Românească ţinută la Alba Iulia (18 noiembrie / 1 decembrie 1918). 

Art. II (…..)2. De asemeni, ne rugăm ca de aici înainte, în toate actele oficiale româneşti să 
nu se mai folosească pentru noi şi următorii noştri numirea (poreclă) ca batjocură „ţigan” ci 
aceasta, dacă nu se şterge cu totul chiar din uzul oficial, să se circumscrie cu o altă denumire care 
se va afla de corespunzătoare. (….)” 

Dat din Adunarea Naţională a Ţiganilor, 27 aprilie 1919, Ibaşfalău (Dumbrăveni), jud. Sibiu, 

Jean-Alexandre Vaillant, 1857 

„Cu exceptia ungurilor, spaniolilor, englezilor și francezilor, care și ei le dau uneori numele 
de egipteni, majoritatea celorlalte naţiuni îi strigă cu numele mai mult sau mai puţin denaturat de 
cingan, denumire pe care se pare c-au avut-o mai întâi. Dar ţiganii ei înşişi se numesc în limba lor 
romnicel (fiul femeii) sau rom (oameni).”64 

 

Cultură şi identitate romă – obiceiuri şi tradiţii 

Atunci când vorbim despre cultura romilor riscăm să cădem în capcanele prejudecăţilor și 
stereotipurilor existente în societatea noastră. Din păcate, reuşim să îl cunoaştem pe celălalt din 
prisma propriilor noastre experienţe şi refuzăm să înţelegem ce se întâmplă cu adevărat în cadrul 
unor obiceiuri.  

Delia Grigore, antropolog şi lector universitar, susţine că:„ROMANIPEN-UL este dharma 
romilor, în sens apropiat de acela al conceptului hindus, este legea fundamentală a romilor sau 
Constituţia tradiţiei rome, sistem de norme, valori şi concepte intra-comunitare, care gravitează în 
jurul modelului de identitate al culturii tradiţionale rome: familia comunitară, acel tip de familie 
extinsă la nivel de comunitate, care se află într-o relaţie de dependenţă normativă şi structurală de 
comunitatea căreia îi aparţine.” 

Romanipen-ul, prin caracterul lui sacru, inalienabil și indubitabil, cu valoare de dogmă, se 
centrează pe 4 concepte esenţiale: phralipe - revelaţia relaţiilor fraterne din comunitate, de ajutor 
reciproc, responsabilitate colectivă şi împărtăşire a destinului; pakiv - credinţa, respectul, onoarea 
și încrederea reciprocă; ujipe - conservarea stării de puritate spirituală şi trupească; baxt - cultul 
norocului, al şansei prezente în viaţa celor care respectă normele phralipe-ului şi pakiv-ului, în 
opoziţie cu bibaxt-ul, nenorocul, neşansa care apare în lipsa primelor doua - phralipe şi pakiv. 

În cultura romă corpul este împărţit în două: „partea de la brâu în sus pură şi partea de la 
brâu în jos impură sau spurcată. Atingerea impurului, de pildă a părţilor impure ale corpului (de la 
brâu în jos), atrage dupa sine, printr-un proces de simpatie sau contaminare, inclusiv de ordin 
spiritual/moral, virusarea respectivei persoane cu răul pe care l-a atins sau impurificarea sa. 
Principiul de baza al educaţiei tradiţionale rome este cel al lajimos-ului (“ruşine”), iar virginitatea 
fetei la căsătorie are valoarea unui sacrament, datorită faptului că se află la baza moralei romani, a 
concepţiei de pur și impur şi presupune un rit de inaugurare, de creaţie, ca și prima sarcină şi 
naşterea.”  

„Greşeala de a traduce în limba Celuilalt un concept profund ancorat în mentalul cultural 
propriu, care nu poate accepta o traducere denotativă, ci numai una conotativ-etnoculturală o fac, 
deseori, chiar romii tradiţionali. Dacă un căldărar spune: „aşa e la noi, se vând fetele la căsătorie”, 
el traduce greşit în limba română un concept rom care nici pe de parte nu înseamnă „a vinde”, el 
încearcă, de fapt, să simplifice faptul pentru înţelegerea neromilor, dar, fără să vrea, legitimează 
punctul de vedere al celor care înţeleg greşit situaţia și aduce argumente denigratorilor neamului 
rom. Care este sensul real al termenilor în limba romani? Romii nu folosesc termenul „bikinel” (a 
vinde) când este vorba despre căsătoria fetelor, ci „pokinel” (a plăti), termen al cărui sens nu este 
                                                   
64Mihail Kogălniceanu - Esquisse sur l'histoire, les moeurs et la langue des cigains, connus en France sous le nom de 
bohémiens, pagina 2 
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numai cel denotativ comercial, ci şi conotativ, însemnând „a preţui” virginitatea miresei, „a 
valoriza”, „a pune preţ, valoare”, „a compensa”, a schimba simbolul purităţii cu simbolul aurului, 
ambele valori de reprezentare, onoare şi prestigiu social în comunitatea tradiţională de romi. În 
acest sens, sintagma mai apropiată de adevărul culturii romani este „preţuirea purităţii miresei”, 
nicidecum „vânzarea fetei la căsătorie”.”65 

Kriss – judecata la romi 

Majoritatea conflictelor din cadrul unei comunităţi de romi se pot rezolva din interior, prin 
adunarea de judecată – „i kris” – precedată de dezbaterea cazului între rude – „o divano” 
(discuţia). Judecata o fac cei care sunt consideraţi înţelepţi, bătrâni şi care nu au nici o legătură cu 
cei aflaţi în conflict, hotărârea se ia prin consens şi justiţia este distributivă: ambele părţi implicate 
au partea lor de dreptate. Rolul acestei judecăţii tradiţionale este de a aplana conflictele din 
interiorul comunităţii şi de a conduce către soluţia cea mai potrivită: împăcarea părţilor implicate. 
Judecata se desfăşoară în exclusivitate între membrii comunităţii, astfel, când conflictul este între 
un rom și un nerom, judecata tradiţională nu se poate efectua. 

Judecătorul trebuie să aibă experienţă de viaţă, să fie apreciat de către comunitate, să aibă 
o atitudine potrivită unei persoane care face dreptate şi să cunoască toate tradiţiile rome specifice 
comunităţii.  

Adunarea de judecată cuprinde un număr impar de krisinitori, exclusiv bărbaţi. Nu se 
acceptă participarea persoanelor din afara comunităţii - neromilor şi nici intervenţia instituţiilor 
abilitate să intervină în situaţii de conflict.  

„Tipul de justiţie tradiţională romă este dreptatea distributivă şi compensatorie, în sensul că 
se urmăreşte mai puţin pedepsirea vinovatului, cât compensarea victimei, ceea ce rezultă, de cele 
mai multe ori, în plata unei sume de bani de către cel găsit vinovat către victimă şi într-o masă de 
împăcăciune –„pakiv”–, în cadrul căreia fiecare dintre părţi îşi primeşte partea de compensaţie. 
Ideea fundamentală este aceea de împăcare a părţilor aflate în conflict şi de regăsire a echilibrului 
intracomunitar. 

Ca o concluzie, s-ar putea propune o tipologie a instituţiilor rome de control și sancţiune 
intracomunitară, precum şi a semnificaţiilor și atribuţiilor acestora: i kris (judecata/ adunarea 
tradiţională romă), ca formă de soluţionare amiabilă a conflictelor intracomunitare; krisinitor-ul 
(judecătorul), ca instanţă de prestigiu moral și reper autoconstitutiv; bulibaşa (liderul tradiţional), ca 
autoritate supremă în comunitate şi ca intemediar în relaţiile dintre romi şi autorităţile nerome; i 
pakiv (împăcare, încredere, onoare, credinţă), ca formă de reconciliere şi reconstrucţie a imaginii 
de sine; o Romanipen (legea culturii tradiţionale rome), ca sistem de norme şi valori de referinţă 
ale identităţii intra-etnice; o phralipe (frăţie), ca formă de solidarizare intracomunitară şi 
responsabilizare colectivă; o phuro (bătrânul), ca factor de transmitere a experienţelor/ valorilor 
trecutului către prezent şi către generaţiile viitoare; i phuri (bătrâna)/ i drabarni (tămăduitoarea, 
vrăjitoarea), ca factor complementar inductiv-reparatoriu şi catalizator-protectiv.” 66 

 

Sărbători calendaristice ale romilor 

Aceste sărbători sunt foarte asemănătoare sărbătorilor calendarului românesc, dar prezintă, 
la unele neamuri de romi, elemente specifice: capra ţigănească, Vasilca, Paparuda, dar sunt și 
elemente care aparţin în totalitate romilor: Joia Verde, Hârdelezi.  

„În dimineaţa de Ajun a Crăciunului, băieţii romi pornesc colindatul foarte devreme, în jur de 
4-5 dimineaţa, pentru a nu apuca vreo femeie să intre în casă în acea dimineaţă, înaintea unui 
bărbat. Femeile fiind considerate maxrime (spurcate), se crede că, dacă în dimineaţa de Ajun a 
Crăciunului, intra în casă prima dată o femeie, atunci casa aceea va fi spurcată tot anul şi cei din 
casă vor avea numai ghinion/ nenoroc - bibaxt. 

                                                   
65 Delia Grigore, Romanipen - Fundamente ale Identităţii Rome 
66 Delia Grigore, Istorie și tradiții rome, Forme de control și solidarizare intracomunitară în cultura tradițională a romilor. 
Dreptul cutumiar, pag. 45 
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În ziua de Anul Nou se face capră ţigănească, ritual performat de tinerii romi necăsătoriţi: 
tinerii îmbracă un băţ în capră, cu ajutorul unor pânze colorate, a unui cap cioplit din lemn şi a altor 
podoabe şi îşi prezintă rolul mergând din casă în casă, prin comunitate. Capra merge, de obicei, 
pentru a ura şi a-şi prezenta rolul pe la casele unde se ştie că sunt cheja baria (fete mari), ceea ce 
demonstrează faptul că ritualul are scop premarital. Când capra ajunge la o chaj bari, după ce îşi 
prezintă rolul, unul dintre cavalerii caprei invită fata la dans, ea fiind pentru prima dată ieşită la 
acest dans.  

La sărbătorile mari, mai ales la Anul Nou, romii căldărari obişnuiesc să pună în vasul cu apă 
de băut monede din argint şi din aur, precum și potirul din metal preţios al familiei (rr. taxtaj), ca 
noul an să fie bogat şi să le aducă bani, aur, bogăţie, noroc şi sănătate. 

De Crăciun, primul bărbat dintr-un capăt al comunităţii, considerat purtătorul ideii de început 
și de înoire (fiind primul), pleacă la vecinul său sau la o rudă apropiată pentru a-şi face reciproc 
urări: „naklo bers sas bravalo, kado bers po baxtalo” (dacă anul acesta eşti bogat, la anul să fii şi 
mai bogat).” 67 

De asemenea, mâncarea tradiţională de Crăciun a romilor, în funcţie de neamul acestora, 
este sângeretele, un fel de tobă din sângele porcului, care se adună într-un vas curat; sângele este 
colectat înainte de a lua contact cu pământul, altfel se consideră a fi spurcat.  

Colindatul în Ajun de Crăciun are loc astfel: un grup de bărbaţi şi, de la fiecare casă 
colindată, porneşte primul apoi se mai adaugă la grup unul dintre bărbaţii casei colindate, de obicei 
cel mai tânăr.  

La toate sărbătorile mari, fiecare familie de romi trebuie să-și arate omenia, bogăţia și tot ce 
are mai de preţ: galbenii (banii), potirele (e taxtaja), covoarele, mâncarea şi băutura, drept pentru 
care invită rude și prieteni la mese bogate şi îşi expune valorile ca semne ale onoarei (rr. i pakiv).  

„În ajunul sau în dimineaţa Anului Nou, uneori şi în Ajunul Crăciunului, romii, mai ales 
căldărarii, practică obiceiul numit Vasilca, o formă specifică de colindat, cu sens purificator şi 
apotropaic pentru familiile rome şi nerome, care sunt colindate astfel. Vasilca este capul sau râtul 
de porc împodobit cu panglici sau o păpuşă făcută de grupul de colindători şi împodobită în costum 
popular. Unul dintre actanţi poartă un vas cu grâu nou încolţit, semn al belşugului pentru anul ce 
urmează. Gestul răspunde unei nevoi ritualice a culturii nerome agrare. Femeile poartă, pe o tavă 
acoperită cu o pânză albă, capul sau râtul porcului, flori şi un pahar şi cântă colindul „Sivei” sau al 
Vasilcăi. 

O tradiţie puternică la romi este lăsatul de sec de brânză, când se obişnuieşte ca finii să 
meargă la naşi cu daruri şi să petreacă, copiii să meargă la părinţi să le pupe mâna pentru a fi 
iertaţi de greşeli. Masa tradiţională cuprinde plăcintă cu brânză și aripă de găină. Se crede că 
acela care va mânca aripă de găină în această zi va fi uşor tot anul şi va avea noroc şi spor în 
casă. Acest obicei alimentar are la bază magia prin similitudine: aripa este uşoară, aşadar cine 
mănâncă aripă devine uşor şi câştigă uşor. La miezul nopţii, copiii şi tinerii sărută mâinile celor 
bătrâni, le cer iertare pentru greşelile de pe parcursul anului, iar aceştia din urmă le oferă daruri 
scumpe, între care nu lipseşte aurul, salbele pentru fete, materialele scumpe şi banii.  

Paştele este, pentru toate neamurile de romi, singura sărbătoare din an pe care o 
celebrează „viii şi morţii laolaltă”: în noaptea de Paşte, la întoarcerea de la biserică, romii merg la 
cimitir pentru a duce lumină morţilor, cu care stau până dimineaţa.  

De la biserică se merge acasă, copiii sunt treziţi din somn, iar, după primul cântat al cocoşilor, 
sunt scoşi cu picioarele goale pe iarbă, li se dă paşte, vin și peşte, ca să fie iuţi tot anul. Tatăl îşi loveşte 
uşor copiii în cap cu o pungă cu bani, scopul fiind ca aceştia să aibă noroc de bani în viaţă. 

În dimineaţa zilei de Paşte, la căldărari, se practică un ritual purificator şi de consacrare a 
binelui pentru întreaga familie: capul familiei (tatăl sau fiul cel mai mare, dacă nu există tatăl) ia o 
bucată de pământ cu iarbă pe ea, numită „pască”, similar cu alimentul ritual, și înfige în ea un topor 
menit să taie răul. Apoi pune piciorul pe topor şi, rostind „Hristos a înviat!”, dă fiecărui membru al 
familiei câte o bucată de pască (alimentul ritual) și câte o gură de vin (împărtăşania) din taxtaj-ul 

                                                   
67 Delia Grigore, Istorie și tradiții rome, Sărbători calendaristice ale romilor, pag. 48 
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(Graal-ul romilor) care trece din mână în mână. Membrii familiei îi răspund: „Adevărat a înviat!”. 
Capului familiei i se dă pască şi vin de către fiul cel mai mare.”68 

În timpul postului Paştelui, la romii ursari, femeile fac curăţenie generală, dau cu var, iar în 
prima zi de Paşte există în casă, undeva pe lângă o masă, o bucată de fier şi iarbă. Pe masă se 
aşează o farfurie cu vin, bani şi ouă roşii. Persoana care a fost la biserică în ajun, după ce se va 
întoarce, va aduce o bucăţică de anafură. În prima zi de Paşte, dimineaţa, toată familia se trezeşte 
şi se spală pe faţă cu vinul din farfurie, se unge pe frunte cu anafură și cu ouăle și toţi membrii 
familiei îşi pun piciorul pe fierul aşezat pe iarbă. Fierul are rolul protector împotriva spiritelor rele, 
iar iarba este văzută ca un mod de a comunica cu strămoşii.  

După acest episod, fiecare membru al familiei ia o bucăţică de anafură în gură şi fuge: cel 
care ajunge primul la poartă sau la uşă va fi iute, puternic şi vioi tot anul.  

„Romii dau explicaţii speciale pentru fiecare fel de mâncare ritualică: carne de miel pentru a 
fi uşori şi curaţi ca mielul, peşte (se mănâncă în prima zi de Paşte) ca să fie iuţi ca peştele. În 
prima zi de Paşte nu se face şi nu se mănâncă mămăligă, pentru a nu deveni moi ca mămăliga şi 
pentru păstrarea fertilităţii femeii şi a fecundităţii bărbatului. De asemenea, membrii familiei nu au 
voie să atingă sarea pentru a nu transpira. Toate aceste recomandări şi tabu-uri alimentare se 
bazează pe magia prin similitudine.”69 

„În ceea ce priveşte relaţionarea specifică a romilor cu sacrul, un exemplu concludent este 
Hârdelezi-ul, numit și „Paştele spoitoresc”, sărbătoarea fundamentală a romilor spoitori, care se 
desfăşoară la o săptămână după Paştele ortodox şi care reuneşte semnificaţia pascală cu aceea a 
Gurbanului musulman. Elementul principal al ritualului este sacrificarea mielului: acesta este 
sacrificat fie pentru însănătoşirea cuiva bolnav din familie, fie pentru protecţia familiei de necazuri 
şi boli, fie se taie câte un miel pentru fiecare copil spre binele şi protecţia acestuia. Familiile care, 
din cauza dificultăţilor materiale, nu pot sacrifica mielul de Hârdelezi, o pot face de Sfântul Petre. 
Ritualul sacrificial este complex şi cuprinde elemente legate de purificare şi de consacrare a 
sacrificiului. În seara care precede sărbătoarea, femeile ce urmează să jertfească mieii împletesc 
coroniţe din crengi de salcie și flori şi fac aşa-numitul brad al mieilor. Coroniţele sunt aşezate pe 
capetele mieilor de sacrificat, copiii ţin în mâini câte două lumânări, iar mieii sunt puşi să bea vin 
dintr-o farfurie (formă de împărtăşanie). Mieii sunt stropiţi cu vinul rămas în farfurie (aspersiune 
purificatoare și de consacrare a sacrificiului) şi li se iau coroniţele de pe cap. 

A doua zi, înainte de sacrificiu, mieilor li se pun înapoi coroniţele pe cap, copiii încalecă pe 
miei şi ţin în mâini lumânări. În timpul sacrificiului cântă lăutarii, iar bărbaţii care sacrifică mieii se 
închină cu faţa către Răsărit. 

La romii costorari din Alexandria, Hârdelezi-ul se celebrează de Sfântul Gheorghe. Înainte 
de această sărbătoare, se ţine post trei săptămâni, romii pregătindu-se spiritual pentru eveniment. 
Familiile care nu au ţinut post, nu se pot bucura de ritualul sacrificării mielului, nefiind purificate. În 
ziua de sărbătoare, romii trebuie să mănânce foarte multă verdeaţă (în special pătrunjel şi 
leuştean), pentru a se purifica de păcatul sacrificării.”70 

Joia Verde este o sărbătoare întâlnită la ursarii din Moldova, care are loc la o săptămână 
după Paştele ortodox, de Paştele Blajinilor și are ca rol iertarea reciproca a greşelilor. De această 
sărbătoare se organizează și o petrecere.  

Joia verde este o sărbătoare care se poate întâlni şi la romii ursari din Suceava, Iaşi, 
Botoşani şi Neamţ. Ca şi la cei din Moldova, se desfăşoară tot în prima joi după Paştele ortodox, 
dar aici totul se rezumă la organizarea unei petreceri, la care fetele de măritat sunt scoase la joc.  

În Botoşani, Joia verde se sărbătoreşte de Înălţare/ Ispas şi pe lângă obiceiurile 
asemănătoare celor din alte zone, aici întâlnim pelerinajul la morminte, aprinderea de lumânări şi 
pomană pentru morţi. Acestea au loc de dimineaţă, înainte de orice alte treburi gospodăreşti.  

Un obicei rom, creat ca un răspuns la nevoile culturii româneşti agrare, este Paparuda: „joc 
și cântec ritual reparatoriu, practicat vara, de invocare a ploii şi de alungare a secetei. Spre 

                                                   
68 Delia Grigore, Istorie și tradiții rome, Sărbători calendaristice ale romilor, pag. 49 
69 Delia Grigore, Istorie și tradiții rome, Sărbători calendaristice ale romilor, pag. 49 
70 Delia Grigore, Istorie și tradiţii rome, Sărbători calendaristice ale romilor, pag. 51-52 
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deosebire de culturile agrare care îşi organizează calendarul după mersul culturilor în funcţie de 
succesiunea anotimpurilor şi lucrărilor agricole, cultura de tip nomad a romilor îşi gândeşte 
calendarul în funcţie fie de datele de desfăşurare a târgurilor sau a pelerinajelor (prilej de întâlnire 
a şatrelor), fie prin negociere cu cultura agrară a funcţiei magice, repertoriu necesar acesteia din 
urmă. Fetele, numai cele curate/ fecioare, simboluri ale purităţii, îmbrăcate în frunze de boz, 
dansează desculţe în timp ce femeile cântă şi varsă apă în jurul lor. Versurile cântecului sunt: 
„Paparudă, rudă, /Vino de ne udă, / Udă cu ulciorul, / Să crească ogorul, / Udă cu găleata, / Să 
facă recolta”. Fecioarele sunt mesagere ale lumii pământeşti către divinitate.” 71 

La 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică, are loc una dintre cele mai importante sărbători ale 
romilor căldărari: pelerinajul la Costeşti (judeţul Vâlcea), cu rol de a stabili ierarhiile de putere în 
neam şi de a reconfirma tradiţia de familie, prin biserică, prin rugăciune, dar este şi un prilej de 
încuscrire, de arvunire a mireselor şi de a stabili diferite relaţii economice între comunităţi. 

„8 septembrie sau sărbătoarea romilor nomazi este singura zi din an în care romii căldărari 
din toata ţara vin la mănăstirea Bistriţa, pentru a se ruga la moaştele Sfanţului Grigorie Decapolitul. 
Nimeni nu ştie anul exact al adoptării de către romi a acestei zile ca sărbătoare religioasă. Ea însă 
s-a putut manifesta abia după 1989. Legenda spune că, în urmă cu sute de ani, un călugăr de la 
Mănăstirea Bistriţa, despre care se bănuieşte că era rom, îi trata cu buruieni pe romii bolnavi şi le 
dădea să mănânce din roadele pământului.” 72 

 

Neamurile romilor 

Principalele neamuri de romi din România în funcţie de meseria practicată:  

• boldeni/ florari – romi care se ocupau cu confecţionarea florilor artificiale pentru coroane, 
coroniţe, jerbe, astăzi vând flori şi se ocupă cu negustoria în general; 

• cărămidari/ cărămizari – romi care se ocupau în trecut cu confecţionarea cărămizilor din lut 
nearse (chirpici);  

• fierari – aveau un rol important în trecut şi asta pentru că fiecare sat avea nevoie de un 
fierar, care se întampla să fie de etnie romă, se ocupau inclusiv cu feroneria și lăcătuşeria, 
confecţionau unelte din fier;  

• gabori – romi unguri, cunoscători de limbă maghiară, pot fi regăsiţi în Transilvania și Banat; 
aceştia se ocupă cu tinichigeria, dar fac şi comerţ ambulant cu covoare, cuverturi, obiecte 
casnice;  

• xoraxané (turci) – romi turci musulmani, vorbitori de limbă turcă, locuiesc în zona Dobrogei;  

• spoitori – în trecut se ocupau cu spoitul sau cositorirea vaselor din metal, iar astăzi 
colectează metale feroase și neferoase;  

• căldărari – meseria lor tradiţională este prelucrarea aramei/ cuprului, din care fac cazane, 
căldări, tăvi, ibrice;  

• lăutari – muzicieni, instrumentişti, proveniţi, în principal, din neamul ursarilor şi vătraşilor;  

• lovari – vorbitori de limbă maghiară, aşezaţi mai ales în Transilvania și Banat, care se 
ocupau cu geambăşia/ negustoria de cai;  

• ursari – în trecut se ocupau cu „umblatul” cu ursul, apoi, printr-un proces de reconversie 
profesională au devenit fierari (prelucrează fierul), pieptănari (prelucrează osul şi cornul, 
piepteni şi alte obiecte din os şi corn), ciurari (prelucrează pieile de animale şi 
confecţionează ciururi şi site) şi lăutari;  

• rudari – au pierdut limba maternă şi cultura romani tradiţională, sunt profund influenţaţi şi se 
ocupă cu prelucrarea lemnului, confecţionând linguri, fuse, furci, albii, împletituri din nuiele; 

                                                   
71 Delia Grigore, Istorie și tradiții rome, Sărbători calendaristice ale romilor, pag. 53 
72 Delia Grigore, Istorie și tradiții rome, Sărbători calendaristice ale romilor, pag. 53 
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• argintari – se ocupă cu prelucrarea argintului şi aurului confecţionând bijuterii şi alte 
obiecte; 

• vătraşi – romi asimilaţi/ aculturaţi, sedendarizaţi, care şi-au pierdut limba maternă, sunt cei 
mai numeroşi.  

 

1.5. Prevenirea și combaterea violenței împotriva copilului 

 

1.5.1. Concepte cheie în paradigma violenţei asupra copilului: forme ale violenţei, medii 
în care apare violenţa, cauze și efecte ale violenţei, victimă faţă de agresor: impactul modelului 
parental asupra sănătăţii emoţionale și dezvoltării generale a copilului. 

 

De ce apare violenţa asupra copilului în mediul familial 

Adulţii justifică pedepsele prin prisma unor norme culturale și sociale, extrem de răspândite 
şi perpetuate, care sunt transmise din generaţie în generaţie, prin repetarea modelului familial 
patriarhal şi, implicit, a unui model tradiţionalist şi conservator de creştere a copiilor. 

• Părinţii pedepsesc pentru că „bătaia e ruptă din rai” şi „unde dă mama creşte”. 

• Părinţii pedepsesc pentru că, la rândul lor, au fost disciplinaţi cu ajutorul pedepselor „şi nu 
am păţit nimic”. 

• Părinţii pedepsesc „pentru că este nevoie”, „pentru că ni se suie [copiii] în cap”, „pentru că 
nu-şi văd lungul nasului”, „pentru că altfel nu mă înţeleg cu ea”, „pentru că sunt răi [copiii]”, 
pentru că trebuie „să ne impunem în faţa lor”, pentru că „altfel nu ne ascultă”, sau, uneori, 
„pentru că altfel nu ne respectă”. 

• Părinţii strigă la copii, îi ameninţă sau îi umilesc pentru că „vorba n-a omorât pe nimeni”. 
Chiar şi o palmă e nevinovată dacă „nu-i dai la cap”.73 

Păreri încetăţenite conform cărora „copiii sunt răi” incriminează copilul în mod nejustificat. În 
marea lor majoritate, actele „rele” comise de copii cu intenţie au în spate o motivaţie asupra căreia, 
de multe ori, părinţii nu se apleacă. Analizată în profunzime, această motivaţie poate aduce la 
suprafaţă spaime, temeri sau nevoi ale copiilor care, odată rezolvate, pot înlătura conflictele cu 
adulţii. 

Pe de altă parte, comportamentul părinţilor este favorizat de alte credinţe, precum cea care 
spune că „în familia omului nu te bagi”. Cu alte cuvinte, există un tabu al relaţiilor sociale, care nu 
permite celor din afară să se implice în problemele de familie. 

În consecinţă, pe de o parte, oamenii nu cred că este de datoria lor să ia atitudine împotriva 
abuzatorilor părinţi, atunci când sunt martorii unui act de violenţă împotriva unui copil iar, pe de altă 
parte, se tem că intervenţia lor ar putea rămâne fără rezultat sau că ar putea fi, la rândul lor, 
agresaţi. 

În concluzie, comportamentul violent al părinţilor nu trebuie şi nu poate fi abordat izolat. Nu 
numai părinţii trebuie informaţi cu privire la efectele violenţei asupra copiilor şi la metodele de 
disciplinare pozitivă, ci şi ceilalţi membri ai comunităţii. Atunci când toată lumea va fi conştientă că 
disciplinarea prin forţă fizică sau agresiune verbală este nocivă şi trebuie să se ia atitudine 
împotriva ei, vom putea avea siguranţa că suntem pe drumul cel bun. 

 

 

                                                   
73 Citate din chestionarele aplicate în 8 judeţe în cadrul cercetării „Implicarea comunităţii în reducerea violenţei asupra 
copilului” şi din interviurile şi focus grupurile realizate în timpul cercetării pentru Studiul privind atitudinile părinţilor și 
copiilor vis-a-vis de pedepse.- http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Ghid-de-lucru-cu-familia-şi-comunitatea-pentru-
profesionistii-locali_2015.pdf 
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Câteva concepte cheie 

Violenţa reprezintă ameninţarea sau utilizarea intenţionată a forţei fizice sau a puterii asupra 
sinelui, altuia sau asupra unui grup ori comunităţi, care antrenează sau are risc puternic de a 
antrena un traumatism, un deces, o alterare psihologică, o dezvoltare precară sau privaţiuni. 

 

Formele violenţei (OMS, 2002): Locurile unde poate apărea violenţa împotriva 
copiilor (UNICEF, 2006) 

•••• Fizică 

•••• Sexuală 

••••  Psihologică 

••••  Privaţiuni 

•••• Neglijenţă 

• Acasă și în familie 

• La şcoală 

• În instituţii de îngrijire 

• În justiţie 

• În comunitate 

• La locul de muncă 
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Violenţa fizică Constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv 
intimidarea fizică îndreptată asupra victimei.  

Forme de manifestare: împingerea, plesnirea, trasul de păr, 
răsucirea braţelor, desfigurarea, provocarea de vânătăi, contuzii, 
arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în 
victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi şi mobilă, folosirea 
armelor.  

Violenţa fizică include şi distrugerea bunurilor care aparţin 
victimei sau pe care cei 2 parteneri le stăpânesc şi le utilizează 
împreună. 

Violenţa 
psihologică 

Precedă şi acompaniază celelalte forme de violenţă/abuz, dar 
se poate manifesta şi izolat prin injurii, ameninţări, intimidări, 
uciderea animalelor domestice preferate, privarea de 
satisfacerea nevoilor personale esenţiale (mâncare, somn etc.).  

Acest tip de violenţă cuprinde 6 componente importante: frica, 
depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu responsabilităţi, 
degradarea şi distorsionarea realităţii.  

Totodată, reprezintă un factor central în controlul şi manipularea 
partenerului. 

Violenţa 
sexuală 

Constă în comentarii degradante la adresa victimei, atingeri 
neplăcute şi diverse injurii în timpul sau în legătură cu actul 
sexual, incluzând şi violul marital. 

Violenţa prin 
deprivare/ 
neglijare 

Reprezintă forma nonfizică a violenţei. Se manifestă prin 
incapacitatea sau refuzul agresorului de acordare a celor 
necesare persoanei pentru toate aspectele vieţii sale: sănătate, 
educaţie, dezvoltare emoţională, nutriţie, adăpost, siguranţa 
vieţii - în contextul în care familia sau îngrijitorul legal are acces 
la resursele necesare. Include nesupravegherea şi lipsa 
protecţiei/ajutorului persoanei în faţa pericolului, lipsirea de 
libertate, abandonul de familie, nerespectarea măsurilor privind 
încredinţarea minorului, alungarea de la domiciliu etc. 
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Violenţa 
economică 

Se manifestă prin controlul accesului victimei la bani sau lucruri 
personale, hrană, mijloace de transport, telefon şi alte surse de 
protecţie ori îngrijire de care ar putea beneficia.  

Duce la scăderea resurselor şi autonomiei victimei. 

 

În situaţiile de suspiciune a violenţei în familie este de preferat utilizarea unor instrumente de 
evaluare a riscului.74 

 

În cadrul Hotărârii nr. 49/2011 este realizată o trecere în revistă a consecinţelor violenţei 
asupra copilului: 

Tipul de abuz Consecinţe imediate Contextul în care se poate 
produce 

Abuzul fizic  

 

Abuzul fizic poate avea consecinţe fizice, 
neurologice şi poate conduce la boli, fracturi, 
dizabilităţi şi chiar la deces. De asemenea, 
conduce frecvent la instalarea unor comporta-
mente agresive, probleme emoţionale și de 
comportament, la dificultăţi de învăţare şi la 
diminuarea performanţelor şcolare. 

Contextul în care se produce 
abuzul fizic poate fi în familie, 
în diverse instituţii (de exem-
plu, şcoală, centru de reedu-
care, centru de plasament), în 
comunitate (de exemplu, pe 
stradă) şi chiar societal. 

Abuzul 
emoţional 

Abuzul emoţional susţinut are mai ales 
consecinţe pe termen lung asupra dezvoltării 
copilului, sănătăţii sale mintale, comporta-
mentului şi stimei de sine. 

Contextele producerii acestui 
tip de abuz sunt, de regulă, 
cele legate de violenţa în 
familie, de părinţi/membri ai 
familiei cu abilităţile parentale 
scăzute sau de adulţii cu 
probleme de sănătate mintală 
din familie. De asemenea, 
acesta poate să apară și în 
diverse instituţii (de exemplu, 
şcoală, centru de reeducare, 
centru de plasament), în 
comunitate (de exemplu, pe 
stradă) şi chiar societal. 

Abuzul sexual Abuzul sexual este deseori recunoscut prin 
comportamente autoagresive, depresii, 
pierderea stimei de sine şi comportament 
sexual inadecvat vârstei copilului. Severitatea 
impactului este cu atât mai mare cu cât abuzul 
are o durată şi intensitate mai mari, cu cât 
copilul este mai mare ca vârstă, dacă există o 
componentă de premeditare, ameninţare, 
coerciţie, sadism etc. În cazul abuzului sexual, 
odată ce copilul l-a recunoscut și l-a dezvăluit, 
este vitală prezenţa unui adult, mai ales a unui 
părinte protector sau a unei persoane de 
îngrijire, în care copilul să aibă încredere şi care 
să îl ajute să facă faţă acestei experienţe 
dramatice şi să înţeleagă ce i s-a întâmplat, 
oferindu-i sprijin și protecţie.  

Contextul în care se produce 
abuzul sexual poate fi în 
familie, în diverse instituţii (de 
exemplu, şcoală, centru de 
reeducare, centru de 
plasament), în comunitate (de 
exemplu, pe stradă) şi chiar 
societal. 

                                                   
74Hotărârea de guvern nr. 691/2015 –fişa de identificare a riscurilor  
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Neglijare Neglijarea severă mai ales a copiilor de vârstă 
mică afectează major creşterea şi dezvoltarea 
fizică şi intelectuală a copilului, iar în cazurile 
extreme poate conduce la spitalizarea, 
instalarea unei dizabilităţi şi/sau decesul 
copilului.  

 

Contextele producerii acestui 
tip de abuz sunt, de regulă, 
cele legate de violenţa în 
familie, de părinţi/membri ai 
familiei cu abilităţile parentale 
scăzute sau de adulţii cu 
probleme de sănătate mintală 
din familie 

 

O consecinţă gravă a violenţei în familie este sindromul post traumatic(SSPT), însă nu este 
specific doar acestui tip de violenţă. El poate fi răspuns la confruntarea cu o situaţie sau un 
eveniment puternic marcant emoţional. Reacţia imediată a copilului, care depinde de percepţia 
gradului crescut de risc, se manifestă printr-o teamă intensă, un sentiment de neputinţă sau de 
groază, un comportament dezorganizat sau agitat75. Situaţia nu poate fi controlată de către copil şi, 
uneori, nici de către adulţii semnificativi afectiv pentru copil (depinde foarte mult de contextul care 
generează stresul postraumatic şi de persoanele implicate în evenimentul generator: violenţă în 
familie, abuz sexual în comunitate, violenţă în şcoală, divorţ conlictual în familie etc.). 

 

Aspecte clinice în raport cu vârsta copilului76 

 

Înainte de 3 ani Sindroamele psihotraumatice sunt puţin cunoscute şi scapă descrierii tipice. 
Manifestări ca retragerea sau excitaţia, iritabilitatea, plânsete, tulburări ale 
somnului sau ale apetitului, întârzieri în dezvoltare sau regresii sunt 
predominante la sugar şi la copilul foarte mic.  

Copii de 2-6 ani Se adaugă somatizările dureroase, comportamente şi prestaţii repetitive 
(jocuri, desenări), fenomenele de evitare, temerile specifice, tristeţea, 
fenomenele de alură disociativă, comportamente de a se agăţa de adulţii 
apropiaţi şi dificultăţi crescute de separare, comportamente regresive 
(enuresis, encoprezis secundare, reluarea sugerii degetului, regres la nivelul 
limbajului, tulburari alimentare, reacţii anxioase vis-à-vis de necunoscuţi sau, 
contrar, comportamente afectuoase nediferenţiate faţă de toţi adulţii) și 
sentimente de rușine.  

De asemenea, se observă întârzieri de dezvoltare a limbajului, vocabularului 
şi psihomotorie, comportamente de retragere, mutism sau conduite agresive. 

Copii de 6-12 ani Există în afara manifestărilor de SSPT, simptome anxioase sau depresive 
marcate, cât și expresia unei culpabilităţi în situaţia de martor/supravieţuitor 
mai ales. O hipervigilenţă, modificări în jocuri, pierderea sau schimbarea 
intereselor obișnuite, apariţia sau revenirea de fobii specifice, tulburările de 
somn, visele anxioase și dificultăţile de concentrare, sunt mai clare decât la 
vârsta sub 6 ani. Dificultăţile școlare şi scăderea performanţelor domină 
adesea simptomatologia. 

Peste 12 ani Pot răspunde similar adulţilor 

 

                                                   
material adaptat - Revista Românå de Pediatrie – VOL. LV, NR. 2, AN 2006 - Conf. Dr. L. Hecser Institutul de Medicinå 
Legalå Târgu Mureș „Sindromul de Stres Posttraumatic la minori” 
material adaptat - Revista Românå de Pediatrie – VOL. LV, NR. 2, AN 2006 - Conf. Dr. L. Hecser Institutul de Medicinå 
Legalå Târgu Mureș „Sindromul de Stres Posttraumatic la minori” 
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Este importantă cunoşterea simptomatologiei stresului postraumatic, întrucât aceasta 
depinde de durata de expunere la evenimentul traumatic. Astfel: 

 

Tulburările psihotraumatice de tip I Tulburările psihotraumatice de tip II 

Ele survin după expunerea brutală şi 
imprevizibilă la un eveniment unic și limitat în 
timp. Apariţia lor este, în general, rapidă şi 
contrastează cu nivelul anterior al copilului.  

 

Sunt consecutive expunerii prelungite sau 
repetate la evenimente majore. Ele se 
deosebesc de traumatismele de tip I şi prin 
absenţa surprizei, chiar resemnarea pe care o 
produc la copil, inclusiv în timpul apariţiei lor.  

Este vorba de neglijare, abuzuri fizice, emoţio-
nale sau sexuale repetate, trafic de persoane. 

 

Disciplinarea copilului este necesară, dar nu prin violenţă. 
 

A învăţa copilul auto-controlul şi comportamentele acceptabile este o parte integrantă a 
procesului de disciplinare a copilului. Din păcate, mult prea des, copiii sunt crescuţi prin folosirea 
unor metode care se bazează pe forţă fizică şi intimidare verbală, pentru a pedepsi 
comportamentele nedorite şi a le încuraja pe cele dezirabile. În multe din cazuri, aceste metode 
violente nu sunt intenţionate, ci sunt folosite de părinţi mai degrabă ca rezultat al propriilor lor furii 
şi frustrări sau, din cauza lipsei de cunoştinţe despre acţiuni constructive şi non-violente. Din 
păcate, disciplinarea prin aceste metode reprezintă cea mai des întâlnită formă de violenţă 
împotriva copiilor. 

Disciplinarea fizică sau pedeapsa corporală se referă la „orice fel de pedeapsă pentru care 
se foloseşte forţa fizică, cu intenţia de a cauza durere sau disconfort, indiferent în cât de mică 
măsură.” Disciplinarea fizică include: lovirea cu piciorul, ciupitul, lovirea cu palma, scuturarea sau 
aruncarea copiilor, lovirea cu mâna sau cu diverse obiecte (băţul, biciul, cureaua, pantoful, lingura 
de lemn sau altele) sau forţarea lor să înghită ceva. Formele de disciplinare psihologică violente 
implică agresiunea verbală, ameninţările, intimidarea, denigrarea, ridiculizarea, învinovăţirea, 
umilirea, retragerea afecţiunii sau manipularea emoţională. 

Agresiunile psihologice ca formă de disciplinare sunt ceva mai des întâlnite decât cele fizice, 
deşi amândouă sunt foarte răspândite. În medie, şapte din zece copii sunt supuşi agresiunilor 
psihologice şi şase din zece pedepselor fizice77. 

O atenţie deosebită în cadrul discuţiei despre violenţa asupra copilului trebuie acordată 
violenţei emoţionale. Orice intervenţie pentru reducerea riscurilor de expunere la violenţă a 
copilului trebuie să pornească de la realitatea că violenţa emoţională este, pe de o parte, mai des 
întâlnită decât cea fizică, iar pe de alta parte, lasă urme adânci pe perioade foarte îndelungate, 
adesea îngropate în subconştientului adultului – care va repeta, fără să îşi dea seama, aceleaşi 
comportamente care l-au afectat atât de mult pe el însuşi în copilărie. 

Copiii au nevoie de înţelegere, securitate afectivă, sprijin, protecţie, dar şi de autoritate şi 
fermitate. O prea mare înţelegere şi libertate oferită de părinţi poate fi considerată de către copil 
drept o formă de neimplicare, de nepăsare. Comunicarea este necesară pentru a crea un climat de 
încredere şi respect reciproc. Copilul are mai mult nevoie de timp şi disponibilitate psihologică 
decât de bani. 

Atunci când apare o problemă, când e nevoie să înţelegem de ce anume a făcut copilul o 
„boacănă”, şi cum anume ar fi bine să procedăm pentru a disciplina copilul într-un mod pozitiv, 
trebuie, în primul rând, să nu ne concentrăm pe consecinţe (aspecte negative care ne blochează în 
situaţia dificilă, sau o amplifică), ci pe soluţie sau remediu (aspecte pozitive, care ne scot din 
situaţia dificilă). 
                                                   
77 Idem. 
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Este foarte important modul în care ajungem la soluţie. Copilul nu va adopta soluţia oferită 
de părinte, dacă nu va simţi că a participat și el la găsirea ei. Dacă părintele va impune o decizie a 
lui ca soluţie pentru o situaţie-problemă, copilul o va percepe ca pe o pedeapsă, ca pe ceva impus. 
Prin urmare, tot ceea ce îl implică pe copil trebuie să fie stabilit împreună şi cu acordul lui.  

 

Copiii supuşi unui stil de disciplinare negativă, violentă: 

• Au mai puţină încredere în ei înşişi. 

• Obţin performanţe academice scăzute. 

• Respectă mai greu regulile. 

• Nu prezintă interes în activităţi şi sarcini noi. 

• Relaţionează negativ cu ceilalţi. 

• Nu sunt apreciaţi în grupul de prieteni şi la scoală. 

• Nu sunt sociabili şi expresivi emoţional. 

 

Sunt situaţii în care părinţii fac sau spun anumite lucruri fără să-şi dea seama că greşesc şi 
care sunt consecinţele acestor lucruri asupra copiilor. Mai jos câteva exemple: 

• Îi dau o palmă copilului; 

• Ţipă la copil; 

• Ameninţă copilul că îl vor plezni; 

• Laudă copilul mereu, uneori nejustificat; 

• Sunt exagerat de grijulii cu copilul; 

• Îi ţin predici copilului; 

• Nu mai lasă copilul la televizor/calculator; 

• Recompensează copilul tot timpul cu „ceva bun”; 

• Se poartă rece cu copilul, pentru că „m-a supărat”; 

• Lasă copilul să îşi facă de cap; 

• Rezolvă orice dificultate a copilului; 

• Cedează în faţa copilului; 

• Pun copilul la colţ. 

Întrebarea care se pune este: ce învaţă copilul din aceste lucruri? Oamenii de ştiinţă au 
dovedit că, până la 25 de ani, oamenii repetă comportamente şi atitudini care le-au fost transmise 
de adulţii care i-au crescut. Prin urmare exemplul părintelui are un impact foarte mare! 

Copiii nu înţeleg explicaţiile raţionale, oricât de des repetate, pe orice ton. Creierul lor încă 
nu are capacitatea de a traduce ceea ce li se întâmplă în altceva în afară de emoţie. 

În plan comportamental, copiii nu fac altceva decât să imite ceea ce văd la părinţi şi la 
persoanele apropiate cu care interacţionează zilnic. 

Ca să înţelegem mai bine afirmaţiile anterioare: dacă lovesc copilul, acesta va învăţa că 
lovitul unei persoane este ceva ce face parte din comportamentul uman. Faptul că eu, ca adult, am 
acest comportament este pentru copil un model pe care îl va urma – sau care, mai târziu, va 
influenţa alegeri importante ale copilului devenit adult. 
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Graniţa dintre victimă şi agresor, în discuţia despre violenţă asupra copilului 

Fără îndoială, nu există niciun dubiu că un copil agresat de un adult este întotdeauna o 
victimă. În unele cazuri, adultul este atât agresor, cât şi victimă. Mulţi părinţi plâng pe ascuns, după 
ce îşi lovesc copiii, dar simt că trebuie să îi „disciplineze” astfel, spre binele tuturor: atât al copilului 
în viitor, cât şi al reputaţiei părintelui în comunitate. 

Pentru a nu ajunge în situaţia de a fi agresivi/violenţi faţă de copii, iată un instrument simplu 
de lucru.  

 

Exerciţiu: 

Recitiţi cuprinsul chenarului de mai sus, iar apoi completaţi tabelul următor:  

 

COPILUL MEU 

CUM E ACUM? 

- calităţi şi defecte -  

CUM AȘ VREA SĂ FIE ÎN VIITOR? 

- ce calităţi să aibă, la ce să se priceapă -  

 

• …………………… 

• …………………… 

• …………………… 

• …………………… 

• …………………… 

 

 

• …………………… 

• …………………… 

• …………………… 

• …………………… 

• …………………… 

 

 

 

Analizaţi următorul chestionar completat: 

 

COPILUL MEU 

CUM E ACUM? CUM AŞ VREA SĂ FIE în VIITOR? 

- nu ascultă 

- îmi răspunde 

- face stricăciuni 

- se bate cu copiii vecinilor 

- nu vrea să mănânce decât dulciuri 

- mă loveşte, când nu îi dau ce vrea 

- e încăpăţânat  

- nu ajută deloc la treburile gospodăriei  

- fuge, când îl pun la treabă 

- stă toată ziua pe telefon 

- să îi respecte pe cei din jurul lui, ca să fie și el 
respectat 

- să ştie o meserie care să îi placă 

- să aibă iniţiativă 

- să aibă încredere în el 

- să fie vesel 

- să ştie să scrie şi să citească bine 

- să nu fie violent 

- să aibă înţelegere pentru cei din jurul lui, mai 
ales pentru cei din familia lui  
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Unele din comportamentele nedorite ale copilului, precum cele identificate în coloana din 
stânga, pot fi văzute ca forme de agresiune de către ceilalţi membri ai familiei. Ce comportamente 
ale părinţilor pot sta în spatele acestora?  

 

Terminaţi de completat coloana a doua din tabelul de mai jos: 

COPILUL MEU, ACUM EU, ACUM 

- nu ascultă 

- îmi răspunde 

- face stricăciuni 

- se bate cu copiii vecinilor 

- nu vrea să mănânce decât dulciuri 

- mă loveşte, când nu îi dau ce vrea 

- e încăpăţânat  

- nu ajută deloc la treburile gospodăriei 

-  fuge, când îl pun la treabă 

- stă toată ziua pe telefon 

- nu am timp să îi ascult poveştile de la 
şcoală, abia apucăm să petrecem o 
jumătate de oră pe zi 

- îi adresez adesea mici ironii, uneori 
chiar injurii 

- arunc cu lucruri când mă enervez 

 

Ce comportamente ar trebui să modeleze părintele pentru ca copilul său să ajungă să aibă 
calităţile dorite, consemnate în coloana dreaptă? 

Cum aş vrea să fie copilul meu în viitor? Cum ar trebui eu să mă comport 
(consecvent) ca el sa ajungă să fie aşa în 
viitor? 

- să îi respecte pe cei din jurul lui, ca să 
fie și el respectat 

- să ştie o meserie care să îi placă 

- să fie cu iniţiativă 

- să aibă încredere în el 

- să fie vesel 

- să ştie să scrie şi să citească bine 

- să nu fie violent 

- să aibă înţelegere pentru cei din jurul 
lui, mai ales pentru cei din familia lui 

 

 

De la vorbă la faptă spre aceste deziderate se mai pot interpune şi constitui ca bariere, 
uneori foarte greu de trecut, mentalităţile celor din jurul nostru, sau chiar din mediul şcolar al 
copilului.  

Acesta este sensul afirmaţiei de la începutul acestei secţiuni, prin care evidenţiam că 
agresorul poate fi în egală măsură victimă.  
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Portretul agresorului familial  Portretul victimei  

- istorie personală cu abuz în copilărie;  

- nemulţumiri la locul de muncă;  

- consumul de alcool sau de droguri;  

- atracţia pentru arme;  

- neîncredere în sine;  

- instabilitate emoţională, imaturitate 
emoţională;  

- temperament coleric;  

- atitudine critică, ironică, dominantă;  

- schimbul frecvent de parteneri;  

- învinovăţirea altora pentru eşecurile 
proprii;  

- genul gelos, posesiv;  

- abilităţi scăzute în viaţa intimă, viaţă 
intimă agresivă;  

- opinii rigide cu privire la rolul femeii şi al 
bărbatului. 

- acuzarea unor dureri cronice, vizite 
frecvente la medic;  

- respect de sine scăzut;  

- dependenţă emoţională faţă de 
agresor;  

- pune nevoile agresorului mai presus 
decât propriile nevoi;  

- asumarea responsabilităţii pentru 
conduita agresorului;  

- existenţa unor idei sau acte suicidare;  

- prezenţa tulburărilor de somn: insomnii, 
coşmaruri violente;  

- agitaţie severă, anxietate, stare de 
nervozitate permanentă;  

- gândire confuză, incapacitatea de a lua 
decizii, lipsă de concentrare;  

- opinii rigide cu privire la roluri (părinte-
copil, femeie-bărbat). 

 

Semne generale ale copiilor victime ale violenţei 

• Tulburări de comportament (apatie, iritabilitate, impulsivitate, agresivitate, minciună, fuga 
de acasă, furtul, consumul de alcool, de droguri etc.); 

• Tulburări de somn (insomnii, somnolenţă, somn agitat, coşmaruri etc.); 

• Tulburări de alimentaţie (anorexie, bulimie); 

• Autostigmatizare, autoculpabilizare; 

• Ticuri (clipit, rosul unghiilor etc.); 

• Enurezis, encoprezis;  

• Neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor şi incapacitate de a respecta un program impus; 

• Dificultăţi în relaţionare și comunicare; 

• Scăderea randamentului şcolar, absenteism şi abandon şcolar; 

• Stare depresivă, uneori cu tentative de suicid; 

• Persistenţa unor senzaţii olfactive sau cutanate obsedante; 

• Modificarea rapidă a dispoziţiei afective.  

Abuz fizic: 

• vânătăi,  

• leziuni,  

• arsuri,  

• hemoragii,  

• fracturi  
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Abuz sexual:  

• Semne şi simptome BTS; 

• Comportament sexual inadecvat vârstei; 

• Leziuni traumatice ale organelor genitale; 

• Sarcina la adolescentă (care nu declară tatăl); 

• Teama incontrolabilă de bărbaţi (în cazul fetelor). 

Neglijare gravă:  

• Starea pielii (murdărie, excoriaţii, dermite); 

• Denutriţie, carenţe alimentare; 

• Hipotrofie staturo-ponderală; 

• Lipsa dezvoltării limbajului, abilităţilor specifice vârstei 78. 

 

1.5.2. Mentalităţi-barieră în adresarea fenomenului violenţei.  

 

Mentalităţi, atitudini şi comportamente problematice, o barieră în calea reducerii violenţei 
asupra copilului. 

Protejarea copiilor de orice formă de violenţă este un drept fundamental, garantat de 
Convenţia cu privire la Drepturile Copilului79, precum şi de alte tratate și standarde cu privire la 
drepturile omului. Cu toate acestea, violenţa este, în continuare, parte din viaţa copiilor – indiferent 
de statutul lor social sau economic, de cultură, religie sau etnie – și are consecinţe imediate şi pe 
termen lung.  

Copiii care au fost abuzaţi sau neglijaţi au de multe ori întârzieri de dezvoltare, au dificultăţi 
de învăţare şi au note mici la şcoală. E posibil ca aceşti copii să aibă o stimă de sine scăzută şi să 
sufere de depresie ceea ce, poate duce, în cazuri extreme, la comportamente riscante sau auto-
vătămare. Copiii care sunt martori la acte de violenţă pot avea tulburări asemănătoare. Copiii care 
cresc într-o familie sau într-o comunitate violentă au tendinţa de a internaliza violenţa ca pe o 
metodă de soluţionare a disputelor, repetând modelul de abuz şi violenţă asupra propriilor soţi, 
parteneri şi copii. Pe lângă efectele dramatice asupra indivizilor și familiilor, violenţa împotriva 
copiilor are un cost important din punct de vedere social şi economic – de la ratarea unui potenţial, 
la productivitate redusă.  

În ultimii zece ani, s-a vorbit din ce în ce mai mult despre violenţa împotriva copiilor, despre 
răspândirea și impactul ei. Cu toate acestea, fenomenul rămâne în mare măsură necunoscut și 
puţin documentat şi aceasta dintr-o multitudine de motive. Unele forme de violenţă sunt acceptate 
din punct de vedere social, permise în mod tacit sau nu sunt percepute ca abuzuri. Multe victime 
sunt prea mici sau prea vulnerabile ca să poată vorbi despre ce li s-a întâmplat sau să se poată 
proteja. Şi de mult prea multe ori, atunci când cazurile sunt raportate, nu există instrumente legale 
și suficiente servicii pentru protecţia victimelor. De aceea trebuie să vorbim despre violenţa 
împotriva copiilor.  

Ea trebuie cunoscută, pentru a putea fi prevenită, pe de o parte, şi, pe de altă parte, 
denunţată şi sancţionată, atunci când are loc. 

Comportamentul care trebuie abordat este utilizarea de către părinţi a pedepselor, atât 
fizice, cât și verbale sau psihologice, pentru disciplinarea copiilor. Pentru a realiza dreptul tuturor 
                                                   
78 Sursa: HG 49/2011 Hotărârea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenţia în 
echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie și a Metodologiei de 
intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 
muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe 
teritoriul altor state 
79 Ratificată de România în 1990, aşa cum aminteam în prima parte a acestui modul 
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copiilor de a fi protejaţi de orice formă de violenţă şi pentru a le oferi cele mai bune condiţii de 
dezvoltare emoţională în cadrul familiei, părinţii trebuie sprijiniţi să adopte metode de disciplinare 
pozitivă şi să îşi construiască strategii de răspuns constructiv la comportamentele nedorite ale 
copiilor.  

 

Violenta emoţională 

O atenţie deosebită în cadrul discuţiei despre violenţa asupra copilului trebuie acordată 
violenţei emoţionale. Orice intervenţie pentru reducerea riscurilor de expunere la violenţă a 
copilului trebuie să pornească de la realitatea că violenţa emoţională este, pe de o parte, mai des 
întâlnită decât cea fizică, iar pe de altă parte, lasă urme adânci pe perioade foarte îndelungate, 
adesea îngropate în subconştientului adultului – care va repeta, fără să îşi dea seama, aceleaşi 
comportamente care l-au afectat atât de mult pe el însuşi în copilărie. 

Violenţa emoţională este una dintre cele mai puţin recunoscute forme de violenţă împotriva 
copiilor. Pe de altă parte, este una dintre cel mai des întâlnite forme de violenţă şi include: 
sperierea, terorizarea, ameninţarea, exploatarea, respingerea, izolarea, ignorarea, insultarea, 
umilirea sau ridiculizarea copilului. A nu-i oferi unui copil răspunsul afectiv de care are nevoie, a-i 
neglija nevoile de sănătate sau de educaţie, a-l expune violenţei domestice, precum şi a-l supune 
intimidării, terorizării psihologice, umilirii şi hărţuirii sunt, de asemenea, clasificate ca fiind acte de 
violenţă emoţională. 

Violenţa emoţională împotriva copiilor este cel mai adesea un act al adulţilor cu care copiii 
au o relaţie personală strânsă sau de care copiii sunt ataşaţi emoţional. Părinţii şi cei care au copiii 
în grijă sunt cei care comit abuzuri emoţionale asupra copiilor. Disconfortul psihologic poate ajunge 
până la teroare în cazul copiilor abuzaţi fizic sau verbal în mod repetat sau care sunt ameninţaţi, 
hărţuiţi de către alte persoane ne-apropiate copilului.  

Abuzul psihologic poate apărea şi atunci când copiii sunt forţaţi să facă ceva împotriva 
voinţei lor, fie că este purtatul unui anumit lucru (haină, însemn etc.), sau practicarea unor activităţi 
nepotrivite cu vârsta lor (cerşit, crimă, prostituţie), sau umilitoare în raport cu preferinţele lor/modul 
în care se autopercep. 

Uneori alţi membri ai comunităţii (vecini etc.), neştiuţi de familia copilului, se fac vinovaţi de 
asemenea abuzuri. Violenţa psihologică asupra copilului este prezentă adesea în mediul social şi 
cel online al copilului. Sunt situaţii când profesorii, personalul din serviciile de protecţie a copilului 
sunt cei care comit abuzuri psihologice asupra copiilor. 

În afara unor studii sporadice realizate în unele ţări, violenţa emoţională rămâne un subiect 
puţin analizat în profunzime, şi, din păcate, nu există statistici relevante. Această situaţie poate fi 
atribuită, în mare parte, faptului că toate manifestările posibile ale violenţei emoţionale sunt foarte 
dificil de conceptualizat și operaţionalizat, iar multitudinea de ramificaţii ale acestora sunt foarte 
greu de cuantificat.  

 

Consecinţe pe termen scurt şi lung ale violenţei emoţionale 

Spre deosebire de abuzul fizic, care lasă urme vizibile pe corpul unui copil, violenţa 
emoţională este mai subtilă şi este mai greu de identificat, atât de victimă, cât și de alte persoane. 
Cu toate acestea, consecinţele sale sunt la fel de devastatoare.  

Adesea, copiii care sunt supuşi în mod repetat la acte de violenţă emoţională cresc cu 
credinţa că e ceva în neregulă cu ei. Aceşti copii internalizează cuvintele negative şi acţiunile de 
agresiune împotriva lor şi ajung să dea vina pe ei înşişi pentru abuzul la care sunt supuşi. 

Cercetările au arătat că expunerea în copilărie la abuz emoţional are o serie de efecte pe 
termen lung, care îi afectează şi la maturitate. Acestea includ printre altele: depresie, anxietate, 
stres post-traumatic, stimă de sine redusă, izolare şi înstrăinare de alte persoane, dificultăţi de 
ataşament şi de relaţionare. 
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Mai mult, un studiu80 a arătat că efectele violenţei emoţionale sunt diferite în funcţie de 
forma de violenţă: copiii care sunt terorizaţi în mod repetat de cei care îi au în grijă dezvoltă la 
maturitate probleme somatice şi de anxietate, iar cei care sunt ignoraţi sau umiliţi pot dezvolta 
tulburări de personalitate de tip „borderline”. 

Copiii au nevoie de înţelegere, securitate afectivă, sprijin, protecţie, dar şi de autoritate şi 
fermitate. O prea mare înţelegere şi libertate oferită de părinţi poate fi considerată de către copil ca 
şi o formă de neimplicare, de nepăsare. Comunicarea este necesară pentru a crea un climat de 
încredere şi respect reciproc. Copilul are mai mult nevoie de timp şi disponibilitate psihologică 
decât de hrană sau bani. 

 

Principii şi metode de liniştire sau disciplinare ne-violentă a copilului 

Atunci când apare o problemă în comportamentul copilului, trebuie să ne concentrăm pe 
soluţie, nu pe efecte. Modul în care ajungem la această soluţie este foarte important. Copilul nu va 
adopta soluţia oferită de părinte, dacă nu va simţi că a participat și el la găsirea ei. Dacă părintele 
va impune o decizie a lui ca soluţie pentru o situaţie-problemă, copilul o va percepe ca pe o 
pedeapsă, ca pe ceva impus. Prin urmare tot ceea ce îl implică pe copil trebuie să fie stabilit 
împreună şi cu acordul lui. 

Cele mai des întâlnite efecte ale violenţei (sau ceea ce este trăit ca agresiune) la copii sunt 
hiperactivitatea sau chiar agresivitatea, precum și depresia și chiar anxietatea. 

Propunem două tehnici, deosebit de eficiente pentru evitarea violenţei asupra copilului 
atunci când apar comportamente nedorite, precum şi pentru dezvoltarea emoţională sănătoasă a 
copilului în general. 

1. Principiul „întreabă şi ascultă” 

Se spune că orice îi spui unui copil „îi intră pe o ureche, şi îi iese pe cealaltă.” V-aţi întrebat 
vreodată de ce se spune aşa? Noi da – şi ne-am dat şi răspunsul: copiii nu ţin minte ce le spunem 
noi că e bine şi ce nu, tocmai pentru că le spunem. Dacă în schimb i-am întreba și le-am asculta 
răspunsurile şi apoi am cădea la o înţelegere, atunci cu siguranţă ar ţine minte cum e mai bine. 
Părintele care culpabilizează copilul (O să mă bagi în mormânt! Ai umblat pe coclauri toată ziua!) 
este preocupat doar de sentimentele proprii, sau cel puţin atât verbalizează şi arată. Fiecare 
exclamaţie îl face pe copil să se simtă speriat sau frustrat, ceea ce înseamnă ca în viitor el se va 
ascunde şi va minţi părintele – şi va continua, cel mai probabil, să facă lucrurile care îl înfurie pe 
părinte... 

Părintele care îl întreabă şi ascultă pe copil (Unde ai fost tu? Eşti bine? Cum zici să facem 
ca să nu mă mai îngrijorez atât de tare?), este un părinte preocupat în primul rând de ceea ce s-a 
întâmplat cu copilul în cele 2 ore cât a lipsit de acasă fără să spună unde este, iar sentimentele și 
siguranţa copilului sunt puse pe primul loc. În final, părintele cere cooperarea copilului pentru a nu 
se mai îngrijora pe viitor. Atunci când îl luăm pe copil partener pentru a ne proteja sentimentele şi 
confortul psihic, vom vedea că acesta se va strădui mult mai mult decât dacă îl învinovăţim și 
ţipăm, deoarece pentru el cel mai important e să se simtă iubit şi în siguranţă cu dumneavoastră, şi 
va da înapoi înmiit iubirea și atenţia pe care i le veţi acorda. De asemenea, un copil care simte că 
părintele îl aşteaptă să răspundă şi ascultă cu adevărat răspunsul pe care îl dă, nu va minţi şi nu 
se va ascunde de părinte, atunci când face o „boacănă” sau în alte situaţii. 

2. Principiul „o îmbrăţişare face cât o mie de cuvinte” 

 

Un copil care face boacăne este un copil descurajat. Dacă îl ajutăm să nu se mai simtă 
descurajat, în creierul lui se vor petrece procese chimice care îi vor determina un comportament 
îmbunătăţit. (Dr. Bob Bradbury, Seattle. USA) 

 

                                                   
80 Ascuns la vedere – o analiză statistică a violenţei împotriva copiilor, UNICEF, 2014. 
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O îmbrăţişare nu e doar o bună recompensă pentru copilul care a făcut ceva bine sau a fost 
ascultător. Ea este şi o bună metodă de disciplinare, atunci când copilul nu „ascultă” şi nu te poţi 
înţelege cu el – sau atunci când tu, ca părinte, ai pur şi simplu o zi mai grea, când te supără toţi şi 
toate. 

O îmbrăţişare este semnul real al afecţiunii, al dragostei pe care fiecare părinte o poartă 
copilului său. Afecţiunea este foarte importantă în viaţa fiecărui copil, deoarece îi conferă 
stabilitatea emoţională de care are nevoie pentru a se dezvolta armonios.  

Întotdeauna trebuie să arătăm copilului afecţiune, chiar şi când greşeşte. Retragerea 
afecţiunii („nu te mai iubesc!”, „pleacă de aici!”), chiar şi pentru moment, poate avea consecinţe 
negative asupra copilului. Pentru copii, cuvintele au înţelesuri diferite. O vorbă pe care un părinte o 
spune la supărare, fără să o creadă neapărat, este o vorbă pe care copilul o va crede, iar dacă 
acea vorbă îi este adresată copilului în mod repetat, el o va internaliza.  

De aceea, părintele are nevoie de autocontrol, pentru a putea răspunde în mod constructiv 
la comportamentele nedorite ale copilului. în următoarea secţiune a suportului nostru de curs vom 
discuta modalităţi de îmbunătăţire a autocontrolului. 

 

Metode de îmbunătăţire a autocontrolului 

Studiu de caz: 

Un copil vine acasă la 8 seara, după 2 ore în care părintele nu a ştiut unde este. Care din 
cei doi părinţi de mai jos are şanse mai mari să-şi ajute copilul să ajungă un adult împlinit şi non-
violent?  

Părintele care îi spune copilului: 

• Lipseşti de două ore! 

• Tu vrei să mă omori! 

• Ar trebui să intri în pământ de ruşine! 

•  Piei din faţa mea! 

 

Părintele care îl întreabă pe copil: 

• Unde ai fost? 

• Eşti teafăr, ai păţit ceva? 

• Te simţi bine? 

• Eu m-am îngrijorat foarte tare, cum 
zici să facem ca să nu mă mai îngrijorez 
aşa de rău? 

 

Cum ne putem stăpâni mai bine atunci când copilul nostru nu are comportamentul dorit de 
noi?  

Sunt multe căi prin care se poate ajunge la o mai mare stăpânire de sine a părintelui: 

• Conştientizarea trăsăturilor personalităţii proprii: impulsivitate, reactivitate violentă în stare 
de ebrietate; 

• Educarea auto-controlului; 

• Abilitatea de comunicare; 

• Rezolvarea de conflicte; 

• Controlul frustrărilor, insatisfacţiei în viaţă; 

• Imaginea de sine; 

• Aspiraţii şi renunţări; 

• Cultura dialogului; 

De asemenea, ajută să fim conştienţi de factorii psihologici şi sociali implicaţi în manifestarea 
violenţei: 

• Sentimentul de nedreptate; 
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• Lipsa de empatie/empatie scăzută; 

• Orgoliul şi devalorizarea persoanei; 

• Imaturitatea emoţională; 

• Impulsivitatea; 

• Distanţa socială: inferior/superior, şef/subaltern; 

• Relaţia de putere; 

• Relaţii de inegalitate între sexe; dominaţia în cuplu. 

Sunt multe căi de îmbunătăţire a autocontrolului şi nu neapărat trebuie să procedăm toţi la 
fel. Dar, din punct de vedere practic, două lucruri sunt esenţiale: 

1. În primul rând, trebuie să înţelegem că nu e bine să reacţionăm „la nervi”. Întotdeauna când 
ne-am pierdut cumpătul, trebuie să lăsăm puţin timp până şi noi şi copilul suntem puţin mai 
liniştiţi, ca să evităm tragerea unei concluzii greşite de către copil.  

Şi noi, şi copilul suntem oameni, e normal să ne înfuriem – dar noi ca adulţi avem 
răspunderea de a da copilului un exemplu prin comportamentul nostru. Iar acest lucru 
înseamnă să nu acţionăm niciodată la mânie, ci să îi spunem copilului, fie: „Acum mami sau 
tati e prea nervoasă/nervos ca să vorbim despre asta, te rog să mă laşi un pic să mă 
liniştesc.” sau „Acum eşti prea agitat, te rog să te linişteşti un pic și vorbim mai târziu.” 

Mulţi părinţi consideră că trebuie să vorbească/sancţioneze imediat după „boacăna” 
copilului, pentru că se tem că dacă nu fac asta, copilul lor o să înveţe că poate să îşi facă 
de cap şi o să facă rele în continuare – iar ceilalţi oameni mari din jur o să considere că nu 
sunteţi un părinte bun, pentru că vă lasaţi copilul să „facă ce vrea”. 

Reţineţi însă că primul pas nu este să NU staţi de vorbă cu copilul, ci să amânaţi discuţia 
dacă dumneavoastră sau copilul sunteţi foarte nervoşi/agitaţi. 

2. În al doilea rând, ajută foarte mult să înţelegem că, pentru copii, principalul proces mental 
în relaţie cu noi, ca părinte, este nevoia de afecţiune și protecţie – ceea ce mai târziu vor 
putea să numească iubire. Dacă vom ţine cont de acest lucru, copilul nostru ne va asculta 
şi ne va urma în tot ce facem. 

 

Cadrul legislativ naţional şi internaţional, servicii şi măsuri de prevenire a violenţei împotriva 
copilului 

Prevenirea violenţei asupra copilului face subiectul mai multor categorii de legi, 
vulnerabilizarea şi riscul asupra copilului fiind o preocupare importantă a autorităţilor.  

Cadrul legislativ internaţional 

• Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului; 

• Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; 

• Convenţia pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale 
(Convenţia de la Lanzarote); 

• Convenţia de la Istanbul. 

Cadrul legislativ naţional  

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată  

• Promovează calitatea în activităţile de protecţie a drepturilor copilului, prin stabilirea 
cadrului metodologic de monitorizare şi control al serviciilor pentru copii; 

• Defineşte obligaţia părinţilor de a fi responsabilii principali privind procesul de creştere şi 
dezvoltare a propriilor copii; 
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• Menţionează grupurile profesionale care au responsabilitatea de a identifica şi a anunţa 
autorităţile competente cu privire la situaţiile de risc în care se află copilul; 

• Garantează dreptul copiilor la dezvoltare, participare şi protecţie. 

Art.95: Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de 
drepturile sale, de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală 
sau socială integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, atât în familie, cât şi în 
instituţiile care asigură protecţia, îngrijirea și educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi de 
învăţământ, precum şi în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau 
desfăşoară activităţi cu copii.  

Legea nr. 217 / 2003 pentru prevenirea și combaterea violenţei în familie, republicată  

Violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor 
de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de 
familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau 
suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea 
acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate. 

Legea aceasta  

• descrie formele sub care se manifestă violenţa în familie;  

• descrie cadrul instituţional şi atribuţiile ce revin instituţiilor de la nivel central şi local în 
domeniul violenţei în familie, în concordanţă cu implementarea unui sistem de 
înregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă în familie;  

• introduce instituţia ordinului de protecţie.  

HG 49/2011 aprobă Metodologia cadru privind prevenirea și intervenţia în echipa 
multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie  

Obiectivele metodologiei-cadru:  

• să ofere un instrument de lucru pentru toţi profesioniştii care intervin în prevenirea și 
intervenţia în cazurile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie;  

• să susţină intervenţia interinstituţională și multidisciplinară în acest domeniu;  

• să promoveze activităţile de prevenire a tuturor formelor de violenţă asupra copilului, 
precum şi a violenţei în familie. 
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Trecem în revistă serviciile şi responsabilităţile în prevenirea violenţei asupra copilului, acestea 
fiind abordate în cadrul primei părţi a acestui modul, parte care a abordat „Rolul comunităţii şi al 
profesioniştilor în respectarea/realizarea drepturilor și bunăstării copilului şi adolescentului” şi vor fi 
abordate detaliat şi în cadrul Modulului 2 „Dezvoltarea solidarităţii comunitare pentru furnizarea de 
servicii integrate”. 

 

SERVICII SOCIALE SPAS (Serviciul Public de Asistenţă Socială)  

• monitorizează situaţia copiilor din raza sa teritorială de activitate 
şi respectarea drepturilor copiilor;  

DGASPC - Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului  

Serviciul asistenţă în situaţii de abuz, neglijare, trafic şi exploatare a 
copilului oferă următoarele servicii: informare şi orientare, consiliere 
socială,consiliere psihologică, consiliere medicală, facilitarea 
comunicării, asistenţă de specialitate, acompaniere socială. 

SERVICII 
MEDICALE 

Asistenţă Medicală Comunitară  

Medicină de familie  

Unităţile spitaliceşti/Medicina legală 

ALTE SERVCII Inspectoratele Judeţene de Poliţie –compartimentele de prevenire  

Unităţile de învăţământ  

Tribunal, Serviciul de probaţiune, 

Parchet etc. 

 

Semnalarea cazurilor de violență asupra copiilor poate fi făcută de către:  

• copilul victimă;  

• un părinte sau un alt membru al familiei;  

• o rudă;  

• un vecin sau un cunoscut al familiei;  

• un martor;  

• profesionişti de diferite specialităţi: personal medico-sanitar (medicul de familie, pediatrul, 
asistentul medical comunitar etc.), psihologi, psihoterapeuţi, cadre didactice (educatorii din 
creşe, grădiniţe, învăţătorii din ciclul primar, profesorii din şcoli, licee, şcoli profesionale 
etc.), poliţişti, jandarmi, personal din diverse instituţii specializate (servicii rezidenţiale 
pentru copii, centre de reeducare şi penitenciare pentru minori şi tineri), asistenţi sociali sau 
persoane cu atribuţii în asistenţa socială, preoţi, reprezentanţi mass-media etc.  

Suspiciunea de abuz asupra copilului trebuie să facă obiectul unei sesizări către DGASPC 
sau poate fi anunţată la Serviciul Telefonul Copilului. 

 

1.5.3. Implicarea familiilor şi a comunităţii în reducerea violenţei împotriva copilului: 
principii şi reguli de bază ale implicării părinţilor, tehnici de negociere cu aliăţi/posibili aliaţi din 
comunitate, teoria lui Kolb în slujba educării comunităţii, abordarea complementară 
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Implicarea părinţilor în combaterea violenţei asupra copilului 

Schimbarea comportamentelor şi atitudinilor este un proces de durată, care are nevoie de 
câteva elemente importante. Primul pas, fără de care nu se poate merge mai departe, este să 
înţelegem de ce este nevoie şi să dorim schimbarea comportamentului sau a atitudinii. 

Dorinţa de schimbare trebuie menţinută pe tot parcursul procesului, iar acesta necesită 
eforturi susţinute pe o perioadă lungă de timp. De aceea, părinţii trebuie sprijiniţi permanent şi 
încurajaţi în efortul lor de a face schimbarea. Subiectul violenţei asupra copilului este foarte delicat, 
astfel încât discuţiile trebuie axate mai mult pe încurajarea schimbării şi pe reliefarea avantajelor 
unui climat familial propice dezvoltării copilului, un climat în care elementul cel mai important să fie 
sănătatea şi siguranţa tuturor membrilor familiei. 

Atunci când abordaţi părinţii, este important să înţelegeţi problemele pe care le are fiecare 
familie. Din aceste discuţii pot apărea probleme, aparent fără legătură cu actele de violenţă, dar a 
căror rezolvare poate îmbunătăţi climatul familial. În timpul discuţiilor cu părinţii, trebuie avute în 
vedere aceleaşi principii simple  

• Ascultaţi cu atenţie. Fiecare persoană cu care staţi de vorbă are ceva important de spus în 
discuţia despre violenţă. 

• Respectaţi şi integraţi diferenţele culturale (etnice, religioase etc.) pentru o eficienţă sporită 
a intervenţiei propuse de dumneavoastră și a implicării părinţilor. 

• Țineţi cont că atunci când avem o discuţie pe o temă mai puţin obişnuită, sau când facem 
cuiva o propunere la care nu se aşteaptă, persoana din faţa noastră s-ar putea să aibă o 
reacţie diferită de ceea ce ar face în mod normal. Nu insistaţi dacă persoana din faţa 
dumneavoastră a intrat într-o zonă de disconfort (jenă, furie etc.) – reveniţi ulterior, şi nu 
uitaţi să redeschideţi discuţia într-o notă pozitivă. 

• Amânaţi discuţia, dacă persoanele pe care le abordaţi nu sunt în poziţia de a face un 
angajament conştient. Asiguraţi-vă că persoanele cu care discutaţi înţeleg şi respectă 
angajamentele pe care le-au făcut.  

După primele discuţii veţi avea, poate, suficiente informaţii pentru a contura nişte soluţii de 
atragere a părinţilor în activităţi (individuale sau de grup) care să conducă la adoptarea unei 
atitudini sau a unui comportament dorit. Pentru a avea, însă, o bună colaborare cu ei, va trebui să 
fiţi foarte clari şi să le explicaţi: 

• ce anume îi invitaţi să facă – nu uitaţi să specificaţi date concrete (dată, oră, locaţie, durată) 

• de ce ar trebui să facă acel lucru – explicaţi de ce e necesar să se facă ceea ce propuneţi 
dumneavoastră.  

• ce efecte benefice o să aibă activitatea propusă, şi cum anume veţi vedea/măsura acest 
lucru, inclusiv care sunt beneficiile imediate, concrete, pentru ei. 

În timpul discuţiilor de grup, atunci când veţi transmite informaţii către părinţi, ar trebui să 
ţineţi cont de mai multe aspecte care favorizează învăţarea, spre a putea determina în mod cât mai 
eficient schimbarea de atitudini şi comportamente ale părinţilor. Aceste aspecte legate de modul în 
care învaţă adulţii sunt parcurse în următoarea secţiune a suportului nostru de curs. 

 

Etape și particularităţi ale procesului de învăţare la adulţi 

Implicarea părinţilor, cei mai importanţi actori în combaterea fenomenului violenţei asupra 
copiilor, se poate face atât prin întâlniri individuale (consiliere sau discuţii), cât şi în cadrul unor 
întâlniri de grup – cursuri de educaţie parentală, diverse ateliere de lucru, grupuri de suport. 

Atunci când transmiteţi informaţii unui grup de participanţi, sau doriţi să îi conduceţi către o 
schimbare substanţială de atitudini şi/sau comportamente, una dintre metodele cele mai bune de 
lucru este învăţarea experienţială. 

Învăţarea experienţială se produce într-un ciclu care are 4 etape:  
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1. Motivarea 

Motivarea este esenţială pentru a avea loc învăţarea. Dacă participantul, mai ales adultul, 
nu doreşte să înţeleagă ceva nou sau problematic, dacă nu simte nevoia de a îşi îmbogăţi 
cunoştinţele sau de a îşi schimba anumite atitudini şi comportamente, atunci nu va putea 
învăţa despre elementele şi mecanismele situaţiei/problemei cu care se confruntă. Prin 
urmare, fără motivare nu pot avea loc celelalte etape ale ciclului învăţării. 

2. Primirea/accesarea de informaţii noi 

Persoana care învaţă, primeşte de la un specialist sau caută pe cont propriu informaţii pe 
care nu le avea și de care are nevoie, pentru a găsi soluţii la o problemă sau pentru a 
creşte eficienţa cu care a adresat până acum situaţia/problema respectivă. 

3. Procesarea/înţelegerea noilor informaţii şi concepte 

În a treia etapă a ciclului învăţării, e nevoie de ghidare pentru procesarea informaţiilor noi, 
astfel încât persoana care învaţă să poată trage concluzii relevante, iar informaţia primită 
să poată fi folosită coerent şi practic. 

4. Aplicarea noilor cunoştinţe într-o situaţie practică, de zi cu zi. 

Aceasta ultimă etapă are loc de cele mai multe ori în viaţa reală, atunci când persoana se 
confruntă din nou cu situaţia/problema care l-a determinat să caute informaţii şi să le 
proceseze pentru a îşi putea îmbunătăţi abordarea. În această etapă, în situaţiile concrete 
în care persoana îşi „pune la treabă” cunoştinţele nou-dobândite, pot apărea noi 
elemente/stimuli care să îl/o determine să reia ciclul învăţării.  

Un alt aspect foarte important este să se creeze cadrul de învăţare pentru participanţi. Un 
mod de a vedea care sunt metodele cele mai potrivite este de a ne uita la zonele în care 
participanţii vor intra pe perioada experienţei de învăţare la care îi veţi invita să participe. 

• În zona de confort, nu există nici un fel de schimbări care pot fi întâlnite. Poate apărea ca o 
experienţă nouă, dar credinţele, convingerile şi percepţiile personale rămân aproximativ 
neatinse. Învăţarea este un proces confortabil.  

• Un participant intră în zona de tatonare când începe să reflecteze asupra percepţiilor, 
atitudinilor şi comportamentelor celorlalţi. În această perioadă participanţii sunt nesiguri şi 
vulnerabili. 

• Dacă tatonarea merge mai departe, participanţii pot intra în zona de criză. Aici sunt atinse 
puncte extrem de sensibile, convingerile şi percepţiile iniţiale au fost slăbite, iar participantul 
este foarte ambiguu. În această zonă, participanţii sunt foarte vulnerabili. Dar, dacă energia 
rezultată din starea de criză/anxietate este canalizată în mod constructiv acum, ea ne poate 
ajuta să învăţăm.  

• De la zona de criză la zona de panică este doar un pas foarte mic. Când oamenii sunt 
panicaţi, ei se blochează şi intră înapoi în starea de confort, când învăţarea devine 
imposibilă. Dacă se ajunge la acest stagiu, participanţii pot intra într-un proces emoţional 
care nu se poate gestiona în timpul formării. 

Participanţii învaţă mai bine în zona de tatonare şi posibil şi în zona de criză, în diferite 
momente ale cursului. Dar trebuie să avem în minte că, chiar dacă învăţarea experienţială trebuie 
să provoace participanţii, crizele trebuie să rămână excepţii şi participanţii nu trebuie să intre în 
zona de panică. 
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Învăţarea este favorizată de: 

• Alegerea locului potrivit: liniştit, plăcut; 

• Dorinţa oamenilor de a învăţa; 

• Înţelegerea nevoii de învăţare de către participanţi; 

• Un mesaj interesant și atractiv; 

• Adaptarea informaţiei la profilul participanţilor. 

 

Oamenii reţin 

• 10% din ceea ce citesc; 

• 20% din ceea ce aud; 

• 30% din ceea ce văd; 

• 50% din ceea ce văd și aud; 

• 70% din ceea ce spun când vorbesc; 

• 90% din ceea ce spun în timp ce fac. 

 

Abordări complementare: implicarea comunităţii în reducerea violenţei împotriva copilului 

Schimbarea se produce mai uşor dacă oamenii îşi unesc forţele. Abordarea complementară 
a violenţei înseamnă, în primul rând, o susţinută comunicare şi colaborare între diferiţi profesionişti 
la nivel local: lucrători sociali, asistenţi sociali, mediatori, consilieri, psihologi. 

În comunităţile mici, mai ales în cele rurale sau suburbane, oamenii interacţionează strâns 
în fiecare zi, iar colectivitatea e foarte importantă în formarea valorilor și comportamentelor unei 
persoane. De aceea e important să lucrăm, atât cu beneficiarii noştri direcţi (părinţi, copii), cât şi cu 
membri ai comunităţii care au un impact important în viaţa acestora: vecini, medici, asistenţi 
medicali, profesori, preoţi, chiar şi vânzători sau patroni de magazine. 

Ca profesionişti, putem căuta persoanele cu impact substanţial asupra comunităţii şi putem 
avea cu ei, fie discuţii consultative individuale, fie putem crea oportunităţi pentru a discuta deodată 
cu mai mulţi dintre aceştia, cum au procedat deja unii dintre profesioniştii sociali din judeţele 
implicate în cercetarea „Implicarea comunităţii în reducerea violenţei asupra copilului.” 

Iniţiativele comunitare sunt o metodă prin care dumneavoastră, ca profesionişti, îi puteţi 
implica atât pe părinţi, cât şi pe alţi membri ai comunităţii. Cu cât mai multe persoane vor cunoaşte 
efectele violenţei şi vor descuraja comportamentele violente ale adulţilor asupra copiilor, cu atât va 
scădea numărul cazurilor de copii care trebuie protejaţi de violenţă, abuz sau neglijare. 

Persoanele care doresc să implementeze o iniţiativă comunitară pentru reducerea violenţei 
asupra copilului au nevoie de îndrumarea profesioniştilor locali, pe durata întregului proces. De la 
clarificarea ideii/soluţiei propuse, până la etapele punerii ei în practică, monitorizare şi evaluare, 
dumneavoastră le veţi fi alături. Însă, fără sprijinul unor parteneri la nivel local, şansele ca iniţiativa 
să devină realitate scad considerabil. 

Dacă vrem să învingem în lupta împotriva violenţei, trebuie să atragem cât mai mulţi alţi 
oameni de partea noastră. Avem nevoie de aliaţi în această luptă – pentru că, aşa cum spuneam 
încă de la începutul acestui ghid, schimbarea mentalităţilor și atitudinilor-problemă e o bătălie 
lungă şi foarte grea. 

Aliaţii noştri pot fi alţi părinţi „obişnuiţi”, sau persoane reprezentative la nivel de comunitate – 
de la aleşii locali pană la patronul de la bufetul gării. Dintre persoanele importante pentru 
comunitate, care ne pot fi de mare ajutor în desfăşurarea iniţiativei noastre, enumerăm aici câteva 
– dar lista poate continua: 
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• Lucrătorii sociali din comunitate 

• Medicul de familie 

• Asistenta sau asistentul medicului de familie 

• Poliţistul 

• Preotul 

• Educatoarea sau educatorul 

• Învăţătoarea sau învăţătorul 

• Diriginta/dirigintele 

• Bibliotecara/bibliotecarul şcolii sau comunei 

• Profesorii şi directoarea/directorul şcolii 

• Voluntari din comunitate sau din afara ei (elevi, liceeni, studenţi) 

• Personalul altor organizaţii din comunitate 

• Lideri informali ai comunităţii (lideri de opinie) 

• Patronii magazinelor sau firmelor locale 

• Factorul poştal 

 

Aspecte cheie în implicarea comunităţii 

Din discuţii cu membrii comunităţii veţi putea înţelege cum anume ar fi cel mai bine să 
procedaţi pentru a îi face pe aceştia să se alăture luptei împotriva violenţei asupra copilului. Pentru 
început, va trebui să vă gândiţi la câteva întrebări (sau subiecte de discuţie) care să îi aducă în 
punctul cel mai bun, pentru ca dumneavoastră să le puteţi face propunerea de colaborare. 

Nu le faceţi, însă, propunerea de a colabora de la prima discuţie. Culegeţi întâi date și 
impresii de la ei, iar apoi mergeţi acasă şi gândiţi-vă la ce înseamnă mai exact ce aţi aflat. Aveţi în 
vedere câteva principii simple: 

• Fiecare persoană cu care staţi de vorbă are ceva important şi valoros pentru 
dumneavoastră. De la fiecare din persoanele cu care staţi de vorbă puteţi învăţa ceva nou, 
şi/sau să vă clarificaţi propriile idei şi intenţii. Ascultaţi cu atenţie. Dacă puteţi, luaţi notiţe în 
timp ce discutaţi, sau imediat după aceea, pentru a nu uita. 

• Fiţi conştienţi că suntem cu toţii diferiţi, de la lucruri precum ce mâncăm în fiecare zi sau ce 
nivel de educaţie avem, până la religie sau lucruri de natură foarte intimă – ceea ce e foarte 
bine pentru succesul iniţiativei dumneavoastră: cu cât aliaţii dumneavoastră sunt mai 
diverşi, cu atât cresc şansele dumneavoastră de reuşită. 

• Uneori oamenii spun ceva şi gândesc altceva. Când avem o discuţie pe o temă mai 
neobişnuită, sau facem o propunere neaşteptată, persoana din faţa noastră s-ar putea să 
aibă o reacţie diferită de ceea ce ar face în mod normal. Sau e posibil ca persoana cu care 
dorim să ne aliem să vadă în această alianţă un câştig care să fie străin de lupta împotriva 
violenţei asupra copilului… 

După ce analizaţi informaţia și gândurile primite de la persoanele pe care le doriţi alături de 
dumneavoastră, dacă ajungeţi la concluzia că aceştia va pot fi nişte aliaţi de folos, adresaţi-le 
propunerea de a lupta împreună cu dumneavoastră împotriva violenţei – mai ales cea împotriva 
copiilor.  

Pentru a avea o bună colaborare, va trebui să le puteţi explica partenerilor/viitori aliaţi 3 
chestiuni esenţiale: 

• ce anume îi invitaţi să facă – nu uitaţi să specificaţi date concrete (dată, oră, locaţie, 
durată); 
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• de ce ar trebui să facă acel lucru – explicaţi de ce e necesar să se facă ceea ce propuneţi 
dumneavoastră;  

• ce efecte benefice o sa aibă activitatea propusă, şi cum anume veţi vedea/măsura acest 
lucru, sau chiar beneficiile concrete pentru persoana în cauză. 

 

Argumente în favoarea implicării actorilor locali 

Abordarea/implicarea actorilor sociali locali, de la vecini şi profesori până la medici de 
familie sau patroni de magazine şi baruri locale, se bazează pe comunicarea constantă şi 
evidentierea avantajelor implicarii acestora în reducerea violenţei în general, şi mai ales cea 
îndreptată asupra copiilor. Printre argumentele pe care le putem invoca se numără: 

• îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei. Acest lucru se poate realiza prin 
discuţii regulate cu pacienţii despre efectul nociv al abuzurilor fizice şi psihice, prin 
încurajarea unor comportamente şi atitudini benefice pentru toţi membrii familiei persoanei 
care vine la cabinetul medicului de familie, de exemplu. 

• cresterea profiturilor micilor afaceri locale. Prin încurajarea unui stil de viaţă sănătos, fără 
abuzuri (mai ales în ceea ce priveşte alcoolul), se pot preveni situaţii în care o persoană să 
ajungă să aibă datorii la un bar local, de exemplu, pe care să nu şi le poată plăti. Astfel, 
nevânzând pe datorie unei persoane cu consum problematic, patronul unui bar se va 
proteja de pierderi. De asemenea, alte mici afaceri locale pot ajunge să aibă vânzări mai 
mari, dacă se descurajeaza consumul excesiv de alcool al părinţilor. 

• creşterea coeziunii comunităţii. Colaborarea pentru rezolvarea unei probleme atât de grave 
precum violenţa împotriva copiilor nu poate decât să contribuie la o mai bună comunicare şi 
coeziune între membrii comunităţii. De asemenea, prin colaborarea cu diferite instituţii şi 
organizaţii, nivelul de respect şi autorespect de care se bucură comunitatea va creşte, iar 
acest lucru poate contribui şi la rezolvarea altor probleme sociale la nivel local. 

 

Exemple de activităţi care implică multipli actori locali 

Prin implicarea cadrelor didactice şi medicale din comună, a vecinilor de pe aceeaşi stradă, 
a altor voluntari din comună, a reprezentanţilor societăţilor comerciale din comună/oraş, alături de 
părinţi şi copii, se poate reduce considerabil violenţa asupra copiilor. Dintre tipurile de acţiuni de 
mobilizare comunitară pe care vi le sugerăm în acest sens, enumerăm: 

• expoziţii cu desene sau fotografii (Photovoice) realizate de copii – prin implicarea unui 
specialist în fotografie, copiii pot fi instruiţi să folosească un aparat digital pe care 
profesionistul să îl ofere pe rând copiilor implicaţi; va fi necesar acordul părinţilor pentru 
implicarea copiilor, atât pentru a vă asigura că un adult este responsabil de aparatul foto pe 
durata celor 1-2 zile, în timpul cărora va fi folosit de copil – cât şi pentru a vă asigura că 
copilul se va bucura de permisiunea părinţilor de a face fotografii în gospodărie. Fotografiile 
realizate pot face referire metaforică sau explicită la ce înseamnă pentru copii violenţa, 
formele ei, consecinţele, remediile sale – orice aspect din sfera violenţei pe care copilul va 
dori să îl exploreze şi redea în imagini. În afară de implicarea specialistului în fotografie, în 
prealabil va fi nevoie de instruirea unor copii în tematica violenţei, precum şi selectarea 
copiilor pentru a participa la Photovoice, pe baza unor criterii transparente; 

• Brigada anti-violenţă – acest tip de iniţiativă presupune, de asemenea, o serie de activităţi, 
nu doar una singură. Se pot organiza 1-2 întâlniri comunitare la care să se discute aspecte 
ale violenţei asupra copilului şi poate chiar să se introducă noţiuni de disciplină pozitivă. La 
aceste întâlniri pot participa atât adulţi şi copii din familiile asistate, cat şi familii ne-asistate, 
care locuiesc pe aceeaşi stradă sau în acelaşi cartier. Intenţia nu trebuie să fie înfiinţarea 
unei „poliţii” a violenţei asupra copilului, ci mai degrabă crearea unor oportunităţi de formare 
a unor structuri de sprijin între părinţi şi copii. Din această brigadă pot face parte vecini ai 
familiilor asistate, membri ai comunităţii de mici întreprinzători locali (patroni de magazine 
etc.), educatori ai copiilor de pe o anumită stradă; 
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• căsuţa poştală pentru copiii care vor să raporteze violenţă/abuz/neglijenţă. Şi aici e vorba 
de o serie de activităţi legate. În primul rând, va fi nevoie de instruirea profesorilor în 
legătură cu termenii cheie din sfera violenţei asupra copilului şi poate chiar o introducere în 
disciplina pozitivă. Acelaşi lucru va fi necesar pentru copii – acest lucru se poate face în 
cadrul orelor de dirigenţie, în cazul copiilor de gimnaziu. Atât în cazul instruirii profesorilor, 
cât şi al copiilor, se poate face referire şi la bullying – hărţuirea copiilor în curtea scolii, în 
mediul online sau chiar în timpul orelor. În căsuta poştală pot fi invitaţi să depună sesizări 
mai ales copiii, dar și profesorii şi alţi adulţi din personalul şcolii. Căsuţa poate fi golită 
lunar, de către un comitet format din profesori şi părinţi, care să decidă împreună ce ar 
trebui întreprins în legătură cu sesizările primite. Uneori va fi nevoie să organizaţi nişte lectii 
deschise pe anumite subiecte, alteori e posibil să fie nevoie să discutaţi cu anumiţi copii 
sau părinţi în regim de confidenţialitate etc.; 

• campanie cu afişe în comunitate; 

• campanie în presa locală – articole, interviuri cu părinţi şi copii pe marginea subiectului 
„violenţa asupra copilului”. Un lucru foarte important şi delicat în acest tip de iniţiativă este 
riscul de a fi folosiţi de presă ca sursă de „senzaţional,” şi de a vă fi scoase spusele din 
context. E important să colaboraţi cu alţi profesionişti în alcătuirea comunicatelor de presă 
și materialelor care merg spre presă, pentru a vă asigura protecţia – atât a dvs., cât şi a 
beneficiarilor şi comunităţii dvs.; 

• organizarea unor cursuri de educaţie parentală sau a unor sesiuni de consiliere pentru 
părinţi (în măsura posibilităţilor, este încurajată organizarea de cursuri de educaţie 
parentală acreditate); 

• organizarea unor evenimente interactive şi întâlniri de informare la nivel comunitar privind: 
efectele violenţei asupra copilului, metodele de disciplinare pozitivă a copiilor; dezvoltarea 
comunitară – identificarea problemelor comunitare, a resurselor locale, a soluţiilor 
potenţiale (recomandăm, în acest sens, folosirea unor abordări flexibile şi interactive, 
precum şi a unor materiale de suport precum: filme, videoclipuri etc.), identificarea 
serviciilor educaţionale, medicale şi sociale existente în proximitate (recomandăm 
organizarea de dezbateri pornind de la testimoniale şi studii de caz din comunitate) etc.; 

• înfiinţarea unor grupuri de suport pentru părinţi pentru promovarea metodelor de 
disciplinare pozitivă (este încurajată implicarea şi valorizarea taţilor, stimularea interacţiunii 
între părinţi de diferite etnii);  

• organizarea unor ateliere de lucru pentru a stimula creativitatea, auto cunoaşterea, stima 
de sine, responsabilizarea și dezvoltarea personală a copiilor şi adolescenţilor din 
comunitate; 

• organizarea de activităţi culturale şi artistice la nivel comunitar (piese de teatru, concerte, 
jocuri, excursii şi concursuri) care să reunească membrii comunităţii şi să vizeze 
conştientizarea şi sensibilizarea populaţiei locale cu privire la efectele violenţei asupra 
copiilor; 

• organizarea de activităţi inovative (ex: banca timpului, consiliul cetăţenilor, schimburi 
intergeneraţionale etc.) prin care membrii comunităţii să pună bazele dezvoltării comunitare; 

• activităţi care să promoveze diversitatea și egalitatea de şanse; 

• activităţi care să stimuleze participarea tinerilor (activităţi dezvoltate de copii pentru copii, 
asociaţia copiilor, voluntariat etc.); 

• activităţi de educaţie non formală, suport pentru educaţie, vizând printre altele și o mai 
bună cunoaştere a drepturilor copiilor; 

• activităţi recreative pentru copii; 

• schimb de bune practici cu părinţi/participanţi din alte comunităţi. 

Este important ca toţi partenerii, formali sau informali, să fie permanent informaţi şi implicaţi 
în activităţile legate de planificarea şi derularea acţiunilor de mobilizare comunitară. De asemenea, 
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aceste acţiuni pot fi urmate de altele, de intervenţie efectivă. De exemplu, o expoziţie cu desene 
ale copiilor poate fi folosită pentru a atrage atenţia asupra fenomenului de violenţă, dar, pe de altă 
parte, poate oferi ocazia profesioniştilor să descopere şi să investigheze cazuri concrete de 
violenţă. 

Pe lângă partenerii identificaţi de lucrătorul social, pentru reuşita acţiunilor de mobilizare 
comunitară, este absolut necesară implicarea familiilor şi a părinţilor. Aceştia nu trebuie numai să 
fie prezenţi la acţiuni, ci trebuie aflată şi luată în considerare şi opinia lor cu privire la oportunitatea 
şi cel mai bun mod de desfăşurare al acţiunilor derulate de profesionişti cu implicarea altor 
parteneri din comunitate. 
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MODULUL 2 
 

 

2.1. Dezvoltarea solidarității comunitare pentru furnizarea serviciilor 
integrate 

 

2.1.1.Principalii actori comunitari, roluri şi instrumente folosite în cooperarea dintre 
aceștia 

Identificarea actorilor relevanți de la nivel local. Selectarea actorilor locali relevanți pentru 
acordarea de servicii integrate 

Serviciile sociale sunt definite la art. 27, alin 2 din Legea asistentei sociale – 292/2011 
astfel: Activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum 
și a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, 
prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creşterii 
calităţii vieţii. 

Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru individ, pentru familie și pentru 
comunitate. Serviciile sociale au atât un caracter primar, de prevenire, cât și un caracter 
specializat, personalizat, de depăşire a situaţiilor de dificultate. Scopul acestor servicii sociale este 
să protejeze persoana şi familia pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, având ca 
finalitate promovarea incluziunii sociale81.  

La această oră, în Uniunea Europeană, continuă eforturile de construire a unui „model 
comun”, demers în care statele membre sunt libere să îşi definească semnificaţia pe care o acordă 
serviciilor sociale, dar cu respectarea unor caracteristici standard, care sunt menite să genereze 
„buna practică”, dintre care amintim:  

• Funcţionarea bazată pe principiul solidarităţii; 

• Caracterul polivalent şi personalizat care să se ocupe de diferitele aspecte necesare pentru 
a garanta drepturile umane fundamentale şi care să protejeze persoanele cele mai 
vulnerabile; 

• Absenţa dorinţei de a obţine profit din această activitate; 

• Participarea voluntarilor; 

• O profundă înrădăcinare într-o tradiţie culturală locală; acest lucru se reflectă într-un mod 
special în apropierea existentă între prestatorul de servicii sociale și beneficiar; 

• Existenţa unei relaţii între prestatorul de servicii sociale și beneficiarul acestora;  

• Serviciile sociale se situează într-un mediu din ce în ce mai competitiv și se află într-o 
continuă expansiune, în cadrul unui proces de modernizare care poate adopta diferite 
forme; 

• Introducerea metodei de „evaluare comparativă” (benchmarking) și de control al calităţii, 
precum şi de participare a utilizatorilor în procesul de gestiune; 

• Descentralizarea organizării serviciilor sociale cu dezvoltarea de servicii la nivel local; 

• Externalizarea de sarcini ale sectorului public către sectorul privat, în condiţiile de 
competenţă reglementate de autorităţile publice; 
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• Dezvoltarea de cadre de colaborare între sectorul public și cel privat și recurgerea la forme 
complementare de finanţare a sectorului public. 

Conform Legii asistenţei sociale (Legea 292/2011), măsurile şi acţiunile de asistenţă socială 
se realizează astfel încât:  

• beneficiile de asistenţă socială și serviciile sociale să constituie un pachet unitar de măsuri 
corelate şi complementare;  

• serviciile sociale să primeze, faţă de beneficiile de asistenţă socială, în cazul în care costul 
acestora şi impactul asupra beneficiarilor este similar;  

• să fie evaluate periodic, din punctul de vedere al eficacităţii şi eficienţei lor, pentru a fi 
permanent adaptate şi ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor;  

• să contribuie la inserţia pe piaţa muncii a beneficiarilor;  

• să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de ajutorul acordat de stat sau de 
comunitate.  

Din dorinţa de a facilita înţelegerea tipurilor de servicii şi a conţinutului acestora, prezentăm 
într-o formă structurată aspectele relevante reglementate de legislaţie referitoare la serviciile 
sociale primare şi specializate: 

Serviciile sociale pot include activităţi de82: 

• identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;  

• informare despre drepturi şi obligaţii; 

• măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială; 

• măsuri şi acţiuni de urgenţă, în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză; 

• măsuri şi acţiuni de sprijin, în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate, 
cum ar fi cantinele sociale, centrele de zi şi altele asemenea;  

• măsuri de consiliere;  

• măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social, cum ar fi 
încurajarea asociativităţii, participării şi solidarităţii sociale;  

• orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de 
dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 

 

Funcţiile serviciilor sociale cu caracter primar: 

• evidenţierea, diagnosticarea și evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale şi de grup; 

• informare asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanei; 

• identificarea persoanelor şi familiilor aflate în dificultate, în vederea realizării acţiunilor și 
măsurilor cu caracter preventiv; 

• furnizarea măsurilor de urgenţă, în vederea înlăturării situaţiei de dificultate în care se 
poate găsi o familie sau o persoană la un moment dat; 

• sensibilizare asupra necesităţilor sociale existente sau latente şi a resurselor umane, 
materiale şi financiare necesare satisfacerii lor; 

• dezvoltare de programe cu caracter comunitar, în scopul promovării sociale a indivizilor și 
colectivităţilor; 

• prevenirea oricărei forme de dependenţă, prin acţiuni de identificare, ajutor, susţinere, 
informare, consiliere, asigurare a transferului şi monitorizării beneficiarului, atunci când 
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situaţia acestuia o cere, spre serviciile sociale specializate şi gestionare activă a interfeţei 
cu celelalte servicii, cum ar fi cele de: locuire, educaţionale, medicale, ocupare etc. 

Scopul serviciilor sociale specializate este menţinerea, refacerea sau dezvoltarea 
capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială. Serviciile prin care poate fi 
atins acest scop sunt servicii de recuperare şi reabilitare, de suport şi asistenţă pentru familiile şi 
copiii aflaţi în dificultate, de educaţie informală extra-curriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de 
nevoia fiecărei categorii, de asistenţă și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru 
persoanele vârstnice dependente, de asistenţă şi suport, de sprijin și orientare pentru integrarea, 
readaptarea şi reeducarea profesională, de îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în 
dificultate, inclusiv paleative, pentru îngrijirea celor aflaţi în fazele terminale ale unor boli, de 
mediere socială și de consultanţă juridică. 

 

Funcţiile serviciilor sociale specializate: 

• găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială și profesională a persoanelor 
cu handicap, bolnavilor cronici, persoanelor dependente de consum de alcool sau de 
droguri, persoanelor victime ale violenţei în familie sau ale traficului de persoane; 

• găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor vârstnice aflate 
într-o situaţie de nevoie socială;  

• suport și asistenţă pentru copiii şi familiile în dificultate; 

• găzduire şi educaţie specială pentru copiii sau tinerii cu handicap sau care prezintă 
dificultăţi de adaptare; găzduire în sistem protejat, pe perioadă determinată, a tinerilor care 
părăsesc sistemul de protecţie a copilului; 

• inserţie socială și profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului; 
găzduire pe perioadă determinată a persoanelor fără adăpost; asistenţă şi suport pentru 
asigurarea unei vieţi autonome şi active persoanelor de vârsta a treia, precum și servicii de 
îngrijire acordate vârstnicilor aflaţi într-o situaţie de dependenţă;  

• furnizare de măsuri de suport pentru integrarea în muncă, altele decât cele prevăzute de 
legislaţia în vigoare; 

• furnizare de măsuri de readaptare, de reorientare şi de reeducare profesională stabilite prin 
legislaţia în vigoare; 

• primire şi îngrijire în situaţii de urgenţă, cu sau fără găzduire, acordarea de sprijin sau 
acompaniament social, adaptarea la o viaţă activă sau inserţia socială și profesională a 
persoanelor sau familiilor în dificultate ori în situaţii de risc; 

• consultanţă juridică; informare, consiliere, sprijin și tratament specializat. 

 

Furnizorii de servicii sociale sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat. 

 

Furnizori publici de servicii sociale pot fi: 

• structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale și 
autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, 
oraş, municipiu și sectoare ale municipiului Bucureşti; 

• autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau 
coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii 
sociale pentru anumite categorii de beneficiari; 

• unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel 
comunitar, servicii sociale integrate. 
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Furnizori privaţi de servicii sociale pot fi: 

• organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociaţiile şi fundaţiile; 

• cultele recunoscute de lege; 

• persoanele fizice autorizate în condiţiile legii; 

• filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 

• operatorii economici, în condiţii speciale, prevăzute de lege. 

Art. 38 din Legea 292/2011, precizează: Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul 
României, furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditaţi în condiţiile 
legii. 

Acreditarea furnizorilor, precum și a serviciilor sociale acordate de aceştia se reglementează 
prin lege specială. Acreditarea reprezintă un proces de certificare a îndeplinirii de către furnizori şi 
serviciile sociale acordate a criteriilor, indicatorilor, precum și a standardelor de calitate 
reglementate pentru fiecare tip de serviciu. 

Responsabilitatea dezvoltării, administrării şi acordării serviciilor sociale este partajată astfel: 

• elaborarea politicilor publice, programelor și strategiilor naţionale în domeniu, 
reglementarea, coordonarea și controlul aplicării lor, precum şi evaluarea și monitorizarea 
calităţii serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale;  

• organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale, atribuţii ce pot fi externalizate către sectorul neguvernamental, 
instituţiile de cult, alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii;  

• finanţarea serviciilor sociale, în condiţiile legii - din bugetul local, din contribuţia 
beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse. 

Serviciile sociale acordate şi administrate de către autorităţile administraţiei publice locale se 
înfiinţează prin hotărâre a consiliului local şi pot fi organizate ca structuri cu sau fără personalitate 
juridică.  

• Structurile publice cu personalitate juridică sunt organizate ca instituţii de asistenţă socială 
conduse de un director, sprijinit de un consiliu consultativ compus din reprezentanţi ai 
beneficiarilor şi ai partenerilor sociali din unitatea administrativ-teritorială respectivă.  

• Structurile publice fără personalitate juridică se organizează ca unităţi de asistenţă socială 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi în cadrul serviciului public de 
asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene, consiliilor locale ale municipiilor și 
oraşelor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti.  

Conform OUG 18/2017 privind asistența medicală comunitară, Asistența medicală 
comunitară se realizează pe baza nevoilor medico-sociale identificate prin cartografierea populației 
aparținând grupurilor vulnerabile din comunități, fiind în concordanță cu politicile şi strategiile 
guvernamentale, precum și cu cele ale autorităților administrației publice locale. 

Asistența medicală comunitară83 cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate și 
acțiuni de sănătate publică furnizate la nivelul comunităților cu scopul creșterii accesului populației 
şi, în special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv al celor de etnie roma, la servicii de sănătate, în 
special la cele centrate pe prevenire. 

Scopul asistenței medicale comunitare constă în îmbunătățirea stării de sănătate a 
populației, prin asigurarea echitabilă a accesului la servicii de sănătate a tuturor persoanelor din 
fiecare comunitate, indiferent de statutul socioeconomic, nivelul de educație, amplasarea acesteia 
în mediul rural sau urban sau de distanţa faţă de furnizorul de servicii medicale. 
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Conform Ordinului nr. 5.555 din 7 octombrie 2011, pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea și funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă 
educaţională: 

În fiecare judeţ funcţionează centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, denumit 
în continuare CJRAE. 

Centrele menţionate84 sunt unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar, cu personalitate 
juridică, subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale, coordonate metodologic de inspectoratele 
şcolare judeţene (ISJ)/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB). 

CJRAE/CMBRAE reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat, specializată în 
oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, 
cadrelor didactice, părinţilor și membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie 
de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens. 

CJRAE/CMBRAE coordonează, monitorizează și evaluează, la nivel judeţean/al municipiului 
Bucureşti, activitatea centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP)/Centrului 
Municipiului Bucureşti de Asistenţă Psihopedagogică (CMBAP) şi a cabinetelor de asistenţă 
psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu centrele 
şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, 
coordonează, monitorizează și evaluează servicii specializate de mediere şcolară. 

Scopul activităţii CJRAE/CMBRAE îl constituie asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în 
domeniile menţionate. 

Instituții şi servicii publice 

Putem clasifica sintetic instituțiile sistemului public: 

• Nivel local: instituții cu rol în organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale 
(coordonate prin Serviciul public de asistenţă socială); Unități școlare (grădinițe, şcoli, 
licee); Servicii medicale (cabinete medicale individuale, asistentul medical 
comunitar/mediator sanitar) 

• Nivel județean/de sector: consilii judeţene/ locale de sector cu rol de furnizor de servicii şi 
de finanţare, prin Direcţiile Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului – Comisia 
pentru Protecția Copilului, CJRAE, Inspectorate școlare, Direcții de Sănătate Publică. 

• Nivel național. Ministere şi autorități cu rol de reglementare și de finanțare, respectiv de 
elaborare a politicilor publice, a programelor şi strategiilor naţionale în domeniu, de 
reglementare, coordonare şi controlul aplicării lor, precum şi de evaluare şi monitorizare a 
calităţii serviciilor care oferă servicii copiilor. 

 

Rolurile instituțiilor - la nivel local, județean, național (conform legislației) 

Nivel local 

 

„Autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica colectivitatea locală în 
procesul de identificare a nevoilor comunității şi de soluționare la nivel local a problemelor ce 
privesc copiii”  

Comunitatea locală reprezintă totalitatea locuitorilor unei unități administrativ-teritoriale, cu 
interese, credințe sau norme de viața comune. O comunitate puternica şi unită, care își cunoaște 
membrii, nevoile acestora şi găsește modalități eficiente de răspuns la aceste nevoi, va putea 
asigura cu succes protecția și promovarea drepturilor copilului.  

În Legea nr. 272/2004 sunt precizate clar responsabilitățile care revin comunității în 
sprijinirea părinților pentru creșterea şi educarea copiilor și în prevenirea separării copilului de 
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familie, deoarece rolul familiei nu se poate realiza fără abordarea sistemică a problemelor cu care 
se confrunta copilul și familia acestuia.  

Astfel, resursele pentru depășirea unor situații dificile trebuie căutate, pe rând, în familia 
extinsă, în cadrul rețelei sociale a familiei (de exemplu, prieteni, vecini, persoane apropiate), în 
rândul profesioniștilor care intervin la un moment dat în viața copilului (de exemplu, medic de 
familie, educator), în comunitate prin intervenția structurilor comunitare consultative/rețele 
comunitare, la autoritățile locale și serviciile sociale primare de prevenire şi, în ultimă instanță, se 
va face apel la intervenția specializată.  

Prin situație de risc se înțelege orice situație care amenință unitatea sau buna funcționare a 
familiei ori pune în pericol sănătatea sau dezvoltarea membrilor acesteia. Astfel de situații de risc, 
sau care pot favoriza apariția unei situații de risc, sunt:  

• familiile cu mulți copii sau familiile monoparentale;  

• lipsa unui loc de muncă sau a unei locuințe corespunzătoare;  

• violența domestică;  

• consumul de alcool sau droguri;  

• abandonul școlar sau neînscrierea copiilor la școală;  

• relațiile familiale conflictuale;  

• plecarea la muncă în altă localitate/străinătate a unuia sau a ambilor părinți;  

• boli cronice sau dizabilități;  

• sarcini timpurii. 

Prezentarea autoritățile administrației publice locale se regăsește în Modulul 1. 

 

Serviciile Publice de Asistență Socială organizate la nivelul municipiilor, orașelor și 
comunelor (sau persoanele cu atribuții de asistență socială din aparatul propriu al consiliilor locale 
comunale) au obligația de a monitoriza situația copiilor și modul de respectare a drepturilor 
acestora, precum şi de a realiza activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa. La 
nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, atribuțiile SPAS sunt exercitate de Direcția Generală de 
Asistenţă Socială și Protecția Copilului. 

SPAS identifică şi evaluează situațiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestații 
pentru prevenirea separării copilului de familia sa și elaborează, în acest scop, planul de servicii, 
care se aprobă de către primar. 

Dacă în procesul de evaluare a vulnerabilităţii sau riscului se descoperă că există un risc 
potenţial care ar putea determina separarea copilului de părinţii săi sau ar putea avea un impact 
negativ asupra dezvoltării capacităţilor copilului, SPAS trebuie să elaboreze un plan de servicii 
care să cuprindă detalii cu privire la sprijinul şi resursele necesare şi disponibile pentru a îndeplini 
obiectivul privind prevenirea separării copilului de părinţii săi.  

Planul de servicii prevede serviciile (sociale, medicale, educative) și beneficiile sociale care 
vor fi acordate familiilor care se confruntă cu dificultăți financiare (venit minim garantat, alocații 
pentru familiile cu mai mulți copii sau pentru familiile monoparentale ș.a.), ori prestațiile care se 
acordă în situații excepționale (financiare sau în natură).  

Pentru prevenirea separării, consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor şi 
sectoarelor municipiului Bucureşti au obligația să organizeze, în mod autonom sau prin asociere, 
servicii de zi.  

Serviciile de zi au rolul de a asigura menținerea, refacerea şi dezvoltarea capacităților 
copilului şi ale părinților, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de 
familia sa.  

Din categoria serviciilor de zi fac parte:  
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• centrul de zi, care asigură, pe timpul zilei, activități de îngrijire, educație, recreere, 
socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară şi 
profesională etc. pentru copii şi activități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți, 
reprezentanți legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii;  

• centrul de consiliere și sprijin pentru părinți sprijină şi asistă părinții/potențialii părinți pentru 
a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea 
competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și sprijină copiii 
atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora;  

• serviciul de monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să îsi abandoneze 
copilul asigură femeii însărcinate consiliere (socială, juridică şi/sau de altă natură), suport 
(material şi/sau financiar) și facilitează accesul la servicii medicale de specialitate, cu 
scopul de a preveni abandonul copiilor și de a promova dreptul acestora la viață și la o 
stare de sănătate cât mai bună.  

Consiliile locale pot înființa și alte tipuri de servicii de zi, potrivit nevoilor identificate în 
comunitatea respectivă.  

Dacă, după acordarea sistematică a tuturor serviciilor și prestațiilor prevăzute în planul de 
servicii, se constată că nu este posibilă menținerea copilului alături de părinții săi, Serviciul public 
de asistenţă socială va sesiza Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului, în 
vederea evaluării cazului, acordării de servicii specializate şi, eventual, instituirii unei măsuri de 
protecție specială a copilului.  

Atribuțiile SPAS - urilor85: 

a) monitorizează și analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și 
modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor și 
informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, 
familiei, protecţiei sociale și persoanelor vârstnice; 

 b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;  

c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru 
prevenirea separării copilului de familia sa; 

 d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă 
aceste servicii şi/sau prestaţii, în condiţiile legii; 

 e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor 
acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

 f) asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi 
droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum și a comportamentului delincvent; 

 g) vizitează, periodic, la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii şi 
urmăresc modul de utilizare a prestaţiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinţi 
plecaţi la muncă în străinătate;  

h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie 
specială, în condiţiile legii;  

i) urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi 
îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială și a 
fost reintegrat în familia sa;  

j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială și protecţia copilului în domeniul protecţiei 
copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;  

k) urmăresc punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă 
referitoare la prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local, prevăzute: 
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• Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa care a dispus plasamentul 
copilului în condiţiile prezentei legi va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuţiei 
lunare a părinţilor la întreţinerea acestuia, în condiţiile stabilite de Codul Civil. Sumele astfel 
încasate se constituie venit la bugetul judeţului, respectiv la cel al sectorului municipiului 
Bucureşti, de unde provine copilul.  

• Dacă plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, instanţa obligă părintele apt 
de muncă să presteze între 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau lucrări de 
interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ 
teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa.  

 

Servicii de sănătate 

Atribuțiile asistenței medicale comunitare (AMC)86se adresează în mod esențial grupurilor 
populaționale vulnerabile din punct de vedere economic și social, cu scopul de a le facilita accesul 
real la anumite servicii de sănătate, la care au dreptul din punct de vedere legal, dar de care nu 
ajung să beneficieze, din cauza unor bariere virtuale. 

Asistența medicală comunitară are, așadar, un rol important în asigurarea dreptului 
fundamental la sănătate și contribuie pe termen mediu și lung la diminuarea diferențelor în starea 
de sănătate în plan local și regional (principiu fundamental al UE) - prin protecția grupurilor 
vulnerabile - şi la atingerea unui nivel de sănătate mai bun, conform prevederilor Art.152 al 
Tratatului UE. Totodată, conceptul în sine vizează și creșterea interesului şi a responsabilității 
persoanelor vulnerabile față de propria sănătate și față de accesarea drepturilor cetățenești în 
relație cu sănătatea, precum şi conștientizarea comunității în legătură cu nevoile unor grupuri 
vulnerabile. 

Cu alte cuvinte, în mai puțin de un deceniu, lipsa serviciilor de asistență medicală 
comunitară a devenit o problemă de sănătate publică şi a fost inițiat un program național de 
sănătate (2002), sub auspiciile căruia aceste servicii s-au dezvoltat, într-o formă modernă și 
adecvată nevoilor grupurilor vulnerabile. 

Anterior căderii comunismului, România a avut o tradiție consistentă în asigurarea asistenței 
medicale comunitare, prin intermediul medicilor care deserveau comunitățile (în special medicii 
pediatri), al moașelor şi al asistenților de ocrotire, care desfăşurau activitate de teren și furnizau cu 
precădere intervenții de profilaxie primară, cu accent pe consilierea individuală și pe mobilizarea 
populației pentru accesarea serviciilor medicale preventive. În anii de după 1990, odată cu 
reformarea sistemului de sănătate, acest tip de servicii practic a dispărut, nefiind prevăzute direcții 
vizibile de menținere sau dezvoltare a lor. 

Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de asigurarea de servicii de 
asistenţă medicală comunitară pentru populație, în special persoane aparținând grupurilor 
vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social, în condițiile legii şi în limitele 
resurselor umane şi financiare existente. 

Personalul care prestează activități de asistenţă medicală comunitară lucrează în colaborare 
cu personalul din cabinetele medicilor de familie, cu personalul din cadrul serviciului public de 
asistenţă socială, cu personalul centrului comunitar integrat și cu alți furnizori de servicii de 
sănătate, sociale, educaționale, inclusiv cu organizații neguvernamentale care furnizează servicii 
de profil. 

 

Servicii educaţionale 

• accesul la educaţia preşcolară şi asigurarea învăţământului general obligatoriu și gratuit 
pentru toţi copiii; 
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• şcolarizare la domiciliu a copiilor nedeplasabili pe durata perioadei de şcolarizare 
obligatorii, precum şi pregătirea şcolară, indiferent de locul în care copilul cu dizabilităţi se 
află, prin cadrele didactice de sprijin/itinerante; 

• dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului şi gradului de handicap şi utilizarea acestuia; 

• adaptarea mobilierului din sălile de curs; 

• manuale şcolare şi cursuri în format accesibil pentru elevii şi studenţii cu deficienţe de 
vedere; 

• utilizarea echipamentelor şi softurilor asistive în susţinerea examenelor de orice tip şi nivel. 

Consilierul școlar și mediatorul școlar sunt doi profesioniști locali care asigură servicii în 
comunitate. 

 

Nivel județean87 

Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului - DGASPC 

Atribuțiile DGASPC88: 

a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de 
asistenţă socială pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și a programelor 
de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului 
local al sectorului municipiului Bucureşti;  

 b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială și de protecţie a familiei şi a drepturilor 
copilului la nivelul judeţului, respectiv, al sectorului municipiului Bucureşti; 

c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;  

d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituţiilor care au 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, 
precum și cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;  

e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru 
implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea 
marginalizării sociale, precum și pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale și colective la 
nivelul judeţului, respectiv, al sectoarelor municipiului Bucureşti;  

f) de reprezentare a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului 
municipiului Bucureşti, pe plan intern și extern, în domeniul asistenţei sociale și protecţiei copilului. 

Direcţia generală îndeplineşte următoarele atribuţii principale în domeniul protecţiei familiei 
şi a drepturilor copilului: 

1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea 
unei măsuri de protecţie specială;  

2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de 
protecţie specială a copilului;  

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;  

4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata 
acestei măsuri;  

5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali 
profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă 
de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 

 6. acordă asistenţă și sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în 
mediul său familial; 
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7. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a 
violenţei în familie, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie și 
agresorilor familiali; 

8. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au 
stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială și propune, după caz, menţinerea, modificarea 
sau încetarea acestora;  

9. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi 
în evidenţa sa;  

10. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; 
evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează 
atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;  

11. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor 
adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că 
este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;  

12. monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ teritorială în care 
funcţionează;  

13. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie și îndrumă 
părţile către servicii de specialitate/mediere; 

14.coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în 
domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie;  

15. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, 
precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor 
publice de asistenţă socială;  

16. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare 
consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială și protecţia copilului;  

17. evaluează și pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă 
socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi supraveghează activitatea 
acestor asistenţi; 

18.colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul 
asistenţei sociale, protecţiei familiei şi drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în 
familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia; 

19. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 
reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale și a serviciilor 
destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în funcţie de 
nevoile comunităţii locale;  

20. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi 
cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi 
revin, conform legii;  

21. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 
măsurilor și prestaţiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi drepturilor copilului; 
colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

 22. fundamentează şi propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului 
municipiului Bucureşti, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă 
socială, precum și a serviciilor pentru protecţia copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, 
prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 
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Comisia pentru Protecția Copilului 

Comisia pentru protecția copilului 89  funcționează în subordinea consiliului județean și, 
respectiv, a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, ca organ de specialitate al 
acestora, fără personalitate juridică. Aceasta desfășoară o activitate decizională în materia 
protecției şi promovării drepturilor copilului, privind încadrarea copiilor cu dizabilități într-un grad de 
handicap, stabilirea unor măsuri de protecție specială (plasamentul sau supravegherea 
specializată) a copiilor, atestarea asistenților maternali profesioniști.  

Direcția de Sănătate Publică 

Direcția de Sănătate Publică este o instituție publică cu personalitate juridică care își 
desfășoară activitatea în scopul realizării politicilor și programelor naționale de sănătate publică, a 
activității de medicină preventivă şi a inspecției sanitare de stat, a monitorizării stării de sănătate și 
a organizării statisticii de sănătate, precum și a planificării şi derulării investițiilor finanțate de la 
bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.  

Inspectoratul Şcolar Județean 

Inspectoratele şcolare reprezintă instituţiile care, în calitate de organisme de specialitate ale 
Ministerului Educaţiei Naţionale, acţionează în vederea asigurării accesului la toate nivelurile şi 
formele de învăţământ și a condiţiilor optime desfăşurării procesului instructiv-educativ de 
învăţământ și educaţie. 

Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Modernizarea învăţământului şi nevoia de a asigura calitatea în educaţie la standarde 
europene impune ca unităţile şi instituţiile de învăţământ să acţioneze unitar și consecvent, pe 
termen lung, având în vedere aplicarea şi respectarea dreptului la educaţie a tuturor copiilor. În 
baza acestor considerente au fost înfiinţate Centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse 
şi de asistenţă educaţională, ca modalitate de creştere a eficienţei serviciilor educaţionale şi a 
calităţii educaţiei la standardele europene.  

 

Nivel Național90 

Ministerul Muncii şi Justiției Sociale este autoritatea publică centrală care elaborează politica 
de asistenţă socială și promovează drepturile familiei, copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor 
cu dizabilităţi şi ale oricăror altor persoane aflate în nevoie.  

Ministerul Muncii şi Justiției Sociale stabileşte strategia naţională și sectorială de dezvoltare 
în domeniul social, coordonează și monitorizează implementarea acesteia, susţine financiar şi 
tehnic programele sociale și exercită controlul asupra acordării beneficiilor de asistenţă socială și 
serviciilor sociale. 

Are responsabilitatea aplicării unitare, la nivel teritorial, a legislaţiei şi a strategiilor naţionale 
din domeniul asistenţei sociale. În elaborarea strategiei naţionale și sectoriale, Ministerul se 
consultă cu autorităţile publice centrale şi locale care au responsabilităţi în finanţarea şi acordarea 
serviciilor sociale, precum și cu reprezentanţi ai societăţii civile cu activităţi în domeniu.  

În vederea realizării rolului său în domeniul asistenţei sociale, Ministerul Muncii şi Justiției 
Sociale îndeplineşte următoarele funcţii: 

a) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului asupra aplicării unitare şi 
respectării reglementărilor legale în domeniu;  

b) de strategie, prin care se stabilesc obiectivele şi direcţiile prioritare de dezvoltare a 
sistemului de asistenţă socială, în concordanţă cu politicile sociale stabilite de Guvern; 

c) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar 
pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul asistenţei sociale;  
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d) de coordonare, prin care se asigură funcţionarea unitară şi eficientă a sistemului de 
asistenţă socială;  

e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan 
intern și extern;  

f) de administrare, prin care se asigură gestionarea resurselor umane, materiale şi 
financiare.  

Mai specific, în domeniul asistenţei sociale, Ministerul Muncii şi Justiției Sociale îndeplineşte 
următoarele atribuţii principale: 

a) elaborează politicile publice, strategiile, precum şi programele de dezvoltare unitară a 
sistemului;  

b) stabileşte obiectivele prioritare şi direcţiile de acţiune ale politicilor specifice;  

c) elaborează proiecte de acte normative, norme metodologice şi alte reglementări privitoare 
la organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială;  

d) iniţiază şi susţine proiecte-pilot pentru implementarea programelor specifice; 

e) monitorizează, evaluează şi controlează aplicarea reglementărilor legale; 

f) finanţează beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul propriu;  

g) elaborează, propune şi monitorizează indicatorii sociali din domeniu; 

h) analizează anual, la nivel naţional, datele privind sărăcia și excluziunea socială, identifică 
factorii care contribuie la incluziunea socială, elaborează rapoartele naţionale în domeniu, 
formulează recomandări şi propuneri în vederea eficientizării procesului de luare a deciziilor în 
domeniul incluziunii sociale; 

i) iniţiază și asigură participarea la programe de formare profesională a personalului cu 
atribuţii în domeniu, precum și a personalului informal; 

j) identifică priorităţile de dezvoltare a serviciilor sociale pe categorii de beneficiari şi tipuri de 
nevoi, în baza cărora elaborează politicile publice, strategiile şi programele sociale adresate 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor fără 
adăpost, persoanelor şi familiilor afectate de sărăcie, precum și altor categorii de persoane aflate 
în nevoie; 

k) colectează şi prelucrează datele şi informaţiile referitoare la beneficiari, furnizori şi 
serviciile sociale acordate, la nivel naţional; 

l) monitorizează implementarea strategiilor autorităţilor administraţiei publice locale privind 
dezvoltarea de servicii sociale; 

m) elaborează standardele de cost pentru serviciile sociale și monitorizează respectarea lor 
de către furnizorii publici; 

n) elaborează criteriile, indicatorii de performanţă și standardele de calitate privind serviciile 
sociale, monitorizează şi controlează respectarea lor de către furnizorii publici şi privaţi; 

o) elaborează, finanţează şi implementează programe de interes naţional destinate 
dezvoltării şi sustenabilităţii serviciilor sociale; 

p) elaborează şi implementează programe şi proiecte finanţate din fonduri structurale şi alte 
fonduri internaţionale;  

q) acordă subvenţii pentru dezvoltarea serviciilor sociale, în condiţiile legii;  

r) finanţează cheltuielile cu lucrări de construcţii, reparaţii, modernizări şi amenajări 
efectuate la centrele de servicii sociale, în condiţiile legii;  

s) coordonează metodologic activitatea serviciilor publice de asistenţă socială de la nivel 
teritorial şi colaborează permanent cu autorităţile administraţiei publice locale; 

ş) colaborează și desfăşoară acţiuni şi programe comune cu furnizorii privaţi de servicii 
sociale; 

t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.  
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Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 91 , ANPDCA 
funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 

Ministerul Sănătăţii – rolul lui în promovarea dreptului la sănătate al tuturor copiilor este 
esenţial.  

Ministerul Educaţiei Naţionale implementează la nivel strategic politici care susţin sistemul 
naţional de învăţământ. 

 

Rolurile individuale și comune la nivel local vor fi prezentate în sectiunea Metodologie 
intersectorială pentru furnizarea pachetului minim de servicii – nivelul local și județean. 

 

Relaţia care se stabileşte între SPAS şi diversele tipuri de servicii educaţionale sau 
medicale, publice sau private, de la nivel local permite intervenţia rapidă, timpurie, în situaţiile în 
care copilul sau familia acestuia se află în situaţie de risc.  

Relaţia stabilită între aceste servicii publice de la nivel local se poate prezenta sub două 
forme: 

• contracte de colaborare/parteneriat între instituţii (maternităţi, cabinete medicale, grădiniţe, 
şcoli, SPAS), cu scop general de implementare a unor programe comunitare, de informare 
a comunităţii despre problematica îngrijirii, creșterii şi dezvoltării copilului, strategii de 
menţinere a unui stil de viaţă sanogen, dezvoltarea și profesionalizarea serviciilor locale, 
dezvoltarea sentimentului de toleranţă şi solidaritate comunitară prin activităţi de 
mediatizare şi promovare în comunitatea locală etc. 

• contracte de colaborare/ parteneriat între instituţii sau profesionişti care îşi desfăşoară 
activitatea în diverse tipuri de servicii, la nivel local sau judeţean, în vederea implementării 
individualizate a planului de servicii, a planului de recuperare stabilit pentru un copil şi 
familia sa, precum şi a planului individualizat de protecţie, în cazul copilului separat, 
temporar sau definitiv, de părinţii săi. 

Cooperarea între sectoare (social, sănătate, educaţie), între instituţii (servicii sociale, unităţi 
sanitare, şcoli etc.) şi între profesioniştii din domeniul public și privat este esențială din perspectiva 
creșterii calității vieții copilului şi a familiei sale. 
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În funcție de nevoile identificate la nivelul comunităților92  privind furnizarea integrată de 
servicii medico-socio-educaționale, în subordinea autorităților executive ale administrației publice 
locale se pot înființa centre comunitare integrate, ca entități cu sau fără personalitate juridică, 
finanțate integral din bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 

Centrele comunitare integrate, organizate în subordinea autorităților executive ale 
administrației publice locale, furnizează persoanelor, inclusiv celor de etnie roma şi grupurilor 
vulnerabile, servicii comunitare integrate adaptate nevoilor medicale, sociale și educaționale, din 
unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale deservite. 

În centrul comunitar integrat este obligatoriu ca personalul minim să fie format din asistent 
medical comunitar și asistent social, iar în funcție de specificul comunității şi alte categorii 
profesionale necesare desfășurării activității din centrul comunitar integrat. 

 

Instrumente de lucru 

Instrumente de lucru specifice: 

Lista instrumentelor de lucru pentru categoria de profesionişti: referenţi/asistenţi sociali 

• Planul de servicii (conform Ordinul ANPDC nr. 286/2006 ce cuprinde Normele 
metodologice privind întocmirea Planului de servicii). Planul de servicii cuprinde serviciile 
care trebuie oferite pentru a răspunde nevoilor identificate ale copilului şi familiei lui şi 
cuprinde tipurile de servicii şi beneficii oferite, finalitatea urmărită prin implementarea 
planului, cine oferă serviciile şi pentru ce perioadă de timp; Planul de Servicii va fi abordat 
într-o sesiune ulterioară. 

Planul de servicii (PS) se întocmeşte în scopul prevenirii separării copilului de părinţi în 
următoarele situaţii:  

• pentru copiii aflaţi în risc de părăsire de către părinţi;  

• pentru copiii reintegraţi în familie, după încetarea măsurii de protecţie;  

• în orice situaţie care impune acordarea de prestaţii şi/sau de servicii în vederea 
respectării drepturilor copilului.  

Serviciul public de asistenţă socială, după caz, direcţia generală de asistenţă socială și 
protecţia copilului de sector, denumită în continuare DGASPC de sector, desemnează ca 
responsabili de caz prevenire, cu precădere, pe aceia care au început instrumentarea 
cazului.  

Responsabilii de caz prevenire au obligaţia întocmirii PS.  

Persoanele desemnate ca responsabili de caz trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute 
de standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniile asistenţei 
sociale și protecţiei copilului.  

Întocmirea, implementarea şi monitorizarea PS vor respecta prevederile standardelor 
minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului. 
Prestaţiile şi serviciile cuprinse în PS se adresează copilului, familiei/reprezentantului legal, 
precum şi persoanelor faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament (persoane 
importante pentru copil).  

• ancheta socială; 

• anexă la ancheta socială – factorii de mediu - conform Ordinului nr.1985/1305/5805/2016/ 
2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS; 

• rapoarte de vizită în teren; 

• notă telefonică; 
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• fișă de identificare riscuri (conform: HG 691/2015). 

În termen de maximum 72 de ore de la completarea fişei de observaţie 93 sau, după caz, de 
la primirea acesteia, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a 
se deplasa la domiciliul familiei cu copil/copii, în vederea evaluării situaţiei familiei şi a 
completării fişei de identificare a riscurilor. 

Pentru completarea fişei de identificare a riscurilor, reprezentantul serviciului public de 
asistenţă socială poate solicita informaţii suplimentare de la profesioniştii care intră în 
contact cu copilul, cum ar fi: medicul de familie, cadre didactice, asistentul medical, 
mediatorul şcolar, mediatorul sanitar, asistentul medical comunitar, preotul, precum şi 
specialişti din organizaţiile neguvernamentale acreditate în domeniul protecţiei copilului. El 
poate solicita sprijin, inclusiv pentru verificarea sau validarea informaţiilor furnizate de 
familie, pentru completarea fişei de identificare a riscurilor. 

Lista instrumentelor de lucru pentru categoria asistenţi medicali comunitari 
• Machetă indicatori AMC; 

• Notă telefonică; 

• Raport de vizită în teren; 

• Formular de raportare mediator sanitar. 

Lista instrumentelor de lucru pentru categoria consilieri şcolari 
• Fişă personală a elevului; 

• Fișă psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități/cerințe educaționale speciale - conform 
Ordinului nr.1985/1305/5805/2016/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS; 

• Fişă de evaluare psihoeducațională pentru copii cu cerințe educaționale speciale conform 
Ordinului nr.1985/1305/5805/2016/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS; 

• Fişă de consiliere individuală; 

• Fișă de orientare în carieră; 

• Notă telefonică.  

Instrumente comune de lucru pentru lucrătorii comunitari: 

• Fișa de observație 

Conform HG 691/2015, fişa de observaţie este completată de către reprezentantul 
serviciului public de asistenţă socială, în situaţia în care sursele de informare sunt: 
autosesizarea din teren sau din presă etc.; 

Persoanele de la nivel local care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul și au 
suspiciuni cu privire la existenţa unei situaţii de risc, respectiv, poliţistul de proximitate, 
medicul de familie, cadrele didactice, asistentul medical, mediatorul şcolar, mediatorul 
sanitar, asistentul medical comunitar, completează fişa de observaţie, potrivit 
competenţelor legale, și o transmit în termen de maximum 48 de ore serviciului public de 
asistenţă socială din unitatea administrativ-teritorială în care îşi desfăşoară activitatea. 

În situaţia în care, în urma deplasării, este identificat un copil/copii cu părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a 
îndeplini atribuţiile prevăzute în hotărâre. 

Pentru desfăşurarea activităţii de identificare a situaţiilor de risc şi planificarea intervenţiilor, 
serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a realiza o listă a resurselor existente la nivel 
local care să cuprindă: 

a) instituţiile şi organizaţiile care pot sprijini serviciul public de asistenţă socială în identificarea 
familiilor vulnerabile: şcoala, poliţia, biserica şi cultele recunoscute, medicul de familie, 
spitalele, organizaţiile neguvernamentale acreditate în domeniul protecţiei copilului etc.; 
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b) beneficiile financiare care pot fi acordate potrivit legislaţiei în vigoare; 

c) informaţii cu privire la instituţiile şi organizaţiile care pot furniza servicii sociale și asistenţă şi 
informare la nivel local: şcoala, biserica şi cultele recunoscute, primăria, medicul de familie, 
poliţia, organizaţiile neguvernamentale acreditate în domeniul protecţiei copilului etc.; 

d) informaţii cu privire la instituţiile şi organizaţiile care pot furniza asistenţă şi consiliere la 
nivel judeţean: direcţia generală de asistenţă socială și protecţia copilului, agenţia 
judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie 
socială, centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, inspectoratul şcolar judeţean 
etc., precum şi organizaţiile neguvernamentale acreditate; 

e) serviciile publice şi private destinate prevenirii separării copilului de părinţi, cum ar fi centre 
de zi, centre de consiliere și sprijin pentru părinţi etc.; 

f) serviciile de educaţie cum ar fi şcolile, liceele, asigurarea transportului şcolar, clasele de 
alfabetizare, mediatorii şcolari, cursurile de educaţie parentală, cercurile şi cluburile pentru 
copii, programele „şcoală după şcoală” etc., inclusiv serviciile oferite de organizaţiile 
neguvernamentale acreditate etc.; 

g) furnizorii de servicii medicale de la nivelul comunităţii, cum ar fi medicul de familie, 
asistentul medical comunitar, spitalele, clinicile, medicii care oferă servicii de planificare 
familială, precum și serviciile oferite de organizaţiile neguvernamentale de profil, personalul 
care facilitează accesul cetăţenilor aparţinând etniei rome la servicii medicale, cum ar fi 
mediatorul sanitar, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti etc.; 

h) serviciile de informare de natură juridică cum ar fi procedurile pentru stabilirea domiciliului 
sau reşedinţei, procedurile pentru stabilirea măsurilor de protecţie, procedurile pentru 
furnizarea utilităţilor - acces la gaz, electricitate, proceduri pentru înregistrarea naşterii, 
procedurile pentru obţinerea actelor de identitate etc.; 

i) serviciile pentru copiii cu dizabilităţi, cum ar fi procedura de eliberare a certificatului de 
încadrare în grad de handicap, serviciile de abilitare/reabilitare etc.; 

j) alte servicii, cum ar fi cantina socială, adăposturile pentru victimele violenţei domestice, 
grupuri de sprijin, asociaţiile părinţilor cu copii cu dizabilităţi, asociaţiile de profesori-părinţi, 
linii telefonice, consilierea premaritală pentru cuplurile tinere, birourile de consiliere pentru 
cetăţeni etc. 

Instrumente de coordonare metodologică la nivel judeţean: 

• Vizite pe teren și fișe de monitorizare;  

• Întâlniri de lucru;  

• Întâlniri ale SCC;  

• Schimb de experiență;  

• Rapoarte/Note de îndrumare metodologică; 

• Protocoale/convenţii de colaborare. 

Ca instrumente de lucru, folosim: 

• Fişa sintetică privind situația socio economică a localității (Anexă_ Fişă sintetică privind 
situația socio- economică a localității) 

• Notă de îndrumare metodologică Serviciu Public Local de Asistență Socială (Anexă_ Notă 
de îndrumare metodologică SPAS) 

• Proces verbal întâlnire de coordonare metodologică (Anexă_ Proces verbal întâlnire de 
coordonare metodologică) 

• Tabel de prezenţă întâlnire de coordonare metodologică (Anexă_ Tabel de prezenţă 
întâlnire de coordonare metodologică) 
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Coordonarea şi îndrumarea metodologică a activităţii serviciului public de asistenţă socială94 
în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului sunt asigurate de direcţia generală de 
asistenţă socială și protecţia copilului de la nivel judeţean. 

 În vederea îndeplinirii atribuţiilor, direcţia generală de asistenţă socială și protecţia copilului 
desemnează asistenţi sociali responsabili cu menţinerea legăturii cu serviciul public de asistenţă 
socială. Un asistent social poate fi responsabil cu coordonarea şi îndrumarea metodologică a 
activităţii mai multor servicii publice de asistenţă socială în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copiilor. Direcţia generală de asistenţă socială și protecţia copilului poate înfiinţa 
compartimente specializate în coordonarea și îndrumarea metodologică a activităţii serviciului 
public de asistenţă socială. 

Persoanele desemnate îndeplinesc următoarele atribuţii principale: 

a) organizează întâlniri semestriale între angajaţii direcţiei generale de asistenţă socială și 
protecţia copilului şi asistenţii sociali de la nivelul serviciului public de asistenţă socială; 

b) furnizează serviciului public de asistenţă socială informaţii cu privire la atribuţiile, 
organigrama direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului şi serviciile 
organizate la nivelul direcţiei, persoanele responsabile cu coordonarea activităţii de la nivel 
local și datele de contact ale acestora; 

c) asigură legătura dintre serviciul public de asistenţă socială și celelalte compartimente ale 
direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului; 

d) îndrumă metodologic reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială de la nivel local în 
activitatea lor curentă de identificare şi evaluare a copilului şi familiei acestuia, precum și în 
activitatea de planificare şi monitorizare a intervenţiei. În acest sens fiecare responsabil 
efectuează trimestrial cel puţin o deplasare în fiecare unitate administrativ-teritorială; 

e) pot însoţi reprezentantul serviciului public de asistenţă socială de la nivel local, la solicitarea 
expresă și temeinic motivată a acestuia, la efectuarea vizitelor în teren, atunci când situaţia o 
impune; 

f) facilitează colaborarea între serviciile publice de asistenţă socială, precum și cu organizaţiile 
neguvernamentale care funcţionează la nivelul judeţului; 

g) asigură îndrumare metodologică serviciilor publice de asistenţă socială, la cererea acestora, 
în elaborarea strategiilor locale de dezvoltare, în scrierea de proiecte, precum şi în orice altă 
activitate care vizează prevenirea separării copilului de părinţi; 

h) sprijină conducerea serviciului public de asistenţă socială în activitatea de identificare a 
nevoilor de formare continuă a personalului. 

 

Exemplificare: 

Din perspectiva Proiectului demonstrativ: Incluziune socială prin furnizarea de servicii 
integrate în județul Bacău”(UNICEF) 

Rolul primăriei95 

Primăria participă activ la implementarea eficace şi eficientă a tuturor activităților proiectului 
la nivel comunitar, prin asumarea următoarelor responsabilități: 

a) Asigură, printr-o Dispoziție emisa de către Primarul Comunei, următoarele facilități necesare 
echipei care activează la nivel local pentru implementarea în bune condiții a proiectului: acces 
la un spațiu de lucru în cadrul primăriei; resursele materiale necesare desfășurării activității, 
inclusiv acces la calculator; acces la mijloace de comunicare şi utilități; 

b) Facilitează angajarea sau delegarea, în cadrul primăriei, a unor persoane care să exercite 
atribuții specifice în domeniul furnizării unor servicii medicale comunitare, servicii de 
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mediere școlară și de asistență socială la nivel primar, în funcție de nevoile specifice 
identificate la nivel comunitar. Metodologia de intervenție, precum și instrumentele de lucru 
utilizate de către persoanele mai sus amintite vor fi puse la dispoziție de către UNICEF. 

c) Asigură participarea persoanei/persoanelor angajate/delegate să exercite atribuții în cadrul 
proiectului la o serie de întâlniri organizate pentru a susține dezvoltarea capacității 
instituționale a primăriei în domeniile menționate anterior, conform unei planificări agreate 
în prealabil;  

d) Sprijină toate activitățile angajatului/angajaților, cu precădere: demersurile administrative, 
gestionarea de informații, activitățile de teren, susținerea familiilor în comunitate sau 
activitățile de mobilizare a Structurii Comunitare Consultative;  

e) Facilitează comunicarea și colaborarea între instituțiile de la nivel comunitar (inclusiv prin 
mobilizarea structurii comunitare consultative) și sprijină orice demers de comunicare între 
instituțiile locale, cele de la nivel județean şi național; 

f) Sprijină procesul de colectare și gestionare de date specifice activității proiectului (ex. date 
statistice, demografice, socio-economice etc.) la nivel comunitar; 

g) Sprijină derularea de activități specifice, pentru implementarea pachetului minim de servicii 
la nivel comunitar, conform modelelor şi procedurilor de lucru oferite de proiect; 

h) Facilitează participarea personalul responsabil pentru implementarea proiectului la 
sesiunile de formare și activitățile (ex: schimburi de experiență, evenimente de promovare/ 
comunicare) organizate în cadrul proiectului;  

i) Informează constant toți partenerii cu privire la evoluția proiectului şi la orice alte aspecte 
care aduc modificări planului de lucru agreat de comun acord. 

 

Rolurile lucrătorilor comunitari96 

Asistent social 

Activitățile vor fi îndeplinite cu respectarea prevederilor legale, în special Legea asistenţei 
sociale 292/2011 şi Legea 272/2004 cu privire la Protecția și promovarea drepturilor copilului, cu 
focus asupra Art. 118, după cum urmează:  

(1) Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor și oraşelor, 
precum și persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale 
comunale îndeplinesc, în domeniul protecţiei copilului, următoarele atribuţii:  

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și 
modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor și 
informaţiilor relevante;  

b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;  

c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru 
prevenirea separării copilului de familia sa;  

d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă 
aceste servicii şi/sau prestaţii, în condiţiile legii; 

e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi 
obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan 
local;  

f) asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool 
şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum și a comportamentului 
delincvent; 

g) vizitează, periodic, la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii; 

                                                   
96Extrase din Fișa postului 
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h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de 
protecţie specială, în condiţiile legii; 

i) urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită 
drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de 
protecţie specială și a fost reintegrat în familia sa;  

j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială și protecţia copilului în domeniul 
protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest 
domeniu. 

 

Rolurile lucrătorilor comunitari 

Asistent medical comunitar 

Activitățile vor fi îndeplinite cu respectarea prevederilor legale, în special: Legea privind 
reforma în sistemul de sănătate nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele 
metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008. Asistentul medical comunitar are, în principal, 
atribuții privind97:  

a) identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității;  

b) determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc;  

c) culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde își desfășoară 
activitatea;  

d) stimularea de acțiuni destinate protejării sănătății;  

e) identificarea, urmărirea și supravegherea medicala a gravidelor cu risc medico-social, în 
colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, 
pentru asigurarea în familie a condițiilor favorabile dezvoltării nou-născutului;  

f) efectuarea de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecție a 
sănătății mamei şi a nou-născutului;  

g) în cazul unei probleme sociale, ia legătura cu serviciul social din primărie și din alte 
structuri, cu mediatorul sanitar din comunitățile de romi pentru prevenirea abandonului;  

h) supraveghează, în mod activ, starea de sănătate a sugarului şi a copilului mic;  

i) promovează necesitatea de alăptare și practicile corecte de nutriție;  

j) participă, în echipă, la desfășurarea diferitelor acțiuni colective, pe teritoriul comunității: 
vaccinări, programe de screening populațional, implementarea programelor naționale de 
sănătate;  

k) participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecții;  

l) semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu 
ocazia activităților în teren;  

m) efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social tratați la domiciliu și urmărește 
aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic;  

n) urmărește și supraveghează în mod activ copiii din evidenţa specială (TBC, HIV/SIDA, 
prematuri, anemici etc.);  

o) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie și contribuie la înscrierea 
acestora; urmărește și supraveghează activ nou-născuții ale căror mame nu sunt pe listele 
medicilor de familie sau din zonele în care nu există medici de familie;  

                                                   
97 Conform Normei metodologice din 29 ianuarie 2009 de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 
publice locale 
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p) organizează activități de consiliere și demonstrații practice pentru diferite categorii 
populaționale;  

q) colaborează cu ONG-uri şi cu alte instituții pentru realizarea programelor ce se adresează 
unor grupuri-țintă (vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări mintale 
și de comportament), în conformitate cu strategia națională;  

r) urmărește identificarea persoanele de vârsta fertilă; diseminează informații specifice de 
planificare familială și contracepție;  

s) se preocupă de identificarea cazurilor de violenţă domestică, a cazurilor de abuz, a 
persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile; 

t) efectuează activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață 
sănătos. 

 

Rolul instituțiilor la nivel județean98 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului exercită 99 , în domeniul 
protecției şi promovării drepturilor copilului, următoarele atribuții principale:  

a) coordonează activitățile de asistenţă socială și de protecție a familiei şi a drepturilor 
copilului la nivelul județului, respectiv, al sectorului municipiului Bucureşti;  

b) coordonează, la nivel județean, activitățile şi măsurile de implementare a obiectivelor 
strategiei județene în domeniul protecției şi promovării drepturilor copilului;  

c) asigură îndrumarea metodologică a activităților serviciilor publice de asistenţă socială;  

d) asigură, la nivel județean, aplicarea unitară a prevederilor legislației din domeniul protecției 
şi promovării drepturilor copilului;  

e) monitorizează și analizează respectarea drepturilor copilului la nivelul județului/sectorului şi 
propune măsuri pentru situațiile în care acestea sunt încălcate;  

f) monitorizează activitatea autorizată, conform art. 92 şi care este prestată de copii în 
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, în raza sa de competenţă 
teritorială;  

g) solicită informații şi documente, în condițiile legii, de la orice persoană juridică publică sau 
privată, ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenţă, acestea având 
obligația de a le pune la dispoziție în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.  

 

Direcția de Sănătate Publică 

Direcțiile de Sănătate Publică au următoarele atribuții100:  

a) coordonează și controlează asistența gravidei, lăuzei şi nou născutului; 

b) evaluează resursele umane de la nivelul asistenței medicale în relație cu nevoile 
comunitare identificate prin acțiuni specifice; 

c) organizează acțiuni de prevenire a îmbolnăvirilor și de promovare a sănătății; 

d) colectează şi înregistrează date privind sănătatea populației, utilizând informațiile în scopul 
identificării problemelor de sănătate ale acesteia; 

e) identifică posibilele probleme de sănătate publică sau amenințări la adresa sănătății unei 
comunități; 

                                                   
98Conform legislației în vigoare 
99Conform Legii 272/2004, art 117. 
100 Conform Legii 95/2006, actualizata în 2007 
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f) intervine în rezolvarea problemelor de sănătate publică apărute în rândul persoanelor 
aparținând grupurilor defavorizate; 

Atribuțiile Direcției de Sănătate Publică cu privire la asistența medicală comunitară101 sunt: 

a) acordă consultanţă și asistenţă tehnică în domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii 
priorităţilor, modalităţilor de implementare şi monitorizare a politicilor de asistenţă medicală 
comunitară integrată; 

b) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, în vederea realizării strategiei 
judeţene şi a listei de priorităţi în domeniul asistenţei medicale comunitare; 

c) contribuie la crearea unui cadru organizatoric pentru monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi 
programelor naţionale şi locale de sănătate, cu privire la asistenţa medicală comunitară; 

d) monitorizează, elaborează ghiduri şi standarde de practică în domeniul asistenţei medicale 
comunitare; 

e) asigură sprijin pentru formarea personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală 
comunitară integrată, inclusiv pentru joncţiunile cu reţeaua de medicină de familie, accesul 
la medicamente, servicii ambulatorii şi spitaliceşti; 

f) identifică, elaborează şi propune programe specifice de educaţie pentru sănătate și pentru 
adoptarea unui stil de viaţă sănătos, la nivelul diferitelor comunităţi; 

g) elaborează şi propune programe specifice de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi 
terţiară şi de recuperare medicală şi incluziune socială; 

h) identifică, elaborează şi propune programe specifice de consiliere medico-socială, servicii 
de îngrijire la domiciliu pentru persoane vulnerabile: gravide, nou-născuţi, bolnavi cronici, 
bătrâni, persoane cu dizabilităţi, neasiguraţi, victime ale violenţei domestice, copii provenind 
din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sănătate mintală, precum și alte 
categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind în situaţii de risc; 

i) facilitează și monitorizează crearea parteneriatelor interinstituţionale la diferite niveluri, a 
strategiilor și a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţă comunitară. 
 

Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională102 

a) coordonează, monitorizează și evaluează, la nivel judeţean, activitatea cabinetelor de 
asistenţă psihopedagogică, a centrelor și cabinetelor logopedice interşcolare, coordonează, 
monitorizează și evaluează servicii specializate de mediere şcolară. 

b) monitorizează evoluţia beneficiarilor serviciilor educaţionale; 

c) colaborează cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel 
naţional; 

d) dezvoltă servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate 
prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică; 

e) dezvoltă servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari; 

f) coordonează, monitorizează și evaluează metodologic și ştiinţific serviciile educaţionale 
realizate de către CJAP/CMBAP, cabinetele de asistenţă psihopedagogică, centrele şi 
cabinetele logopedice; 

g) facilitează relaţionarea unităţilor și instituţiilor din învăţământul preuniversitar cu 
comunitatea, prin parteneriate, proiecte şi programe. 

 

 

 
                                                   
101 Conform Normei metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008  
102 Conform Ordinului MECTS 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcţionarea CJRAE 
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Inspectorul Școlar Județean103 

Prin compartimentul reţea şcolară, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale: 

a) asigură cuprinderea întregii populaţii de vârstă şcolară într-o formă de învăţământ; 

b) efectuează, împreună cu directorii unităţilor de învăţământ, diagnoza factorilor specifici 
reţelei şcolare, ţinând seama de tendinţele demografice şi de dezvoltare socioeconomică, 
astfel încât să se realizeze simultan calitatea şi echitatea în educaţie; 

Iar prin compartimentul programe comunitare şi proiecte de integrare europeană 
postaderare: 

a) monitorizează implementarea programelor naţionale de dezvoltare instituţională și a 
resurselor umane iniţiate de către Ministerul Educației Naţionale, precum şi proiectele 
derulate în parteneriat educaţional de către unităţile de învăţământ, în domeniul educaţiei şi 
formării,  

b) colaborează cu autorităţile publice locale, în cadrul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 
unităţilor de învăţământ; 

c) organizează consultaţii şi schimburi de experienţă, precum şi diseminarea de bune practici 
în domeniu. 

 

Rolul Coordonatorilor județeni104 

Coordonator în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului 

a) Coordonarea implementării proiectului în comunitățile implicate în proiect, după cum 
urmează:  

• coordonarea tuturor activităților derulate de asistenții sociali angajați la nivelul primăriilor, 
respectiv: participarea asistenților sociali la programul de formare; derularea de activități 
de identificare a copiilor în risc de separare de familie; furnizare de servicii sociale; 

• organizarea unor schimburi de experiență şi întâlniri între reprezentanții primăriilor 
implicate; 

• monitorizarea lunară a rezultatelor; 

• raportarea progresului înregistrat, prin elaborarea de rapoarte lunare de activitate; 

• identificarea unor inițiative complementare derulate la nivel comunitar în sfera asistenței 
sociale și protecției drepturilor copilului,  

• facilitarea cooperării cu alți actori de pe plan local. 

b) Acordarea de sprijin tehnic și metodologic asistenților sociali implicați în proiect, după cum 
urmează:  

• dezvoltarea de activități în cadrul compartimentului de sprijin pentru departamentele de 
asistență socială existente de la nivel local;  

• acordarea de sprijin metodologic pentru: implementarea sistemului de identificare şi 
monitorizare a copiilor în risc de separare de familia și familiilor acestora; furnizarea de 
servicii şi derularea de activități ludice cu copiii; implementarea unor evenimente și 
sesiuni de informare pe plan local; 

• acordarea de asistență pentru activarea și mobilizarea structurilor comunitare 
consultative; 

                                                   
103Conform Ordinului 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor 
şcolare 
104 Extrase din Fișele de post 
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c) Comunicare pentru promovarea, la nivel local, a activităţilor de succes şi a rezultatelor 
proiectului şi facilitarea diseminării informațiilor cu privire la proiect și a instrumentelor 
elaborate în cadrul proiectului la nivelul DGASPC. 

d) Cooperare intersectorială și dezvoltarea capacității instituționale, după cum urmează: 

• participare la întâlnirile de lucru organizate în cadrul proiectului cu reprezentanți din sfera 
asistenței medicale şi educației, precum şi ai altor domenii complementare; 

• colaborare pentru dezvoltarea unor metodologii şi instrumente de lucru inter sectoriale și 
documentarea aspectelor referitoare la colaborarea inter sectorială; 

• participarea la programele de formare şi schimburile de experiență organizate în cadrul 
proiectului. 

 

Coordonator în domeniul asistenței medicale 

a) Coordonarea implementării proiectului în comunitățile implicate în proiect, după cum 
urmează: 

• coordonarea tuturor activităților derulate de asistenții medicali comunitari angajați la 
nivelul primăriilor, respectiv: participarea asistenților medicali comunitari la programul de 
formare; derularea de activități de identificare a copiilor în risc de separare de familie; 
furnizare de servicii de asistență socială; 

• organizarea unor schimburi de experiență şi întâlniri între reprezentanții primăriilor 
implicate; 

• monitorizarea lunară a rezultatelor; 

• raportarea progresului înregistrat prin elaborarea de rapoarte lunare de activitate; 

• identificarea unor inițiative complementare, derulate la nivel comunitar, în sfera 
asistenței medicale; 

• facilitarea cooperării cu alți actori de pe plan local. 

b) Acordarea de sprijin tehnic și metodologic asistenților medicali comunitari implicați în 
proiect, după cum urmează:  

• acordarea de sprijin metodologic pentru: implementarea sistemului de identificare şi 
monitorizare a copiilor în risc de separare de familie și a familiilor acestora; furnizarea de 
servicii medicale la nivel local; 

c) Comunicare pentru promovarea la nivel local a activităţilor de succes şi a rezultatelor 
proiectului şi facilitarea diseminării informațiilor cu privire la proiect și a instrumentelor 
elaborate în cadrul proiectului la nivelul DSP. 

d) Cooperare intersectorială și dezvoltarea capacității instituționale, după cum urmează: 

• participare la întâlnirile de lucru organizate în cadrul proiectului cu reprezentanți din sfera 
asistenței sociale și educației, precum şi ai altor domenii complementare; 

• colaborare pentru dezvoltarea unor metodologii şi instrumente de lucru inter sectoriale și 
documentarea aspectelor referitoare la colaborarea inter sectorială; 

• participarea la programele de formare şi schimburile de experiență organizate în cadrul 
proiectului. 

 

Coordonator în domeniul educației 

a) Coordonarea implementării proiectului în comunitățile implicate în proiect, după cum 
urmează: 
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• coordonarea tuturor activităților derulate la nivelul unităților de învățământ, respectiv: 
participarea consilierilor școlari şi a mediatorilor școlari, acolo unde este cazul, la 
programul de formare; derularea de activități de identificare a copiilor în risc de separare 
de familie; furnizare de servicii de asistență socială; 

• asistarea unităților școlare în identificarea copiilor în risc major de abandon școlar; 

• organizarea unor schimburi de experiență şi întâlniri între reprezentanții primăriilor 
implicate; 

• monitorizarea lunară a rezultatelor; 

• raportarea progresului înregistrat, prin elaborarea de rapoarte lunare de activitate; 

• identificarea unor inițiative complementare derulate la nivel comunitar în sfera educației; 

• facilitarea cooperării cu alți actori de pe plan local. 

b) Acordarea de sprijin tehnic și metodologic asistenților medicali comunitari implicați în 
proiect, după cum urmează:  

• acordarea de sprijin metodologic pentru: planificarea activităților în cadrul școlilor; 
dezvoltarea şi implementarea unor proiecte care răspund nevoilor specifice școlii; 
organizarea în cadrul școlii a unui spațiu de consultare şi interacțiune cu părinții; 

• sprijinirea dezvoltării unei rețele de educatori parentali la nivel județean, precum şi a 
dezvoltării activităților de educație parentală care vor fi implementate în cadrul proiectului.  

c) Comunicare pentru promovarea la nivel local a activităţilor de succes şi a rezultatelor 
proiectului şi facilitarea diseminării informațiilor cu privire la proiect și a instrumentelor 
elaborate în cadrul proiectului la nivelul CJRAE și ISJ. 

d) Cooperare intersectorială și dezvoltarea capacității instituționale, după cum urmează: 

• participare la întâlnirile de lucru organizate în cadrul proiectului cu reprezentanți din sfera 
asistenței sociale și medicale, precum şi a altor domenii complementare; 

• colaborare pentru dezvoltarea unor metodologii şi instrumente de lucru inter sectoriale și 
documentarea aspectelor referitoare la colaborarea inter sectorială; 

• participarea la programele de formare şi schimburile de experiență organizate în cadrul 
proiectului. 

 

Rolul instituțiilor la nivel județean în cadrul proiectului demonstrativ105 

Instituția Prefectului participă activ la implementarea eficace şi eficientă a tuturor activităților 
proiectului, prin asumarea următoarelor responsabilități: 

a) Facilitează angajamentul primăriilor selectate în proiect, în sensul implicării acestora în 
activitățile proiectului şi susține orice demers legat de buna informare şi comunicare între 
părți; 

b) Asigură sprijinul tehnic și administrativ necesar implementării proiectului, inclusiv prin acces 
la material tehnic, în vederea efectuării de teleconferințe cu primarii şi actorii județeni; 

c) Sprijină procesul de colectare a datelor de la instituțiile deconcentrate, în special Direcțiile 
de Sănătate Publice şi Inspectoratele Școlare Județene sau de la alte instituții 
deconcentrate, în funcție de nevoile proiectului; 

d) Numește o persoană din partea Instituției Prefectului ca delegat în comunicarea și 
colaborarea cu partenerii de proiect și care contribuie la o comunicare transparentă și 
constantă a informațiilor despre proiect;  

                                                   
105Conform Convenției de colaborare 
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e) Sprijină primăriile pentru identificarea și aplicarea prevederilor legale privind continuarea 
activităților proiectului şi după închiderea acestuia, având ca scop asigurarea sustenabilității 
acestuia. 

 

Consiliul Județean participă activ la implementarea eficace şi eficientă a tuturor activităților 
proiectului la nivel județean, prin asumarea următoarelor responsabilități: 

a) Facilitează implementarea în bune condiții a proiectului, asigurând sprijinul administrativ și 
logistic necesar în vederea atingerii obiectivelor asumate; 

b) Sprijină cooperarea inter instituțională la nivel județean, prin coordonarea și implementarea 
strategiilor de dezvoltare, planurilor de acțiune și programelor la nivel județean, în acord cu 
obiectivele proiectului; 

c) Asigură monitorizarea și coordonarea mecanismului de cooperare inter instituțională 
dezvoltat în cadrul proiectului; 

d) Sprijină activ sustenabilitatea proiectului, prin accesarea de finanțări externe nerambursabile, 
în vederea continuării şi dezvoltării activităților din proiect; 

e) Asigură includerea recomandărilor generate ca urmare a implementării proiectului în 
strategiile şi planurile de acțiune la nivel județean, facilitând abordarea integrată a 
instituțiilor cu atribuții şi responsabilități în domeniul incluziunii sociale; 

f) Nominalizează un reprezentant din partea Consiliului Județean, persoană care participă 
activ la implementarea proiectului şi asigură colaborarea cu toți partenerii de proiect. 

 

Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului (DGASPC) contribuie la 
implementarea eficace şi eficientă a proiectului prin: 

a) Dezvoltarea la nivelul DGASPC a „Grupului de coordonare, resurse și suport pentru 
comunități” (ca modalitate de lucru) pentru sprijinirea asistenților sociali activi pe plan local 
şi a structurilor comunitare consultative; 

b) Desemnează personal din cadrul DGASPC responsabil cu coordonarea activității 
asistenților sociali în comunitățile participante la proiect, conform termenilor de referință 
specifici agreați în prealabil între DGASPC şi UNICEF;  

c) Alocă spațiul necesar în cadrul DGASPC pentru funcționarea în bune condiții a unui birou 
care să asigure managementul proiectului la nivel județean, cheltuielile de funcționare ale 
acestuia urmând să fie asigurate de către UNICEF pe perioada implementării proiectului; 

d) Asigură o comunicare constantă cu primăriile comunelor participante la proiect și cu alți 
parteneri județeni, cât și cu reprezentanții UNICEF;  

e) Sprijină deplasările coordonatorilor județeni în teren, la locațiile de proiect. În situația în 
care deplasarea nu se face în cadrul unei misiuni deja stabilite în planul DGASPC, costurile 
de deplasare vor fi acoperite de proiect, pe bază de documente justificative; 

f) Pune la dispoziția proiectului informații care pot facilita o mai bună colectare și gestionare 
de date socio-economice la nivel comunitar; 

g) Pune la dispoziția proiectului diverse informații care pot contribui la sustenabilitatea 
proiectului, inclusiv informații cu privire la linii de finanțare din fonduri structurale care pot 
contribui la sustenabilitatea proiectului, în parteneriat cu instituțiile implicate în proiect. 

 

Inspectoratul Școlar Județean(ISJ) participă activ la implementarea eficace şi eficientă a 
tuturor activităților proiectului, prin asumarea următoarelor responsabilități: 

a) Desemnează personal de la nivelul ISJ, pentru a asigura sprijinul necesar implementării la 
nivel județean a activităților privind accesul şi participarea tuturor copiilor de vârstă școlară 
şi preșcolară la educație, conform termenilor de referință agreați în prealabil cu UNICEF;  
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b) Asigură integrarea în oferta de formare a Casei Corpului Didactic a modulelor dezvoltate în 
cadrul proiectului, pentru a sprijini accesul la educație incluzivă de calitate a tuturor copiilor, 
prin dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice de a lucra cu copiii în 
risc de abandon școlar; 

c) Asigură integrarea în bibliografia de concurs pentru cadrele didactice şi personalul auxiliar 
a materialelor didactice privind sprijinirea copiilor în risc de abandon şi absenteism școlar 
promovate prin proiect; 

d) Facilitează, în acord cu reglementările în vigoare, angajarea de consilieri școlari şi 
mediatori școlari care să activeze în aria de implementare a proiectului; 

e) Susține activarea și dezvoltarea unei rețele de educatori parentali la nivel județean; 

f) Sprijină deplasările coordonatorilor în teren, la locațiile de proiect; 

g) Sprijină procesul de monitorizare şi raportare al proiectului, prin facilitarea accesului la 
datele statistice colectate la nivelul comunităților implicate în proiect cu privire la accesul şi 
participarea la educație. 

 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) participă activ la 
implementarea eficace şi eficientă a tuturor activităților proiectului prin asumarea următoarelor 
responsabilități: 

a) Desemnează personal de la nivelul CJRAE pentru a asigura sprijinul necesar implementării 
la nivel județean a activităților privind accesul şi participarea tuturor copiilor de vârstă 
școlară şi preșcolară la educație, conform termenilor de referință agreați în prealabil cu 
UNICEF;  

b) Facilitează, în acord cu reglementările în vigoare, angajarea de consilieri școlari şi 
mediatori școlari care să activeze în aria de implementare a proiectului; 

c) Sprijină, în mod activ, dezvoltarea unei rețele de consilieri școlari, respectiv, a unei rețele 
de mediatori școlari (acolo unde este cazul) care să activeze la nivelul comunităților 
implicate în proiect; 

d) Susține activarea și dezvoltarea unei rețele de educatori parentali, la nivel județean şi 
desemnează, la nivelul instituției, o persoană responsabilă cu promovarea şi monitorizarea 
activităților de educație parentală; 

e) Sprijină deplasările coordonatorilor în teren, la locațiile de proiect;  

f) Sprijină procesul de monitorizare şi raportare al proiectului, prin facilitarea accesului la 
datele statistice colectate la nivelul comunităților implicate în proiect cu privire la accesul şi 
participarea la educație. 

 

Direcția de Sănătate Publică (DSP) contribuie la implementarea eficace şi eficientă a 
proiectului astfel: 

a) Facilitează și asigură suport metodologic pentru acordarea de servicii în sfera asistenței 
medicale comunitare şi a prevenirii oricăror forme de violență asupra copilului, în 
comunitățile implicate în proiect; 

b) Desemnează personal din cadrul DSP responsabil cu coordonarea activității asistenților 
medicali comunitari şi mediatorilor sanitari pentru comunitățile cu romi, în comunele 
participante la proiect, conform termenilor de referință specifici agreați în prealabil, între 
DSP și UNICEF; 

c) Sprijină deplasările coordonatorilor în teren, la locațiile de proiect;  

d) Pune la dispoziția proiectului informații care pot facilita o mai bună colectare și gestionare 
de date ce vizează sănătatea şi accesul la serviciile medicale la nivel comunitar; 
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e) Facilitează procesul de raportare lunară de datelor de către asistenții medicali comunitari şi 
contribuie la îmbunătățirea lui; 

f) Pune la dispoziția proiectului diverse informații care pot contribui la sustenabilitatea 
proiectului, inclusiv informații cu privire la linii de finanțare din fonduri structurale care pot 
contribui la sustenabilitatea proiectului, în parteneriat cu DSP, alte instituții partenere de la 
nivel județean şi primăriile, pe termen mediu și lung;  

 

Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret (DJST) contribuie la implementarea eficace şi 
eficientă a proiectului astfel: 

a) Desemnează personal din cadrul DJST responsabil cu facilitarea implementării activităților 
privind adolescenții din cadrul proiectului; 

b) Asigură sprijin pentru integrarea activă a problematicii adolescenților la nivelul strategiilor, 
programelor şi proiectelor derulate de instituțiile deconcentrate în sfera protecției sociale, 
educației şi sănătății; 

c) Facilitează accesul adolescenților din comunele selectate la tabere promovate de instituție; 

d) Sprijină sustenabilitatea proiectului, prin integrarea recomandărilor și lecțiilor învățate din 
proiect în strategiile şi planurile de acțiune dezvoltate la nivel județean, precum şi prin 
atragerea de finanțări nerambursabile. 

 

 

2.2. Structuri comunitare consultative: rol, organizare şi funcționare 

 

2.2.1. Rolul structurilor comunitare consultative în comunitate 

În cadrul fiecărei comunităţi există persoane, familii sau grupuri ce se află în situaţii de risc, 
iar pentru a depăşi aceste situaţii este nevoie de sprijinul comunităţii. Astfel, apare necesitatea la 
nivelul comunităţii de a dezvolta proiecte sau programe de asistenţă socială menite să-i sprijine pe 
membrii comunităţii aflaţi în situaţii de risc. Înainte de a iniţia şi dezvolta programe de asistenţă 
socială este de dorit a se realiza o analiză a nevoilor sociale ale comunităţii. Pentru ca această 
analiză să surprindă cu mare acurateţe realitatea socială a comunităţii este necesar să fie realizată 
urmând regulile unui studiu de cercetare sociologică.  

Analiza unei comunităţi înseamnă a activa un proces în care înşişi membrii comunităţii devin 
protagonişti activi, ei devenind conştienţi de propriile condiţii, nevoi şi limite, ca şi de resursele de 
care dispun, astfel dând un sens acestor date. Prin urmare, este de dorit ca membrii Structurii 
Comunitare Consultative să fie iniţiatorii unui astfel de studiu, să înţeleagă importanţa acestuia şi 
modul în care îi ajută pe ei, ca membri într-o astfel de structură, cât și comunitatea din care fac 
parte. Facilitatorul acestui SCC poate fi asistentul/lucrătorul social, el fiind cel care cunoaşte cel 
mai bine realitatea socială a comunităţii, poate aduce în discuţie realităţi punctuale sau fenomene 
sociale remarcate în urma studiului realizat. Astfel, prin realizarea acestui studiu, discuţiile vor avea 
o bază ştiinţifică. 

Participarea comunităţii, prin membrii Structurii Comunitare Consultative, la soluţionarea 
problematicii sociale a comunităţii are mai multe avantaje: soluţiile generate în cadrul acestei 
structuri au la bază experienţele profesionale și personale ale fiecărui membru, ceea ce duce la  
îmbogăţirea modului de înţelegere ş iabordare a unor problematici, pot activa resurse nebănuite şi 
necunoscute unei singure persoane, conduc la implicarea activă a comunităţii în procesul de 
schimbare etc. 
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Cadrul legal 

Principalele acte normative care fac referire la necesitatea înfiinţării structurilor comunitare 
consultative sunt: 

• Conform articolului 103 din Legea 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea 
locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţii, dar şi de soluţionare a problemelor 
sociale ale copiilor. Astfel, pot fi create structuri consultative pentru fiecare comunitate, 
realizându-se, în acest fel, implicarea comunităţii prin membrii săi în rezolvarea 
problematicii sociale.  

În legislaţie nu sunt precizate date cu privire la componenţa acestor SCC-uri. Fiecare 
comunitate prin aleşii săi decide ce persoane au calitatea de a participa la luarea deciziilor 
cu privire la problematica socială ş i  au dorinţa de a face acest lucru. Membrii acestor SCC 
- uri nu sunt plătiţi pentru această activitate, participând în mod voluntar la aceste şedinţe. 

“(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica colectivitatea 
locală în procesul de identificare a nevoilor comunității şi de soluționare la nivel local a 
problemelor sociale care privesc copiii.  

(2) în acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând, dar fără a 
se limita, oameni de afaceri locali, preoți, cadre didactice, medici, consilieri locali, 
polițiști. Rolul acestor structuri este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cât şi de 
a răspunde nevoilor globale ale respectivei colectivități.  

(3) Mandatul structurilor comunitare consultative se stabilește prin acte emise de 
către autoritățile administrației publice locale.  

(4) Pentru a-şi îndeplini rolul pentru care au fost create, structurile comunitare 
consultative vor beneficia de programe de formare în domeniul asistenţei sociale și 
protecției copilului”. 

• Legea asistenței sociale nr. 292/2011 definește structurile comunitare consultative.  

„structurile comunitare consultative reprezintă asocierea formală sau informală a unor 
oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, alţi 
membri ai comunităţii, în vederea sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale și 
furnizorilor de servicii sociale în soluţionarea nevoilor de servicii sociale ale 
comunităţii” 

• Hotărârea nr.1113/2014 privind aprobarea Strategiei Naționale privind Protecția și 
Promovarea Drepturilor Copilului 2014 -2020 – Plan operațional de implementare prevede 
la obiectivul „implicarea comunității în asigurarea drepturilor copilului”: 

� Elaborarea unei metodologii de lucru pentru structurile comunitare consultative (SCC) 

� Pregătirea personalului din structurile comunitare consultative în problematica 
drepturilor copilului şi adopţiei 

� Activarea structurilor comunitare consultative 

• Hotărârea nr. 502/2017 privind organizarea și funcţionarea comisiei pentru protecţia 
copilului. Conform acestei hotărâri, structurile comunitare consultative trebuie să își expună 
punctul de vedere asupra planului de servicii întocmit de SPAS în legătură cu necesitatea 
luării unei măsuri de protecţie specială.  

• Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul 
de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului. În cadrul acestui ordin, standardul 8 
prevede că responsabilul de caz trebuie să colaboreze cu membrii structurilor comunitare 
consultative din comunitatea în care locuieşte familia cu copilul respectiv.  

• Conform Hotărârii nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și 
intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea, în situaţiile de violenţă asupra copilului şi 
de violenţă în familie și Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională 



 

134 

privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale 
traficului de persoane, precum şi copiii români migranți victime ale altor forme de violenţă 
pe teritoriul altor state, identificarea situaţiilor de violenţă în familie se realizează de către 
SPAS/persoanele cu atribuţii în asistenţă socială, prin colectarea şi verificarea informaţiilor 
de la structurile comunitare consultative.  

• Hotărârea nr. 289 din 21 martie 2007 pentru aprobarea programelor de interes naţional în 
domeniul protecţiei drepturilor copilului întărește necesitatea creării structurilor comunitare 
consultative (SCC) prin prevederea înființării de astfel de consilii în cadrul a două 
programe, respectiv programul „Dezvoltarea reţelei de servicii specializate pentru copiii ai 
căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate” şi programul „Dezvoltarea reţelei serviciilor 
sociale comunitare pentru copil şi familie și susţinerea familiilor aflate în criză, în vederea 
prevenirii separării copilului de familia sa”  

• Hotărârea nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului – arată că 
DGASPC „acordă asistență tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor 
comunitare consultative, ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția 
copilului” 

• Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și 
intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a 
orientării școlare şi profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în 
vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilități şi/sau cerințe educaționale speciale, 
arată” Orice profesionist care interacționează cu un copil cu dizabilități şi/sau CES, de 
exemplu cadrul didactic, consilierul școlar, profesorul itinerant şi de sprijin, psihologul, 
medicul de familie, asistentul social, asistentul medical comunitar, mediatorul școlar, 
preotul, membrii structurilor comunitare consultative şi alții, are obligația de a informa 
familia și de a semnala situația acestuia SPAS/DGASPC de sector, dacă copilul nu este 
deja încadrat în grad de handicap sau orientat școlar/profesional, astfel încât acesta să 
beneficieze de diagnostic precoce și intervenție timpurie” 

 

2.2.2.Etapele necesare înființării structurilor comunitare consultative: 

Structurile comunitare consultative reprezintă structuri înfiinţate de către autorităţile 
administraţiei publice locale cu scopul de a implica colectivitatea locală în procesul de 
identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care 
privesc copiii. 

Selecţia membrilor și constituirea consiliului comunitar sunt activităţi deosebit de 
importante, care vor influenţa pe viitor eficienţa structurii nou create. De aceea este necesar 
ca selecţia membrilor să se facă cu obiectivitate şi realism, fiind de preferat ca activităţile să fie 
realizate în echipă de către asistentul social şi primar, viceprimar, secretar – pe de o parte – și 
o persoană din cadrul DGASPC (serviciul specializat în coordonarea activităţilor de asistenţă 
socială de la nivelul primăriilor) – pe de altă parte. 

Membrii Structurilor Comunitare Consultative ar trebuie să fie actori locali de referinţă, 
persoane ce vin din domenii de activitate diferite, ce sunt active în viaţa socială a comunităţii, 
sunt persoane importante pentru o anumită categorie de populaţie. De modul în care sunt 
identificaţi şi sunt implicaţi în acest proces de cunoaştere, identificare a nevoilor comunităţii, dar 
şi de găsire a unor soluţii, depinde succesul activităţii SCC - urilor. De aceea, este important 
procesul prin care sunt identificaţi aceşti actori locali, criteriile care stau la baza acestor alegeri, 
modul în care sunt implicaţi şi disponibilitatea comunităţii în a asculta soluţiile găsite şi în a-i 
sprijini în aplicarea lor. 
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Întocmirea unei liste cu potenţiali membri ai viitorului consiliu 

• Cine poate face parte din consiliul comunitar consultativ: 

Membrii consiliului comunitar consultativ vor fi selectaţi din rândul persoanelor 
influente/carismatice de la nivelul comunităţii (consilieri locali, investitori/patroni la firme 
locale, lideri spirituali, cadre didactice, poliţişti, medici, lideri ai unor minorităţi etc.), care 
corespund unor criterii de selecţie, cum ar fi: 

� au influenţă în comunitate; 

� sunt implicate şi receptive la problematica socială; 

� doresc să facă parte din această structură; 

� au timpul fizic necesar pentru a participa la activităţile consiliului (va fi de preferat 
alegerea unor persoane fără funcţii de conducere). 

Nu pot face parte din consiliul comunitar consultativ: Primarul şi asistentul social, având în 
vedere faptul că aceştia au deja atribuţii de serviciu în domeniul social, iar consiliul 
comunitar este menit să-i sprijine în realizarea acestor atribuţii. 

• Care este modalitatea de realizare a acestei activităţi: 

Asistentul social/persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din cadrul primăriei 
realizează o inventariere a resurselor umane de la nivelul comunităţii, întocmind o listă cu 
persoanele pe care le-a identificat ca potenţiali membri ai consiliului comunitar consultativ. 

Lista este prezentată primarului şi, eventual, altor factori de decizie din primărie (viceprimar, 
secretar etc.) şi după consultare cu aceştia, asistentul social definitivează lista cu 
persoanele care vor fi evaluate în vederea selecţiei în cadrul consiliului comunitar 
consultativ. 

Trebuie avut în vedere ca lista să cuprindă un număr cel puţin egal cu cel al numărului de 
membri din care se doreşte alcătuit consiliul. 

Numărul de membri se stabileşte în funcţie de problematica socială specifică fiecărei unităţi 
administrative. Este recomandat ca acesta să nu fie mai mic de 5, dar nici foarte mare 
(maxim 11-13); în general consiliile comunitare consultative sunt constituite din 7-9 membri. 

 

Contactarea persoanelor nominalizate şi discuţii cu acestea 

Persoanele care se regăsesc pe lista întocmită în etapa anterioară sunt contactate de 
către asistentul social/persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din cadrul primăriei 
şi se stabileşte o întâlnire în vederea discutării propunerii de nominalizare în cadrul consiliului 
comunitar consultativ. 

La întâlnire pot participa: persoana nominalizată, asistentul social/persoana cu atribuţii 
în domeniul asistenţei sociale din cadrul primăriei, primarul şi, dacă este posibil, o persoană 
din cadrul DGASPC (serviciul specializat în coordonarea activităţilor de asistenţă socială de la 
nivelul primăriilor). 

În cadrul întâlnirii se va realiza prezentarea atribuţiilor care vor reveni viitorului consiliu şi a 
modului de organizare şi funcţionare a acestuia, precum şi unele aspecte cum ar fi:  

• activitatea în cadrul consiliului comunitar consultativ este voluntară (neremunerată); 

• această structură nu este echivalentul fostului „colectiv de autoritate tutelară”; 

• în orice decizie vor lua, trebuie să urmărească respectarea drepturilor și intereselor 
copilului; 

• este necesar să participe la o sesiune de formare/pregătire în domeniul asistenţei sociale 
pentru copil și familie (în principiu, aceasta se organizează gratuit de către DGASPC).  
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La finalul întâlnirii (întâlnirilor, după caz), fiecare persoană contactată va fi rugată să 
completeze o fişă de identificare, fişă în care va fi inclusă şi o declaraţie privind acordul/dezacordul 
faţă de propunerea de a deveni membru al consiliului comunitar consultativ. Persoanele care îşi 
manifestă dorinţa/acordul de a fi membru în consiliul comunitar consultativ vor fi cele nominalizate 
în actul de înfiinţare. 

Menţiune: În cazul în care numărul persoanelor care au fost de acord este mai mic decât 
cel al numărului de membri din care se doreşte alcătuit consiliul, se va analiza dacă nu cumva 
acesta a fost supradimensionat; dacă, în urma analizei, se apreciază că numărul selectat este 
suficient, se trece la etapa următoare, iar în caz contrar, se va face o nouă procedură de selecţie. 

Emiterea actului de înfiinţare și stabilirea mandatului 

După finalizarea procedurii de selecţie a membrilor este necesară emiterea unui act 
administrativ de constituire a consiliului comunitar consultativ. 

Acesta poate fi, la alegere, dispoziţia primarului sau hotărârea consiliului local, în funcţie de 
opţiunea fiecărui factor de decizie. 

Actul administrativ va include cel puţin următoarele aspecte:  

• componenţa consiliului comunitar consultativ (persoanele selectate conform etapei 
anterioare); 

• mandatul consiliului comunitar consultativ (principalele atribuţii); 

• perioada de exercitare a mandatului; 

• metodologia (regulamentul) de organizare şi funcţionare a consiliului comunitar consultativ. 

 

2.2.3. Actorii din comunitate care pot fi implicați în structurile comunitare consultative: 

• Polițiștii cunosc foarte bine comunitatea. Polițiștii pot participa la identificarea diverselor 
situații de risc și pot informa asistentul social; pot facilita intervenția timpurie, în situații de 
vulnerabilitate; pot sesiza situațiile copiilor aflați pe străzi în timpul programului de școală, 
cazurile când există probleme în familie și trebuie să se intervină etc. Au un rol important în 
a oferi informații privitoare la aceste situații şi pot sprijini alte servicii, pe măsură ce își 
îndeplinesc îndatoririle. 

• Medicii şi asistentele medicale comunitare: în timpul consultațiilor la cabinet sau al vizitelor 
la domiciliu, pot fi martori ai diverselor probleme ale familiilor și copiilor acestora. Ei pot 
oferi informații familiilor, îndrumându-le unde se pot adresa, atunci când au nevoie de 
sprijin, şi contribuie la implementarea programelor de sănătate. Pot sesiza situații de abuz, 
neglijare. 

• Profesorii reprezintă, de asemenea, o buna sursă de informații. Ei educă adulții de mâine. 
În relația cu părinții, pot juca un rol important, oferindu-le informații şi sprijin pentru 
respectarea drepturilor copilului. Pot sesiza situații de abuz, neglijare. 

• Preotul poate sprijini familiile din comunitate şi poate oferi informații cu privire la activitățile 
desfășurate de alți membri ai comunității. Datorită influenţei sale în comunitate, preotul are 
posibilitatea de a multiplica informația, de a sublinia importanţa drepturilor copilului şi de a 
le oferi resurse copiilor și părinților. 

• Comunitatea, prin intermediul membrilor, asociațiilor, conducătorilor săi etc., poate 
desfășura activități de promovare, protecție și implementare a drepturilor copilului. Membrii 
comunității pot sprijini inițiativele propuse de diverși profesioniști. În cadrul comunității, 
putem avea organizații neguvernamentale pregătite să ofere rețelei servicii şi resurse. 
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2.2.4 Proceduri de lucru în cadrul Structurii Comunitare Consultative 

Cum să facem funcţional un consiliu comunitar consultativ 

Existenţa pur scriptică a unei astfel de structuri comunitare consultative este complet 
inutilă, fiind nevoie ca ea să se implice efectiv în soluţionarea problemelor membrilor 
comunităţii care îi sunt aduse la cunoștință și chiar să identifice probleme și cazuri sociale și 
să le sesizeze autorităţilor publice locale. 

Compartimentului sau serviciului de asistenţă socială îi va reveni sarcina să activeze 
consiliul comunitar consultativ odată creat. Iată câteva întrebări care pot ajuta în identificarea 
factorilor favorabili activării acestuia, precum și a posibilelor obstacole şi soluţiilor de depășire 
a acestora. 

La început: 

• Ne putem baza pe structura existentă? 

• Ne angajăm cu toată disponibilitatea? 

• Sunt incluse toate părţile interesate?(Comunitate, sector public, privat, nonprofit?) 

• Cei implicaţi au competenţele şi resursele necesare? 

• Am oferit suficient timp pentru construirea încrederii? 

Pe parcurs: 

• Deciziile se iau prin consens? 

• Se respectă punctele de vedere ale fiecăruia? 

• Evaluăm activitatea pe parcurs şi facem schimbările necesare? 

• Sunt precizate în mod clar responsabilităţile tuturor părţilor implicate? Există 
mecanisme pentru a urmări realizarea responsabilităţilor asumate? 

• Sărbătorim realizările mari şi mici? 

Este important ca deciziile asumate să fie și duse la îndeplinire, iar rezultatele activităţii 
să fie comunicate membrilor. Când oamenii se implică, dar nu văd beneficiile sau rezultatele 
implicării lor, va fi mai greu să se implice din nou în viitor. 

 

Şedinţele de lucru ale structurilor comunitare consultative 

Cazurile supuse atenţiei consiliilor comunitare consultative sunt discutate în cadrul unor 
ședințe sau întâlniri de lucru. Chiar dacă membrii consiliului îşi pot asuma diferite sarcini în 
aplicarea hotărârilor luate de CCC, ședințele acestuia sunt foarte importante, pentru atingerea 
obiectivelor propuse. Ele oferă, în primul rând, oportunitatea cunoașterii reciproce a membrilor, 
apoi, claritatea scopurilor propuse și conștientizarea apartenenței la echipă. 

O întrunire / şedinţă presupune crearea unui proces social, interpersonal, în vederea 
atingerii unui anumit obiectiv, printr-un schimb de informaţii şi opinii. 

O bună comunicare între membrii SCC, o atmosferă deschisă, respectuoasă în cadrul 
întrunirilor, un ritm eficient de lucru şi o atitudine de încredere între membrii sunt elemente 
care contribuie la succesul activităţii. Reperele oferite în continuare pot fi de ajutor în crearea 
acestor premise de lucru. 

Înainte de toate, luaţi în calcul următoarele aspecte: 

• Dacă nu există o nevoie clară de întrunire a SCC, nu îl convocați. 

• Este recomandat ca persoana care identifică nevoia de întrunire a unei ședințe a SCC să 
verifice cu alți membri dacă și ei consideră la fel. Chiar dacă există o nevoie clară de 
întrunire, este posibil ca unii oameni să considere că li se irosește timpul, așa că este bine 
să fie consultați. 
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• Unele grupuri se întrunesc periodic să verifice dacă s-a răspuns nevoilor pentru care s-au 
întrunit. 

 

Planificarea şi convocarea unei şedinţe 

Orice demers de planificare este în fapt o succesiune de răspunsuri punctuale la 
anumite întrebări: Când? Unde? Cine? Cât? Ce? Cum? 

Structura Comunitară Consultativă se întrunește la convocarea reprezentanţilor 
autorităţilor publice locale (primar, asistent social), dar iniţiativa întrunirii poate veni din partea 
oricăruia dintre membrii consiliului. Este bine să nu se facă abuz de ședințe, dar nici să fie 
neglijate. Ideal ar fi stabilirea unei periodicităţi, existând şi posibilitatea convocării unor ședințe 
extraordinare. 

Cel care convoacă întrunirea SCC va trebui să (își) ofere răspunsuri precise privind: 

• Data, ora şi durata ședinței; 

• Locul de desfășurare; 

• Agenda întâlnirii: redactare, distribuire înainte de întâlnire; 

• Participanţii convocaţi; 

• Modul de convocare a participanţilor; 

• Modalităţile prin care se va asigura de participarea celor convocaţi; 

• Pregătiri prealabile necesare: logistice şi de conţinut, ale celui care organizează 
ședința, ale participanţilor; 

• Planificarea modului de derulare a ședinței. 

Oamenii sunt fiinţe sociale- ei se adună în grupuri pentru a discuta, pentru a-şi lărgi propriul 
orizont şi pentru a identifica scopuri comune. În cadrul unei organizaţii, structuri etc. o mare parte 
din procesul prin care se analizează, se planifică şi apoi se implementează strategii, mecanisme 
de intervenţie, are loc în cadrul şedinţelor. Structurile pot lucra bine, dacă există un echilibru între 
sentimentul de solidaritate şi conştientizarea sarcinii pe care trebuie să o rezolve, lucru ce se poate 
realiza şi în cadrul şedinţelor. Eficienţa unui SCC este dată de amestecul echilibrat dintre 
inteligenţă, creativitate şi simţ practic. Deoarece aceste calităţi nu se pot regăsi la nivelul maxim 
într-un singur om ci vor aparţine mai degrabă mai multor membri, interacţiunea este cea care face 
ca suma să fie mai mare decât părţile componente. 

Atenție! 

• Şedinţele sunt activităţi definitorii pentru un SCC; 

• Şedinţele sunt procesul prin care SCC-ul analizează, aduce la zi şi adaugă noi informaţii 
celor primite la începutul şedinţei.  

• Prin şedinţe se creează un fond comun de informaţii; 

• Prin şedinţe se creează un climat de încredere între membrii SCC-ului; 

• În şedinţe li se permite membrilor SCC-ului să împărtăşească percepţia individuală asupra 
unei probleme; 

• Şedinţele permit fiecărei persoane în parte să înţeleagă atât cauza, cât ș imodul în care 
activitatea fiecăruia în parte, sinergic cu activitatea tuturor,contribuie la succesul grupului; 

• Şedinţele eficiente duc la uniformizarea percepţiei membrilor SCC-lui asupra problemei 
discutate şi la identificarea unui scop comun; 

• Şedinţele sunt o metodă de coordonare a persoanelor și a activităţilor lor; 

• Şedinţele pot fi privite şi ca o activitate de alocare a resurselor. 
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Reguli de bază ale grupului în cadrul şedinţelor 

•  Concentrarea pe problemă, nu pe persoane; 

•  Concentrarea asupra intereselor, nu poziţiilor; 

•  Permiterea accesului la toate datele şi informaţiile relevante în mod liber; 

•  Deschidere la abordări noi şi inovatoare; 

•  Utilizarea consensului în luarea deciziilor. 

Roluri în cadrul şedinţelor de lucru 

Desfășurarea ședințelor SCC, ca a oricăror întâlniri de lucru, presupune asumarea unor 
roluri, precum: rolul de facilitator, rolul de a înregistra / scrie procesele verbale, rolul de a ţine 
evidenţa timpului scurs sau rolul de membru al grupului. 

Facilitatorul 

Un facilitator face literalmente ca întâlnirea să decurgă mai ușor pentru grup. El asigură 
că toate aspectele reuniunii sunt în regulă, că nimic important nu este omis şi că întâlnirea 
decurge lin de la început până la sfârșit. Deși facilitatorul joacă un rol important şi vizibil în 
cadrul reuniunii, el nu conduce întâlnirea. 

Facilitatorul îşi concentrează energia şi atenţia asupra grupului şi îl face să înainteze către 
îndeplinirea obiectivelor şedinţei. Pentru a fi eficient, trebuie să depună efort pentru a diagnostica 
fiecare dintre situaţiile apărute pe parcursul unei şedinţe, să găsească cele mai bune metode 
pentru a merge eficient mai departe şi să ia măsurile necesare pentru evitarea obstacolelor.  

Experienţa este un bun profesor! 

Sfaturi pentru cei care vor juca rolul de facilitator: 

• Asiguraţi-vă că şedinţa a fost pregătită corect şi că nu a fost omis nici un detaliu important 

• Începeţi şi terminaţi şedinţele la orele stabilite în agendă 

• Începeţi fiecare şedinţă cu câteva cuvinte în care să explicaţi ce aşteptaţi să realizaţi în 
cadrul acelei şedinţe 

• Mai întâi obţineţi acordul participanţilor asupra ordinii de zi. Fiţi deschişi modificărilor 
propuse, în măsura în care contribuie la realizarea scopului propus. 

• Străduiţi-vă să vă încadraţi în timp, fiind, în acelaşi timp, suficient de flexibil pentru a permite 
discuţiilor fructuoase să continue. 

• Amintiţi membrilor SCC – ului responsabilităţile pe care acesta le are de a respecta 
elementele de identitate ale organizaţiei 

• Asiguraţi-vă că toţi participanţii la şedinţă au înţeles problema în discuţie 

• Oferiţi tuturor celor interesaţi ocazia de a-şi aduce contribuţia la discuţie. Încurajaţi 
persoanele reticente să vă spună părerea lor 

• Cereţi lămuriri de la vorbitorii ale căror argumente sau comentarii nu le înţelegeţi 

• Asiguraţi-vă că fiecare membru înţelege şi îşi asumă sarcinile încredinţate în timpul şedinţei 

• Aveţi grijă să se ia decizii pentru fiecare punct de pe ordinea de zi 

• Dacă aveţi impresia că discuţia s-a împotmolit, puneţi întrebarea „Ce aveam de făcut 
acum?” şi ajutaţi grupul să se concentreze pe problema respectivă. Sau cereţi pur şi simplu 
ajutorul participanţilor. 

•  Exprimaţi-vă satisfacţia faţă de realizările obţinute în grup. 

Sarcinile facilitatorului 

La începutul unei reuniuni, facilitatorul: 

• Se asigură că scopului grupului este clar: Ce doresc membrii să realizeze? sau Care se 
așteaptă să fie rezultatul întâlnirii? Facilitatorul nu spune grupului care este scopul, ci 
verifică cu grupul pentru a se asigura că toată lumea este de acord cu privire la motivul 
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pentru care sunt acolo și ceea ce se așteaptă să se realizeze. Această informaţie este 
fundamentul ordinii de zi; 

• Se asigură că rolurile şi responsabilităţile celorlalţi membri ai grupului sunt clare înainte de 
începerea ședinței; 

• Ajută grupul să îsi creeze un set de reguli de bază sau un cod de conduită şi le readuce în 
atenţia membrilor în cazul în care aceștia încep să se abată de la ele în timpul întâlnirii. 

În timpul întâlnirii, facilitatorul: 

• Menţine concentrarea membrilor grupului pe scopul întâlnirii, sugerând modul în care 
discuţiile ar putea continua și solicită să spună ce ar dori să facă în continuare; 

• Acţionează ca un poliţist în dirijarea traficului, ajutând la direcţionarea fluxului de conversaţie 
și se asigură că fiecare persoană şi fiecare idee participă la un proces echitabil. 

La finalul întâlnirii, facilitatorul: 

• Conduce grupul printr-o trecere în revistă a reuniunii şi rezumă acţiunile, obiectivele, 
sarcinile şi deciziile; 

• Ajută la evaluarea modului în care a decurs întâlnirea.  
 

Membru al grupului 

Membrul grupului este un participant activ în cadrul reuniunii, iar acest rol este la fel de 
important ca și cel de facilitator. Fără contribuţiile fiecărui membru al grupului, întâlnirea ar fi 
inutilă. Membrul grupului trebuie să se vadă ca un jucător activ şi proprietar al echipei, nu doar 
spectator, să se concentreze asupra obiectivului ședinţei şi să se asigure că propriile idei sunt 
înregistrate corect. 

Ca participant, vă puteţi aduce o contribuţie semnificativă la şedinţele la care participaţi, dacă: 

• Citiţi materialele informative oferite înaintea şedinţei. Dacă aveţi nevoie de lămuriri, 
contactaţi, în acest sens, pe cel care va prezida şedinţa sau pe directorul executiv, care 
probabil că va apela şi la membrul personalului executiv specializat în problema abordată. 

• Veniţi la timp! 

• Nu purtaţi conversaţii personale cu ceilalţi participanţi în timpul desfăşurării şedinţei. 

• Fiţi deschis faţă de ideile altora, ascultaţi activ! 

• Vorbiţi clar, concis şi la subiect. Contribuiţi cu punctele dumneavoastră de vedere la 
discuţie. Daţi prilejul celorlalţi să vă cunoască părerea. 

• Ajutaţi-i pe ceilalţi participanţi să rămână la subiect. 

• Acţionaţi pentru a vă achita de sarcinile ce vă revin în urma şedinţei 
 

Cel care înregistrează 

Raportul SCC ţine evidenţa discuţiilor purtate, problemelor discutate, deciziilor și 
planurilor de acţiune asumate de SCC. Ele devin și instrumente de (auto)evaluare a activităţii. 

Este de preferat ca asistentul social al SPAS să fie cel care păstrează evidenţa acestor 
planuri de acţiune, dar persoana care notează în timpul şedinţelor poate fi oricare dintre 
membri, aceeaşi de fiecare data sau persoane diferite, prin rotaţie. 

În mod ideal, minutele ar trebui să capteze problema sau problemele identificate, cele mai 
importante alternative avute în vedere, alternativa finală selectată. Deciziile luate şi planul de 
punere în aplicare trebuie menţionate în mod clar în Raportul SCC, inclusiv numele membrilor cu 
responsabilităţile asumate, termenele de respectat, mecanismele de raportare convenite. 

 

Cel care atenţionează asupra timpului 

Poate fi util ca unul din membrii SCC să își asume acest rol, astfel încât să se poată 
utiliza eficient timpul. 
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Luarea deciziilor 

Luarea deciziilor în grup este un tip de proces participativ, în care mai mulţi indivizi care  
acţionează în mod colectiv, analizează probleme sau situaţii, iau în considerare şi evaluează 
soluţii alternative şi selectează dintre alternative o soluţie sau soluţii. 

Decizia presupune alegerea dintre două sau mai multe alternative. Decizia este 
necesară pentru rezolvarea unor probleme. 

Etape ale procesului de luare a deciziilor: 

1.  Identificarea problemei 

2.  Identificarea criteriilor 

3.  Analiza problemei (colectarea informaţiilor şi evaluarea situaţiei) 

4.  Generarea de soluţii alternative 

5.  Evaluarea alternativelor / consecinţelor fiecărei alternative 

6.  Selectarea soluţiei optime 

7.  Implementarea 

8.  Monitorizarea 

 

Moduri de luare a deciziilor 

Edgar Schein spunea că prima decizie a unei echipe este despre cum se vor lua 
deciziile. Modelul său de luare a deciziilor include şase moduri de luare a deciziilor: 

1. Unanimitatea 

Deciziile luate în unanimitate apar atunci când 
toţi sunt de acord fără rezerve. Sunt mai uşor de 
luat pentru chestiuni mărunte, dar e foarte dificil 
pentru situaţii importante și / sau sub o mai mare 
presiune. Unanimitatea nu înseamnă consens. 

2. Consensul 

Fiecare persoană este de acord să sprijine 
decizia, deşi toate nu pot cădea de acord, și îşi 
dă consimţământul său. În ciuda perspectivelor 
diferite, toţi sunt de acord că pot trăi cu decizia. 
Consensul este procesul prin care se asigura că 
aportul fiecărei persoane este auzit şi luat în 
considerare. 

3. Regula majorității 

Este adoptată decizia pentru care a votat 
jumătate din grup. Acest proces este folosit 
frecvent în democraţie şi rareori în organizaţii. 
Riscul este ca aceia care nu sunt de acord cu 
majoritatea să nu facă nimic pentru a o aplica. 
Există posibilitatea de a stabili o mentalitate de 
tip „noi” faţă de „ei”.  

4. Regula minorităţii (Expertul) 

Grupul deleagă unui expert sau unui subgrup mic 
responsabilitatea de luare a deciziilor. Acest tip 
de proces este bun pentru situaţii care nu 
necesită participarea întregului grup. Riscul este 
menţinerea unui nivel scăzut de implicare şi 
insatisfacţia majorităţii. 
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5. Regula autorității 

Într-o decizie executivă, se face apel la lider. 
Este de preferat o decizie executivă 
participativă. 

6. Lipsa de răspuns (Decizii implicite)          

Decizia apare luată printr-o acţiune, sau, mai 
probabil, lipsa de acţiune care forţează o 
concluzie. Se recomandă ca această formă să 
fie evitată. (Edgar H. Schein, 1975, The Tipster, 
2013). 

 

Obstacole în luarea deciziei în grup 

Membrii SCC pot descoperi că, uneori, este dificil să se ia o decizie, să se ajungă la 
consens. Astfel, pot apărea: obstacole care ţin de dinamica echipei, precum lipsa de încredere 
între membrii grupului sau atmosfera tensionată, bariere de comunicare, precum interpretări 
eronate ale mesajelor celorlalţi, lipsa ascultării. Alte piedici pot fi lipsa de creativitate, lipsa de 
informații şi expertiză, superficialitate şi graba (trecerea la etapa de selectare opțiuni, înainte 
de a le analiza), selectarea aleatorie (lipsa criteriilor comune şi obiective de selectare a 
opțiunii). 

 

Avantaje ale luării deciziilor în grup: 

• Procesul de influenţare reciprocă şi susţinere a membrilor grupului facilitează generarea 
de noi soluţii; 

• Mai multe capete, mai multe idei, mai multă experienţă, mai multe competenţe; 

• O înţelegere colectivă mai bună asupra situaţiei; 

•  Sentimentul de „proprietate” asupra deciziei şi, ca urmare, un angajament mai mare din 
partea persoanelor implicate pentru a duce la bun sfârşit cele hotărâte; 

•  În selectarea alternativei optime, grupurile pot fi dispuse să-şi asume riscuri mai mari 
decât decidenţii individuali; 

 

Dezavantaje ale luării deciziilor în grup 

• Timpul pentru luarea unei decizii în grup poate fi mai mare decât pentru luarea unei 
decizii individuale. 

• Polarizarea este tendinţa grupului de a converge spre mai multe soluţii extreme la o 
problemă. Fenomenul „schimbare riscantă” este un exemplu de polarizare; ea apare 
atunci când decizia de grup este una mai riscantă decât decizia pe care oricare dintre 
membrii grupului ar fi făcut-o în mod individual. Este posibil acest fenomen, deoarece 
într-un grup, uneori, oamenii se simt mai puţin responsabili pentru acţiunile grupului 
decât dacă ar fi decis individual. 

• Groupthink - gândirea de grup - „deteriorarea eficienţei mentale, testarea realităţii, și 
judecata morală care rezultă din presiunea din grup.” (Irving Janis, în 1972, Victims of 
Groupthink). Membrii grupului simt presiunea de a se conforma cu ceea ce pare a fi 
punctul de vedere dominant în grup. Punctele de vedere divergente faţă de opinia 
majoritară sunt suprimate şi cursurile alternative de acţiune nu sunt pe deplin explorate. 

Motivele care stau la baza acestui fenomen pot fi: 

� Membrii grupului se plac unul pe altul şi, prin urmare, nu doresc să îşi critice ideile 
unii altora; 
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� Membrii grupului au un respect ridicat pentru înţelepciunea colectivă a grupului şi, 
prin urmare, se grăbesc să ajungă la consens prea devreme sau acceptă din start 
ideile unui lider. 

� Membrii grupului obţin satisfacţie din calitatea de membru într-un grup care posedă 
o imagine de sine pozitivă şi, prin urmare, pot să încerce să împiedice grupul să 
aibă disensiuni grave. 

Poate fi evitată prin convenirea asupra unui proces pentru dezvoltarea și evaluarea 
alternativelor. Tehnica grupului nominal şi brainstorming-ul sunt proiectate astfel încât 
să reducă potenţialul de groupthink prin asigurarea faptului că membrii grupului oferă şi 
iau în considerare un număr mare de alternative. 

Facilitarea grupului 

Orice activitate a unei echipe de lucru are nevoie de coordonare. În cazul discuţiilor de 
grup, coordonarea îmbracă forma facilitării proceselor de comunicare, rezolvare de probleme şi 
luare a deciziilor, astfel încât să se respecte agenda şedinţei, să nu se irosească timpul, să fie 
urmărită atingerea obiectivelor întâlnirii şi să fie oferită tuturor posibilitatea de a-şi exprima 
punctul de vedere şi a-şi aduce contribuţia. 

Facilitarea grupului urmăreşte: 

• Motivarea membrilor grupului pentru a efectua munca în comun; 

• Asigurarea clarităţii obiectivelor; 

• Asigurarea structurării şi coordonării discuţiilor de grup; 

• Furnizarea de informaţii esenţiale pentru construirea unei înţelegeri comune; 

• Concilierea informaţiilor contradictorii, clarificarea informaţiilor, rezumarea şi repetarea 
acestora la nevoie; 

• Facilitarea interacţiunii între membrii grupului; 

• Asigurare unei participări egale; 

• Urmărirea atingerii consensului şi a îndeplinirii obiectivelor; 

• Intervenirea în situaţii de criză, menţinerea ordinii şi rezolvarea conflictelor; 

• Integrarea cunoştinţelor, opiniilor şi preferinţelor individuale în decizia grupului colectiv. 
(http://www.decision-making-solutions.com/group-decision-making-process.html ) 

 

2.2.5.Rolul actorilor de la nivel local în identificarea problemelor prioritare şi obținerea 
consensului, prin intermediul SCC, asupra problemelor propuse a se finanța prin proiecte  

 

Cafeneaua publică 

Descrierea metodei 

Cafeneaua publică (world café în limba engleză) este o metodă simplă şi eficientă de a 
analiza un subiect și de a colecta informaţii şi opinii cu privire la acesta. Prin această metodă se 
doreşte să se ofere un spaţiu prietenos şi creativ de conversaţie pe o temă de interes comun, care 
astfel se poate înţelege şi aprofunda mai bine prin împărtăşirea de idei şi cunoştinţe. 

Cafeneaua este o metodă de dialog activ, schimb de informaţii şi găsire de soluţii creative 
de acţiune. În general, cafeneaua publică se foloseşte atunci când o organizaţie, un grup, o 
instituţie sau o autoritate publică doreşte să supună dezbaterii publice un anume subiect. 

Numărul participanţilor poate să fie oricât de mare, dar nu mai mic de 12. Se organizează 
într-un spațiu cât mai asemănător unei cafenele, sau chiar într-o cafenea. Participanţii sunt aşezaţi 
la mese de câte 4-7 persoane care pe parcursul a 20-30 de minute (o rundă) discută un aspect 
(subiect) al problemei/temei cafenelei, bucurându-se de cafea şi răcoritoare pe tot parcursul 
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discuţiilor. După fiecare rundă, participanţii se mută la altă masă. La fiecare masă există o gazdă 
care moderează discuţiile şi notează ideile/soluţiile propuse departicipanţi. La finalul a 3 – 4 runde 
de dezbateri se prezintă în plen concluziile discuţiilor de la mese şi se ajunge la un plan de acţiune 
comun. 

Obiective de învăţare: 

Nu este o metodă de învăţare în sine, dar este o metodă de consultare participativă care 
poate fi folosită şi ca tehnică de advocacy. Participanții au ocazia, în egală măsură, să ia parte 
activ la discuţii, generând idei şi soluții pentru rezolvarea unei probleme –tema dezbaterii. 

Ca proces bazat pe conversaţie dinamică, are capacitatea de a construi ceva nou pe baza 
cunoştinţelor şi experienţei participanţilor. Fiind un proces nedirectiv ș i  axat pe colaborare, 
rezultatul final nu depinde de o „agendă” declarată sau ascunsă care să orienteze discuţiile, ci mai 
degrabă va reflecta în mod real dorinţele, nevoile şi propunerile participanţilor. În acest mod, 
comunităţile pot dezvolta planuri de acţiune pentru obiective comune sau pot înţelege mai bine 
provocările cărora trebuie să le facă faţă. 

Implementarea metodei 

Stabilirea temei cafenelei şi a subiectelor de conversaţie de la mese. 

Evident, tema cafenelei reiese din scopul pentru care organizaţia doreşte să organizeze 
dezbaterea. Scopul poate să fie: identificarea celor mai bune soluţii pentru fluidizarea traficului, 
stabilirea de direcţii de dezvoltare a oraşului; identificarea celor mai bune soluţii pentru reducerea 
şomajului; legiferarea avorturilor; îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul drepturilor consumatorului; 
identificarea de metode de reducere a consumului de electricitate etc. Important este ca tema 
cafenelei să fie foarte clară, atât pentru organizatori, cât şi pentru participanţi.Teme bune pentru o 
cafenea publică pot să fie: un proiect de lege; un plan de dezvoltare; facilităţi pentru mediul 
rural;sistemul de învăţământ; serviciile publice pentru persoane cu autism etc. 

Stabilirea subiectelor de conversaţie/dezbatere de la mese 

Subiectele sunt aspecte care se desprind din tema cafenelei: spaţiile de parcare; circulaţia 
maşinilor grele; maşinile care ridică gunoiul; facilităţi pentru angajatori; oferta şcolii versus piaţa 
muncii etc. Subiectele pot să fie formulate și sub formă de întrebări. Acestea trebuie să stimuleze 
creativitatea,să fie semnificative, să fie simple şi clare, să fie provocatoare, să invite la reflecţie. 
Subiectele vor fi „afişate” pe fiecare masă. 

Invitaţii 

La o cafenea publică pot participa atâtea persoane cât va permite spaţiul.O listă bună de 
invitaţi presupune persoane care cunosc subiectul dezbătut – convenţional sau neconvenţional, 
sunt afectate de problematica respectivă, au experienţă pe tematica respectivă, au putere de 
decizie, pot să influenţeze. 

Aranjarea spaţiului de discuţii 

Organizarea spaţiului trebuie să fie cât mai asemănătoare cu cea a unei cafenele sau locaţia 
poate fi chiar o cafenea. Creaţi o ambianţă caldă ş i primitoare, alegeţi un spațiu cu lumină 
naturală,cu scaune confortabile. Puteţi chiar să puneţi muzică pe fundal. Pe mese puneţi feţe de 
masă de hârtie ș i  markere pentru ca gazda să poată nota ideile. Mesele la care se vor aşeza 
participanţii trebuie să fie aranjate la o oarecare distanţă una de cealaltă – pentru ca participanţii să 
se audă între ei, fără ca dialogul de la mesele alăturate să le perturbe discuţiile. Asiguraţi-vă că veţi 
avea răcoritoare,cafea,fursecuri! 

Alegerea şi pregătirea gazdelor cafenelei 

Gazda principală trebuie să fie o persoană dintre organizatorii cafenelei. Rolul ei este de a: 
întâmpina participanţii; explica formatul dezbaterii; face o scurtă introducere în subiect și prezinta 
subiectele pentru fiecare masă; explica ce se va întâmpla cu rezultatele discuţiei; anunţa începutul 
şi finalul fiecărei runde de dezbateri, conduce discuţia finală. Se asigură că participanţii au pe 
parcursul dezbaterii cafea, răcoritoare și fursecuri! 
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Gazdele meselor au rolul de a: încuraja dialogul de la mese; ţine discuţia „la subiect”, fiind 
totuşi flexibile (doar suntem la o cafea!); nota ideile /propunerile /soluţiile oferite de participanţi; la 
fiecare nouă rundă, introduce participanţii şi prezinta subiectul mesei; prezenta concluziile 
discuţiilor de la mesele lor în plen, la finalul cafenelei. 

Derularea propriu zisă a cafenelei 

Procesul se desfăşoară în felul următor: 

• gazda evenimentului întâmpină participanţii; 

• se introduce pe scurt subiectul care urmează a se discuta şi temele de discuţie pentru 
fiecare masă (la fiecare masă se vor discuta teme diferite legate de subiectul anunţat); 

• după sesiunea introductivă, participanţii vor merge la diferite mese unde fiecare va 
discuta, în grupuri mici, pe marginea temei anunţată la respectiva masa; 

• discuţiile au loc în runde de aproximativ 20 de minute; 

• la finalul fiecărui runde, participanţii se ridică şi merg la o altă masă, unde vor discuta o 
nouă temă; 

• procesul se repetă, pe parcursul unui număr prestabilit de runde; 

• la fiecare masă unul din organizatori va rămâne tot timpul pentru a nota ideile principale 
enunţate. Începând cu cea dea doua rundă, acesta va prezenta un rezumat al discuţiilor, pentru a 
pune la current noii participanţi care pot alege să abordeze noi aspecte legate de tema mesei sau 
să dezvolte idei deja enunţate; 

• la final, se prezintă pe scurt rezultatele discuţiilor ce au avut loc la fiecare masă şi se 
poate stabili un plan de acţiune (dacă este cazul); 

• este important ca aceste rezultate să fie colectate și sub forma unui document scris care 
să poată fi trimis şi către alţi actori co-interesaţi. 

Continuare 

Cât ar fi de reuşită, o cafenea publică nu înseamnă mai nimic, dacă nu rezultă în ceva. 
Acţiunile următoare cafenelei sunt generate de scopul pe care l-a avut organizarea dezbaterii. 
Dacă scopul a fost identificarea celor mai bune soluţii pentru fluidizarea traficului –atunci, ideile 
exprimate ar trebui să ajungă pe masa primarului şi a şefului poliţiei rutiere; dacă scopul a fost 
identificarea celor mai bune soluţii pentru reducerea şomajului– atunci ideile exprimate trebuie 
transformate în proiecte concrete şi în măsuri propuse autorităţilor responsabile; dacă scopul a fost 
legiferarea avorturilor – atunci ideile exprimate trebuie transpuse într-un proiect de lege etc. 

Evident, participanţii vor primi raportul cafenelei şi vor fi informaţi despre rezultatele 
cafenelei. 

Rezultate/impactul metodei  

Rezultatele pot fi multiple și diferite în funcţie de scopul şi tema cafenelei. După majoritatea 
cafenelelor publice, organizatorii realizează un raport pe care îl trimit participanţilor, autorităţilor și 
instituţiilor care au legătură cu subiectul. Astfel, pot monitoriza dacă soluțiile sau ideile rezultate cu 
prilejul cafenelei au fost puse în practică.   

Totodată participanţii se cunosc într-un cadru mai puţin formal, fac schimb de experienţe şi 
dezvoltă relaţii folositoare organizaţiilor sau instituţiilor pe care le reprezintă, care pot duce la 
colaborări ulterioare între acestea. Cafeneaua publică dezvoltă, pe de o parte, capacitatea de a 
comunica şi dialoga pe un subiect de interes, iar pe de altă parte, poate stimula pe cei timizi care 
nu au capacitatea de a se face remarcaţi în cercuri mai largi. 

Sfaturi 

Pentru un demers de succes, este bine să se ţină seama de următoarele aspecte: 

• stabilirea clară a contextului, pentru a se înţelege de către toată lumea ce se discută şi 
de ce este important să se discute, 
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• crearea unui mediu „prietenos”. Adesea se remarcă faptul că și la evenimente 
„scorţoase” discuţiile cele mai eficiente au loc în…pauze (de cele mai multe ori de cafea), 

• încurajarea tuturor să participle la discuţii. Nu este un eveniment dedicat „experţilor”, 
fiecare participant putând să contribuie cu experienţa şi cunoştinţele sale care pot aduce noi 
perspective. 

Astfel, cafeneaua publică devine un instrument prin care o experienţă punctuală şi 
individuală poate deveni partea care se numeşte „inteligenţă colectivă”. 

 

 

2.3.Servicii integrate la nivel comunitar – organizare şi funcționare 

2.3.1.Concepte şi termeni de bază privind serviciile integrate la nivel comunitar 

Prevenire = reprezintă serviciile şi acțiunile realizate la nivelul comunității, prin 
activități de teren, care au în vedere asigurarea evitării unor situații cum ar fi: riscul de 
excluziune socială, violența, abandonul școlar, separarea copilului de familie etc.  

Situaţie de risc = orice situaţie, măsură sau inacţiune care afectează dezvoltarea fizică, 
mentală, spirituală, morală ori socială a copilului, în familie sau în comunitate, pentru o perioadă 
determinată de timp.  

Management de caz = reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităţilor de 
asistenţă socială, asistență medicală comunitară, promovarea accesului şi participării școlare, 
activități desfăşurate în interesul superior al copilului de către profesionişti din diferite sectoare, 
instituţii publice şi private.  

Parteneriatul = concept potrivit căruia instituţiile publice şi private, organizaţiile 
neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc 
obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare, pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente şi demne pentru membrii comunității. 

Echipa comunitară = reprezintă echipa de la nivel local, implicată în furnizarea serviciilor 
integrate. Aceasta include: asistentul / lucrătorul social, asistentul medical comunitar, consilierul 
școlar. În comunitățile în care există mediator sanitar și/sau mediator școlar, aceștia fac parte 
integrantă din echipa comunitară. 

Lucrător comunitar = reprezintă profesionistul de la nivelul comunității care are ca 
responsabilitate principală activitatea de teren (de exemplu: asistent / lucrător social, asistent 
medical comunitar, cărora li se alătură mediatorul sanitar, mediatorul școlar). 

Servicii integrate = reprezintă un set de servicii sociale, medicale, educaționale, furnizate 
în comunitate, menite să asigure respectarea drepturilor copilului la protecție, sănătate și educație. 

 

2.3.2.Principii şi valori. Dileme etice 

Principii 

Confidenţialitatea, potrivit căreia, în furnizarea serviciilor integrate, datele şi informațiile cu 
privire la viața privată nu sunt divulgate altor persoane, cu excepția situațiilor expres prevăzute de 
lege106. 

Problema confidenţialităţii este una dintre cele mai importante în asistenţa socială. 
Confidenţialitatea este esenţială pentru asigurarea unui climat de încredere, dar şi pentru 
respectarea drepturilor persoanei asistate. Regula generală este că nicio informaţie nu poate fi 
împărtăşită fără acordul persoanei asistate. Dar se poate face o diferenţiere între confidenţialitatea 
absolută – caz în care nicio informaţie nu poate fi împărtăşită altora, indiferent de circumstanţe- şi 

                                                   
106 Situațiile de abuz, violență, trafic de persoane reprezintă doar câteva exemple de situații ce impun anunțarea în regim 
de urgență a autorităților competente şi facilitarea accesului acestora la informațiile privind viața privată. 
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confidenţialitatea relativă – caz în care se specifică situaţiile în care este responsabilitatea noastră 
etică şi profesională de a transmite altora informaţiile obţinute. Anumite situaţii pot garanta 
confidenţialitate absolută. În afară de nevoile persoanei asistate, rolul nostru este dictat şi de 
regulile instituţiei în care lucrăm, ca și de prevederile legale. 

Respectarea interesului superior al copilului în toate acţiunile şi deciziile care îl privesc pe 
acesta. Înțelegerea principiului implică considerarea ansamblului drepturilor copilului cu 
respectarea opiniilor sale. În același timp, în furnizarea serviciilor se va ține cont de interesul pe 
termen lung al copilului şi respectarea standardelor de calitate existente.  

Abordarea centrată pe persoană, potrivit căreia serviciile integrate trebuie adaptate situaţiei 
particulare de viaţă și nevoilor specifice ale fiecărei persoane.  

Asigurarea şi facilitarea accesului tuturor membrilor familiei la servicii de sprijin și de 
specialitate ca premisă pentru respectarea drepturilor copilului. 

Munca în echipă multidisciplinară, în reţea interinstituţională, considerând persoana în 
ansamblul dimensiunilor intervențiilor destinate promovării drepturilor copilului, acestea impunând 
intervenții coordonate din partea tuturor membrilor echipei comunitare. 

Parteneriatul cu familia, potrivit căruia echipa comunitară implică copilul și familia sa în 
deciziile referitoare la furnizarea serviciilor integrate. 

Continuitatea în îngrijire, concept potrivit căruia continuitatea reprezintă o premisă de bază 
în asigurarea eficienței intervenției şi este impusă de faptul că orice schimbare la nivelul atitudinilor 
și normelor sociale necesită intervenții consecvente de lungă durată. 

Respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată 
dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul 
la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic. 

Participarea copilului şi a adolescentului, potrivit căreia copilul și adolescentul participă în 
mod activ la formularea, ajustarea şi la realizarea planului integrat de servicii. 

Nediscriminarea, potrivit căreia toți copiii beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie 
socială fără restricţie sau preferinţă, indiferent de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, 
categorie socială, opinie, sex şi orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, stare de 
sănătate, status HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată. Toți copiii au drepturi egale, 
indiferent de statutul, opiniile sau convingerile reprezentanților lor legali. Principiul nediscriminării 
permite adoptarea de acțiuni adresate cu precădere unor categorii de copii, pentru a le garanta 
acestora egalitatea de șanse și tratament. Membrii echipei comunitare vor derula acțiuni la nivel 
comunitar, pentru a preveni şi a combate orice formă de discriminare, atât în mod direct, cât și 
indirect107. 

Respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a 
face propriile alegeri, în baza propriilor valori, cu respectarea drepturilor sau interesele legitime ale 
celorlalţi. 

Egalitatea de şanse, potrivit căreia toți copiii şi membrii famillilor lor, fără niciun fel de 
discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la 
măsurile şi acţiunile de protecţie socială108. Egalitatea de șanse include şi egalitate de șanse între 
fete şi băieți, femei şi bărbați, acestea fiind fundamentale în furnizarea serviciilor integrate.  

Subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura 
integral nevoile, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, dacă acestea nu pot 

                                                   
107Definiția discriminării conform OUG 137/2000:  „prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau 
preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, 
vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum şi orice alt 
criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de 
egalitate, a drepturilor omului şi a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, 
economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”.  
108Definiția egalității de șanse conform Legii 202/2002 a egalității de șanse, art.1, alin.2: „(...)prin egalitate de șanse și de 
tratament se înțelege luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor și tratamentul 
egal al acestora”. 
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răspunde tuturor nevoilor identificate, abia ulterior vor fi/ semnalate autoritățile competente la nivel 
județean. 

Parteneriatul, potrivit căruia instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, 
instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, 
conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă 
decente şi demne pentru membrii comunității. 

Eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor are în vedere îndeplinirea obiectivelor 
programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat, în raport cu efectul 
proiectat. 

Eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor are la bază respectarea celui mai bun raport 
cost-beneficiu. 

 

Principii etice 

Termenul de principiu etic poate fi definit ca totalitatea legilor şi noţiunilor de bază ale unei 
discipline. 

Un principiu etic se referă la noţiunile de bază privind desfăşurarea unei vieţi morale, 
acceptate în cadrul unei colectivităţi – în cazul nostru, noţiuni de bază în practica asistenţei sociale. 

Principiile etice (Hepworth şi Larsen în Roth-Szamoskozi, 2003) specifice profesiei de 
asistent social: 

1. Oamenii sunt capabili să facă propriile lor alegeri, să ia propriile decizii şi să înveţe să-
şi conducă propria viaţă. Ei trebuie lăsaţi şi încurajaţi să-şi asume responsabilităţile propriilor 
decizii şi să-şi exercite libertatea. 

2. Asistenţii sociali au responsabilitatea de a asista persoanele pentru ca acestea să 
obţină maximum de independenţă. În relaţia de consiliere și de sprijin, profesionistul va întări 
încrederea în sine a asistatului şi demnitatea individului, încurajând manifestările sale de 
independenţă. 

3. Asistentul social are responsabilitatea de a interveni, pentru modificarea acelor factori 
sociali care au o acţiune defavorabilă asupra indivizilor, familiilor şi grupurilor. 

4. Problemele de viaţă ale indivizilor se datorează, în general, lipsei deprinderilor şi a 
mecanismelor de adaptare ale acestora. Formarea unei noi competenţe duce adesea la rezolvarea 
problemelor şi la dezvoltarea personalităţii individului. 

5. Oamenii sunt capabili să înveţe noi comportamente. Asistenţii sociali au 
responsabilitatea să ajute oamenii să-şi descopere şi să-şi utilizeze capacităţile de schimbare şi 
dezvoltare. 

6. Deşi se acceptă ideea că originea problemelor de viaţă se află adesea în experienţele 
şi evenimentele trăite anterior şi se ştie că analiza experienţelor trecute poate fi benefică, totuşi, se 
apreciază că cele mai multe din dificultăţile în calea îmbunătăţirii integrării sociale pot fi rezolvate 
prin centrarea atenţiei pe alegerile şi posibilităţile prezente, prin mobilizarea potenţialului latent de 
adaptare al indivizilor. 

7. Multe din problemele indivizilor îşi au originea în societate şi nu se datorează indivizilor 
înşişi. Prin urmare, rezolvarea nu se poate limita la creşterea competenţelor individuale, ci necesită 
implementarea unor măsuri de politică socială. 

8. Oamenii au nevoie de conştiinţa valorii proprii şi de stimă de sine, pentru aceasta 
având nevoie de confirmarea valorii lor din partea persoanelor semnificative din viaţa lor. Asistentul 
social poate contribui la creşterea stimei de sine a clienţilor în cadrul relaţiilor de consiliere, prin 
grijă, încurajare, acceptare. 

9. Relaţia dintre asistentul social şi client poate deveni pentru acesta din urmă model de 
relaţie deschisă, sinceră, autentică. Persoana asistată poate să preia modelul și să îl transpună 
asupra celorlalte relaţii ale sale. 
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10. Orice metodă de rezolvare a cazurilor de asistenţă socială trebuie să aibă în vedere că 
mijloacele de a ajunge la un scop sunt tot atât de importante ca şi scopul. Mijloacele folosite de 
asistentul social vor trebui să respecte demnitatea, dreptul la autodeterminare şi la confidenţialitate 
ale asistatului. 

11. Autocunoaşterea este o primă etapă necesară în procesul de dezvoltare şi schimbare 
a persoanei. 

12. Dreptul persoanelor asistate la propriile valori şi convingeri este inviolabil. Asistenţii 
sociali au responsabilitatea de a oferi ajutor indivizilor, indiferent de valorile şi convingerile 
acestora.  

Practicianul în asistenţă socială trebuie să demonstreze că: 

• Identifică propriile valori şi înţelege implicaţia acestora în practica de asistenţă socială; 

• Recunoaşte şi respectă unicitatea şi diversitatea fiecărei persoane, înţelegând posibilităţile 
de dezvoltare a aspectelor pozitive ale vieţii persoanelor asistate; 

• Înţelege modalităţile de promovare a dreptului persoanei de a alege, a dreptului la viaţa 
privată, confidenţialitate şi protecţie, putând acţiona pentru respectarea dreptului la 
competiţie (competiţia este deseori impusă de resursele limitate şi se regăseşte în accesul 
pe baza îndeplinirii criteriilor de acordare a ajutorului); 

• Înţelege formele de asistare a persoanelor aflate în nevoi în demersul de îmbunătăţire a 
nivelului de trai; 

• Poate identifica şi acţiona împotriva discriminării, rasismului, inegalităţilor şi injustiţiei, 
folosind metode adecvate rolului asistentului social şi contextului în care persoana trăieşte; 

• Poate practica asistenţa socială într-un mod care să nu stigmatizeze sau să dezavantajeze 
persoanele, grupurile sau comunităţile asistate. 

 

Valori 

Noţiunile de „cunoştinţe”, „abilităţi”, „atitudini” sunt determinate de teorie, practică şi valori. 

• Să ştii�Cunoştinţe�Teorie 

• Să poţi�Abilităţi�Practică (experienţa dobândită) 

• Să vrei�Atitudini�Valori 

Valorile sunt acele lucruri pe care le considerăm importante. Ele includ scopuri, idealuri, 
comportamente, calităţi. Deciziile pe care le luăm şi comportamentul nostru reflectă sistemul nostru 
de valori. Aceste valori sunt dobândite pe parcursul vieţii şi ne ajută să identificăm ceea ce este 
corect și ceea ce trebuie făcut într-o anumită situaţie. Valorile noastre sunt strâns legate de 
convingerile etice, unii chiar afirmând că sistemul personal de valori reprezintă propriul cod etic.  

Rădăcina etimologică a noţiunii de etică se află în limba greacă: ethos (morav, obicei, 
caracter), iar cea a noţiunii de morală se află în limba latină, mores. 

Etica reprezintă o disciplină filozofică ce studiază problemele practice şi teoretice ale 
moralei/concepţie sistematizată şi coerentă, fie personală, fie proprie unui curent filozofic, fie 
reprezentând comandamentele unei societăţi cu privire la normele de desfăşurare a vieţii morale/în 
sens larg, morală (Dicţionar de filosofie, 1978). 

Morala reprezintă un ansamblu de norme de reglementare a comportamentului, fondate pe 
valorile de bine – rău, moral – imoral, cinste, corectitudine, responsabilitate, sinceritate, larg 
răspândite în cadrul unei colectivităţi, caracterizate printr-un grad ridicat de interiorizare şi impuse 
atât de propria conştiinţă (conştiinţă morală), cât şi de presiunea atitudinilor celorlalţi (opinie 
publică). În sfera moralei sunt cuprinse conştiinţa morală (convingeri, concepţii, valori, idealuri 
morale), norme sau principii morale și relaţii morale, acestea din urmă fiind convertite în fapte şi 
acţiuni eficiente social. 
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Moralitatea se referă la gradul în care normele morale sunt respectate de către o persoană, 
grup, colectivitate. 

Moravurile reprezintă un concept cu o tentă mai generală, el referindu-se la morală ca 
ansamblu de norme şi valori recunoscute şi impuse de către societate, la moralitate, ca grad de 
respectare a acestor norme în cadrul unei colectivităţi, cât și la o serie de practici, moduri de 
comportament specifice respectivei comunităţi şi care sunt mai mult sau mai puţin formulate 
explicit ca norme morale, adesea ele fiind chiar opuse normelor şi valorilor formal şi general 
acceptate, dar sunt larg practicate (bacşişul, corupţia etc.) (Zamfir, Vlăsceanu, 1998). 

Deontologia (gr. deon, deontos „datorie”, „ceea ce se cade”, „ceea ce este necesar” şi 
logos „ştiinţă”) reprezintă un cod al moralei profesionale, al principiilor şi normelor morale specifice 
pe care le implică exercitarea unei anumite profesii. Acesta poate fi un cod scris sau transmis prin 
tradiţie, pe cale orală şi acceptat tacit de către toţi practicienii unei profesii. Un astfel de cod este, 
pentru medici, de exemplu, „jurământul hipocratic” (Dicţionar de filosofie, 1978). 

Codul deontologic poate fi considerat o codificare a obligaţiilor speciale care rezultă din 
aderarea deliberată la o anumită profesie, cum ar fi asistenţa socială. (Codul etic reprezintă un set 
de reguli care reflectă principii generale de conduită profesională. Roth-Szamoskozi, 2003). 

Valorile sunt implicate în orice decizie care presupune judecăţi etice. De aceea, este 
important să fim conştienţi de sistemul nostru de valori şi de motivele pentru care le-am interiorizat 
pe acestea, dar şi de modul în care valorile noastre interelaţionează cu valorile celorlalţi, putând să 
apară următoarele situaţii: valorile noastre faţă valorile clientului. 

Lucrurile pe care noi le considerăm importante nu sunt în mod obligatoriu și cele pe care 
persoana asistată le consideră importante. 

Valorile noastre pot influenţa persoana asistată şi, de cele mai multe ori, profesionistul 
reprezintă un model pentru aceasta. Impactul pe care valorile noastre îl pot avea asupra clientului 
este determinat de poziţia noastră de persoană care, se presupune, cunoaşte foarte bine situaţia. 
Aceasta ne situează într-o poziţie de putere în ceea ce priveşte impactul asupra persoanei 
asistate. În această situaţie, este foarte important să ne cunoaştem valorile şi cum să ajutăm 
persoana asistată să-şi înţeleagă propriile valori şi modul în care acestea influenţează deciziile 
luate. 

Valorile noastre faţă de valorile instituţiei/societăţii/valorile profesionale 

Sistemul personal de valori poate intra în conflict direct cu cel al instituţiei în care ne 
desfăşurăm activitatea, cu normele societăţii sau cu codul etic profesional. Toţi acţionăm în 
conformitate cu codul nostru etic care, de obicei, este ceea ce considerăm corect din punct de 
vedere moral. 

Este uşor să iei decizii în baza unor reguli, dar poţi descoperi că aceste reguli nu se aplică 
tuturor situaţiilor. În definitiv, fiecare este responsabil pentru deciziile sale şi, de aceea, este 
important să îţi cunoşti sistemul de valori şi modul în care acestea interrelaţionează cu ale altora. 

Alegerea unei cariere profesionale ca cea în asistenţa socială cere o profundă explorare a 
valorilor individuale și compararea lor cu valorile profesiei (Hoffman şi Salle, 1994 în Roth-
Szamonskozi, 2003). Valorile individuale diferă adesea de problemele concrete ale vieţii sociale 
ca, de exemplu, sinuciderea, avortul, pedeapsa cu moartea, homosexualitatea și altele.  

Valori în asistenţa socială 

Furnizarea de servicii în beneficiul persoanelor asistate  

Scopul principal al activităţii asistentului social este acela de a asista persoanele aflate în 
dificultate, implicându-se în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă și soluţionarea 
problemelor sociale.  

Justiţia socială  

Asistenţii sociali promovează principiile justiţiei sociale.  
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Demnitatea și unicitatea persoanei 

Asistenţii sociali respectă şi promovează demnitatea individului, unicitatea şi valoarea 
fiecărei persoane.  

Autodeterminarea  

Asistentul social respectă şi promovează dreptul persoanelor asistate la autodeterminare. 

Relaţiile interumane  

Asistenţii sociali recunosc importanţa fundamentală a relaţiilor interumane și le promovează 
în practica profesională.  

Integritatea  

Asistenţii sociali acţionează cu onestitate şi responsabilitate, în concordanţă cu misiunea 
profesiei şi normele etice profesionale. 

Competenţa 

Asistenţii sociali trebuie să îşi desfăşoare activitatea numai în aria de competenţă 
profesională determinată de licenţa, expertiza şi experienţa profesională. 

Am putea spune că, în practică, nu există un set universal acceptat de valori, dar există un 
nucleu de bază ce cuprinde patru valori (Rădulescu, 2004): 

1. respectul faţă de autodeterminare; 

2. promovarea bunăstării individuale și colective; 

3. egalitatea de şanse; 

4. justiţia socială. 

Respectul faţă de persoana asistată nu este inclus aici ca o valoare specifică, deoarece 
mulţi autori îl consideră o precondiţie a celorlalte valori menţionate. 

1. Autodeterminarea are în practică un dublu sens: 

• un sens negativ, înţeles ca libertate şi suport acordat unei persoane pentru a face propriile 
alegeri; 

• un sens pozitiv, înţeles ca asigurarea condiţiilor care să faciliteze înţelegerea deciziilor 
luate și dezvoltarea personală. 

Autodeterminarea este întâlnită în practica asistenţei sociale ca: 

• încurajarea persoanei asistate pentru a participa la definirea problemei, stabilirea 
priorităţilor și alternativelor de intervenţie, precum și pentru a decide utilizarea resurselor 
personale; 

• suportul oferit persoanei asistate pentru dezvoltarea abilităţilor şi a încrederii în sine. 

Asistentul social sprijină persoanele asistate în eforturile lor de a-şi identifica şi clarifica 
scopurile, în vederea alegerii celei mai bune opţiuni. Asistenţii sociali pot limita drepturile 
persoanelor asistate la autodeterminare atunci când, în judecata profesională a asistentului social, 
acţiunile prezente şi/sau viitoare ale persoanelor asistate prezintă un risc pentru ei înşişi şi/sau 
pentru ceilalţi.  

2. Promovarea bunăstării individuale și colective este interpretabilă, depinzând de viziunea 
asistentului social asupra conceptului de bunăstare umană, de înţelegerea bunăstării de către 
persoana asistată şi de înţelegerea culturală a nevoii.  

Apare întrebarea: în acţiunile întreprinse, asistentul social urmăreşte aplicarea propriei 
înţelegeri a bunăstării sau înţelegerea pe care o are persoana asistată? 

În standardele etice internaţionale ale asistenţilor sociali (Federaţia Internaţională a 
Asistenţilor Sociali) este menţionată datoria asistentului social de a acţiona în interesul persoanei 
asistate; această prevedere este completată de alte două menţiuni: pe de-o parte, dezvoltarea 
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unui punct de vedere al asistentului social asupra a ceea ce reprezintă interesul persoanei asistate 
în acord cu teoria asistenţei sociale, iar pe de altă parte, asistentul social trebuie să aibă în vedere 
interesul altor persoane din vecinătatea persoane asistate, precum şi interesul public. 

 3. Egalitatea de şanse implică stabilirea unor criterii de egalitate a persoanelor aflate în 
dificultate și „eliminarea dezavantajelor” acestora în accesul la servicii. Acestă valoare poate fi 
înţeleasă în trei moduri: 

• tratament egal: eliminarea dezavantajelor în accesul la resurse şi servicii, incluzând 
asistarea oricărei persoane fără prejudecăţi şi favoruri; 

• oportunităţi egale: eliminarea dezavantajelor persoanei asistate în competiţie cu ceilalţi; 

• egalitatea rezultatelor: promovarea bunăstării pentru toate persoanele aflate în dificultate. 

4. Conceptul de justiţie socială vizează distribuirea bunurilor în acord cu: 

• criteriile şi regulile generale stabilite de către fiecare serviciu social; 

• drepturile personale stabilite prin lege; 

• nevoile individuale. 

Conceptul de justiţie socială este fundamentat pe două reguli de bază:  

 (1) egalitatea în evaluarea nevoilor și a resurselor; 

 (2) acordarea ajutorului în funcţie de nevoi. 

Acest concept este unul dintre cele mai importante, punctând responsabilitatea asistentului 
social în distribuţia resurselor publice, în acord cu drepturile şi nevoile individuale. El este 
operaţional în multe din acţiunile asistentului social şi poate fi considerat central în asistenţa 
socială, atâta vreme cât alocarea resurselor, ca răspuns la nevoi, este o activitate des întâlnită în 
procesul de asistenţă.  

Asistenţii sociali se asigură de egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la 
informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor. Ei contestă şi 
combat diferitele forme ale injustiţiei sociale precum: sărăcia, şomajul, discriminarea, excluderea și 
alte asemenea forme.  

 

Dileme etice 

Asistenţii sociali sunt confruntaţi zilnic cu nevoia de a lua decizii morale. Uneori au 
posibilitatea să discute deciziile pe care le iau cu colegii sau/şi cu supervizorii lor. În majoritatea 
cazurilor, însă, ei au de luat singuri decizii. 

Problemele etice au luat o amploare mai mare, pe măsură ce a crescut publicitatea cazurilor 
sociale, precum şi datorită accentuării interesului statului în problemele sociale şi, în general, ca 
urmare a creşterii interesului public pentru bunăstarea şi calitatea vieţii individului. Se spune că 
morala nu poate fi predată în sălile de curs, nici lămurită în manuale, ea trebuie exersată în 
activitatea efectivă. Rămâne de reţinut avertizarea lui Thomas d’Aquino, care spunea că, în chestiuni 
de etică, „nu putem discuta ceea ce ar trebui să facem, fără să ştim ce anume am putea face”. 

Pentru ca asistenţii sociali să se pregătească pentru sarcina dificilă a rezolvării dilemelor 
morale prin luarea unor decizii responsabile, ei trebuie să ştie să recunoască acele aspecte ale 
practicii asistenţei sociale care pun în balanţă diferite valori morale, să îşi clarifice propriile valori 
personale, pe care să le raporteze la valorile profesiei (Roth-Szamoskozi, 2003). 

Problemele etice apar atunci când asistentul social vede o situaţie ca implicând decizii 
morale dificile. 

Dilema etică apare atunci când asistentul social se confruntă cu o situaţie în care trebuie să 
decidă în cazul unei alternative conflictuale, cum ar fi conflictul între valorile personale/ valorile 
profesionale, valorile personale/ valorile persoanei asistate, valorile personale/ valorile instituţiei în 
care lucrează etc. După identificarea şi definirea dilemei etice, asistentul social va trebui să decidă 
care din valorile implicate vor fi luate în considerare cu prioritate. 
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Exemple de situaţii care pot conduce la dileme morale: 

(din Roth-Szamoskozi, 2003) 

• Un tânăr dintr-un centru pentru minori delincvenţi vă spune că are încredere în dvs., crede 
că numai dvs. îl înţelegeţi şi vă dezvăluie planul lui de a evada. 

• Organizaţia unde lucraţi a obţinut o sumă de bani de la o fundaţie pentru sprijinirea 
copiilor cu handicap; directorul vă cere să prezentaţi un raport despre munca dvs. în care 
să figureze un număr mai mare de cazuri asistate decât în realitate, nu numai pentru a 
justifica activitatea existentă, dar şi pentru a putea solicita ulterior o sumă mai mare de 
bani. 

• O femeie vă spune că a rămas însărcinată, doreşte să avorteze şi vă solicită ajutorul. 

• Aflaţi despre unul din adolescenţii dintr-un centru de plasament că practică relaţii 
homosexuale şi îi agresează pe băieţii mai mici. 

Unii pot considera aceste cazuri ca fiind clare, lipsite de vreo dilemă morală, alţii, 
dimpotrivă, identifică principii şi valori morale diferite şi consideră că rezolvarea unor astfel de 
situaţii implică o deliberare morală dificilă. Pentru a ne clarifica în legătură cu soluţiile unor astfel 
de cazuri şi ale altora conform cerinţelor asistenţei sociale, avem nevoie de cunoaşterea modului 
în care profesia stabileşte priorităţile ei valorice. 

Faţă de cine suntem responsabili? 

Pentru a lua o hotărâre etică, trebuie să clarificăm ce părţi implicate vor fi influenţate de 
decizia noastră și pe care dintre ele ne simţim mai obligaţi să le susţinem. Când vom analiza o 
dilemă etică, vom investiga cinci categorii de responsabilităţi: 

• responsabilităţi faţă de societate; 

• responsabilităţi faţă de profesie; 

• responsabilităţi faţă de persoanele asistate; 

• responsabilităţi faţă de noi înşine ca profesionişti; 

• responsabilităţi faţă de colegi; 

• responsabilităţi faţă de instituţia angajatoare. 

Aspectele etice ale muncii de asistenţă socială apar ori de câte ori există un conflict sau o 
lipsă de simetrie legată de factorii amintiţi sau când se ciocnesc valori în interiorul diferitelor 
componente. 

Subiectele principale care constituie elemente ale dilemelor practicienilor asistenţi sociali 
sunt următoarele: 

• cunoştinţele profesionale ale celui care oferă ajutor faţă de drepturile persoanelor asistate 
de a alege serviciile pe care le doresc; 

• obligaţiile şi solicitările contradictorii la care asistentul social e nevoit să le răspundă; 

• hotărârile privind persoanele asistate trebuie luate împreună cu aceştia, cu consimţământul 
lor, dar, în multe cazuri, ei nu înţeleg toate implicaţiile alegerii lor; 

• asistentul social trebuie să ia, uneori, decizii în situaţii neclare, ambigue sau contradictorii; 

• asistentului social i se cere să fie sincer şi să spună adevărul, dar există situaţii în care 
cunoaşterea adevărului este greu suportabilă de către persoana asistată sau pare că îi face 
rău acestuia; 

• respectarea confidenţialităţii este adesea dificilă, deoarece sunt situaţii în care i se cere 
comunicarea informaţiilor în interesul clientului sau al altora implicaţi în situaţie; 

• caracterul limitat al resurselor aflate la dispoziţia asistenţilor sociali ridică problema echităţii, 
respectiv, a priorităţilor în distribuirea acestora; 
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• în general, interesele persoanelor asistate sunt primordiale faţă de ale profesioniştilor, dar 
sunt situaţii în care ele periclitează serviciul sau chiar viaţa asistentului social; 

• în deciziile sale profesionale, asistentul social trebuie să renunţe la propriile judecăţi de 
valoare, chiar şi în situaţiile în care propriile valori îl fac să încline într-o anumită direcţie; 

• asistentul social îşi va menţine raporturile cu persoanele asistate la nivelul limitat al relaţiilor 
profesionale, chiar dacă aceştia manifestă nevoia de o relaţie mai complexă; 

• alegerea modalităţilor de evaluare şi a căilor de intervenţie poate pretinde alegerea între o 
tehnică mai potrivită pentru persoana asistată şi una mai convenabilă pentru asistentul 
social; 

• relaţiile cu colegii pot deveni conflictuale, din cauza unor confruntări cu caracter profesional, 
provenind din înţelegerea diferită a obligaţiilor faţă de persoanele asistate; 

• respectarea regulamentelor interioare şi a dispoziţiilor superiorilor este o obligaţie a oricărui 
angajat, care vine însă uneori în conflict cu alte cerinţe etice. 

 

2.3.3.Vulnerabilitate. Legătura dintre identificare –vulnerabilitate – servicii 

 

Vulnerabilitate - stare de fapt existentă la un moment dat în familie, care poate afecta 
bunăstarea copilului şi respectarea drepturilor sale. 

Vulnerabilitatea socială reprezintă situaţia în care indivizii sau familiile sunt expuse la riscuri 
ce conduc la grade inacceptabile de privare. Considerăm vulnerabilitatea drept inapetenţa 
indivizilor sau grupurilor de a acţiona sau incapacitatea de adaptare a acţiunilor la cerinţele 
structurale ale sistemului social. 

Vulnerabilitatea poate naşte dependenţă. Cererea de sprijin pe care o face beneficiarul către 
serviciile sociale este un semn al vulnerabilităţii. Odată accesate aceste servicii, există pericolul ca 
persoana vulnerabilă să devină dependentă de acestea. Din acest punct de vedere, intervenţia 
asistentului social se orientează pe două planuri: cel al depăşirii gradului de vulnerabilitate şi cel al 
prevenirii apariţiei stării de dependenţă.  

Cele două strategii sunt diferite şi, uneori, este imposibil de eliminat această stare de 
dependenţă. Alteori, chiar starea iniţială de dependenţă este folosită pentru a obţine un 
angajament mai puternic din partea beneficiarului. După această etapă, asistentul social 
acţionează pentru diminuarea acestei dependenţe. 

Vulnerabilitatea socială conduce la fenomene sociale conexe, cum ar fi: marginalizare, 
excludere şi stigmatizare. 

Dacă ne propunem să identificăm populaţii vulnerabile, trebuie să identificăm atât acţiunile 
individuale, cât şi pe cele colective care conduc la manifestarea vulnerabilităţii. 

Acţiunile colective sunt rezultante ale agregării acţiunilor individuale, agregare privită ca 
însumare a acestora sau ca apariţie a unor acţiuni diferite de cele individuale (de exemplu, cele 
perverse – al căror rezultat colectiv este invers celui urmărit; cele indezirabile – care pot fi 
pronosticate, dar nu sunt urmărite; şi cele neaşteptate – care sunt imprevizibile). 

Caracteristici ale vulnerabilităţii: 

• vulnerabilitatea reprezintă o stare de potenţialitate, de încă nemanifestare a unor factori 
care pot conduce la marginalizare sau alte fenomene conexe; 

• vulnerabilitatea în sine caracterizează nu doar anumite populaţii, ci fiecare persoană în 
parte raportată la unele repere exterioare; 

• stabilirea criteriilor după care se poate aprecia gradul de vulnerabilitate presupune o 
combinaţie a factorilor individuali cu cei macrosociali. 
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Tipuri de vulnerabilitate: 

• vulnerabilitate utilitaristă - este situaţia în care individul/grupul nu sesisează propriul interes 
sau acţiunile pe care le întreprinde nu sunt adaptate acestuia; 

• vulnerabilitate teleologică - este situaţia generată fie de faptul că mijloacele nu sunt 
adecvate atingerii scopului propus, fie de faptul că scopul propus este inadecvat resurselor 
disponibile; 

• vulnerabilitate axiologică - este situaţia ce caracterizează individul/grupul care nu poate 
desfăşura o acţiune deoarece principiul normativ nu este adecvat credinţelor proprii sau 
sistemul de valori personale nu este compatibil cu cel al sistemului societal; 

• vulnerabilitate tradiţională - este cazul în care individul/grupul acţionează în virtutea 
obişnuinţei sau starea de pasivitate socială se transmite din cauza influenţei mediului; 

• vulnerabilitate cognitivă – este situaţia în care se găseşte individul/grupul generată de 
inexistenţa unei teorii eficiente sau de faptul că individul nu crede într-o teorie deja 
verificată. 

Vulnerabilitatea este sesizabilă prin unele comportamente specifice datorate factorilor 
menţionaţi anterior. Comportamentele caracteristice persoanelor vulnerabile sunt rezultatul definirii 
situaţiei în care aceştia se găsesc. 

Pentru a surprinde în mod real tipul de vulnerabilitate care afectează un individ, considerăm 
foarte importantă sesizarea modului cum acesta îşi defineşte situaţia, în funcţie de valoarea 
socială apreciată, de atitudinile faţă de valorile sociale, de rezultatul aşteptat și de procesul 
instrumental de însuşire a acestui rezultat. 

În procesul definirii situaţiei, un important rol îl deţin atitudinile. Acestea generează modul 
personal de a gândi, pentru a acţiona cu scopul obţinerii unei valori sociale. Să considerăm, de 
exemplu, că alimentele reprezintă o valoare. O persoană doreşte să obţină această valoare într-un 
proces instrumental (muncă depusă pentru un salariu). Persoanele defavorizate diminuează rolul 
acestui proces al muncii, fie din cauza condiţiilor obiective - dificultatea de a obţine o slujbă, fie din 
cauza condiţiilor subiective - inapetenţa pentru muncă, încercând să ajungă la rezultatul aşteptat 
urmând alte căi, de obicei dependente de alte procese instrumentale desfăşurate de ceilalţi, de 
exemplu, cerşitul, cererea de sprijin, furtul etc. 

Persoana vulnerabilă prezintă tendinţa de a se izola, de a se automarginaliza, prin trasarea 
unor noi frontiere, a unor noi limite pe care apoi singură nu le poate depăşi. 

Altfel spus, persoana vulnerabilă îşi construieşte propriile obstacole pe care le 
„consolidează” în practica socială, prin refuzul de a adera la valorile, normele, principiile 
recunoscute ca valide de mediul social. 

Grupuri vulnerabile: 

• persoane de etnie romă; 

• persoane cu dizabilităţi; 

• tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului; 

• familii cu mai mult de 2 copii, inclusiv familiile monoparentale; 

• persoane aflate anterior în detenţie, persoane aflate în detenţie, delincvenţi juvenili; 

• persoane dependente de droguri şi de alcool şi foşti dependenţi de droguri; 

• persoane fără adăpost; 

• victime ale violenţei în familie; 

• persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională și socială (ex. HIV/SIDA, 
cancer etc.); 

• persoane afectate de boli ocupaţionale; 
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• imigranţi; 

• refugiaţi şi persoane care solicită azil; 

• victime ale traficului de persoane; 

• persoane care au părăsit de timpuriu şcoala; 

• persoane care trăiesc din venitul minim garantat etc. 

Conform UNICEF – listă copii vulnerabili: 

• Copii ce trăiesc în sărăcie și locuinţe precare 

• Copii care trăiesc în familii monoparentale  

• Copii cu părinți migranți  

• Copii care nu beneficiază de îngrijirea și supervizarea unui adult 

• Copii ce trăiesc în familii numeroase (trei sau mai mulți copii) 

• Copii neşcolarizaţi şi copii cu risc de a abandona şcoala  

• Copii cu risc de neglijare sau abuz  

• Copii fără acte de identitate 

• Copii cu dizabilități 

• Mame minore 

• Femei însărcinate 

• Copii sub 1 an 

• Copii sub 5 ani 

• Copii neînregistrați la medic de familie 

• Copii cu boli cronice şi / sau care locuiesc în gospodării în care cel puțin un membru suferă 
de o boală cronică 

• Adolescenți la risc 

 

2.3.4.Serviciile integrate la nivel comunitar 

Cadrul legislativ 

Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 şi Planul 
Operațional de implementare a acestei strategii109 , elaborate de Autoritatea Națională pentru 
Protecția Drepturilor Copilului şi Adopție, sunt cele două documente principale de programare ale 
Guvernului României în domeniul drepturilor copilului, continuând abordarea strategică din 
precedenta Strategie Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2008-2013110. 
Strategia își propune să „promoveze investiția în dezvoltarea şi bunăstarea copilului, pe baza unei 
abordări holistice şi integrate de către toate instituțiile şi autoritățile statului, în condițiile respectării 
drepturilor copilului, satisfacerii nevoilor acestuia, precum și accesului universal la servicii”.  

Trei dintre obiectivele principale ale strategiei sunt în mod particular relevante pentru 
abordarea preventivă promovată de modelul evaluat, respectiv: 

(1) Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate; 

                                                   
109 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1113/2014 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 33 bis din 15 ianuarie 
2015  
110 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 860/2008 și publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 10 septembrie 
2008  
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(2) Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații 
vulnerabile; 

(3) Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență împotriva copilului. 

Primele două obiective generale ale strategiei sunt concentrate pe creșterea nivelului de 
acoperire cu servicii la nivel local, dar şi a calității serviciilor publice furnizate copiilor la toate 
nivelurile importante: social, educațional, de sănătate. O atenție particulară este acordată copiilor 
aflați în situații de vulnerabilitate: copiii la risc de excluziune socială, copiii cu nevoi speciale, cei 
romi sau cu comportamente nesănătoase sau riscante, copiii cu părinți plecați la muncă în 
străinătate etc. Una din măsuri se concentrează pe dezvoltarea și testarea unui pachet minim de 
servicii sociale pentru copii. 

Strategia Națională pentru incluziune socială și reducerea sărăciei 2015-2020 şi Planul de 
Acțiune Strategic111 include următoarele intervenții cheie (pentru reducerea sărăciei şi promovarea 
incluziunii sociale) referitoare la servicii sociale: 

• Consolidarea și îmbunătățirea serviciilor sociale la nivel local prin: dezvoltarea unui pachet 
minim de intervenții oferit în mod obligatoriu de fiecare autoritate locală; finanțarea unui 
program național care să asigure cel puțin un angajat cu normă întreagă pentru activitățile de 
asistență socială în beneficiul persoanelor vulnerabile şi a familiilor acestora; finanțarea unui 
program național pentru formarea profesională a personalului din domeniul asistenței sociale și 
respectiv pentru dezvoltarea de metodologii, instrumente şi ghiduri menite să asigure 
implementarea managementului de caz la nivel național, aplicarea acestuia la nivelul tuturor 
SPAS-urilor; 

• Dezvoltarea de echipe comunitare pentru intervenția integrată în livrarea serviciilor sociale, de 
sănătate, educaționale și a programelor de facilitare comunitară, în mod special în zonele 
marginalizate şi sărace prin: dezvoltarea de proceduri clare, protocoale şi instrumente de lucru 
pentru asistenții sociali de la nivel comunitar și constituirea în zonele marginalizate de centre 
comunitare multifuncționale pentru furnizarea de servicii integrate familiilor aflate în sărăcie 
extremă; 

• Consolidarea serviciilor de protecție a copilului prin: creșterea capacității de prevenire la nivel 
local prin reconsiderarea mijloacelor de a oferi sprijin familiilor în vederea prevenirii separării 
copilului de părinții săi. 

Strategia Națională pentru sănătate 2014-2020112include activități privind asigurarea cadrului 
legal şi instituțional necesar pentru dezvoltarea și funcționarea corespunzătoare a serviciilor 
comunitare de sănătate integrate cu serviciile sociale și adresând cu prioritate populația 
vulnerabilă din zonele rurale, populația roma, pacienții care au nevoie de îngrijire la domiciliu, 
persoanele cu dizabilități etc. Revizuirea legislației primare şi secundare (realizată în 2017), 
crearea mecanismelor de cooperare dintre sectoarele public și privat, redefinirea tipurilor de 
servicii comunitare de sănătate, pentru a sublinia rolul lor preventiv și pentru mai buna articulare cu 
serviciile sociale, evaluarea nevoilor pentru extinderea acoperirii cu servicii şi cooperarea inter-
sectorială sunt principalele măsuri luate în considerare. 

De asemenea, Strategia Națională pentru sănătate 2014-2020 prevede dezvoltarea 
capacității instituționale și tehnice a furnizorilor de servicii comunitare, în mod special a 
personalului din sectorul public ce lucrează în aceste servicii (fie ele sociale, de sănătate, 
educaționale). Principalele măsuri prevăzute sunt dezvoltarea de standarde, metodologii şi 
instrumente de lucru pentru servicii comunitare integrate, dar și furnizarea de formare inițială și 
continuă, inclusiv prin soluții de e-learning. 

Strategia Națională pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii113este centrată pe principiul 
unui răspuns integrat al serviciilor din toate ariile relevante – educație, sănătate, social, angajare 
etc., cu coordonare atât pe orizontală, cât şi pe verticală, între actorii publici şi cei privați. În acest 
                                                   
111 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 383/2015 și publicată în Monitorul oficial nr. 463 bis din 27 mai 
2015. 
Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr.1028/214 şi publicată în Monitotul Oficial nr. 891 din data de 8 
decembrie 2014  
Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr.417/2015 şi publicată în Monitotul Oficial nr.439 bis din data de 
19.06.2015 
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sens, strategia este de a promova, alături de măsuri legate direct de sistemul educațional, activități 
care recunosc rolul familiei şi directa sa implicare în programe de educație parentală și în activități 
de conștientizare a rolului vital al educației timpurii pentru copii. Mai mult decât atât, implicarea 
autorităților, a comunităților și părinților, a altor actori de la nivel local este considerată importantă 
pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului școlar. 

Strategia Națională a Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând 
minorității roma 2015-2020114are ca principal obiectiv asigurarea incluziunii sociale și economice a 
cetățenilor români aparținând minorității roma prin politici integrate în domeniile educației, angajării, 
sănătății, locuirii, culturii şi infrastructurii sociale.  

În domeniul administrației publice, pentru Strategia Națională pentru consolidarea 
administrației publice 2014-2020115se prevede pentru ministerele de linie dezvoltarea sau, după 
caz, revizuirea standardelor de calitate şi de cost pentru serviciile publice furnizate la nivel local. 
Mai mult decât atât, strategia menționează stabilirea unui pachet minim de servicii publice, 
necesare și obligatorii a fi furnizate de fiecare nivel administrativ; pentru nivelul local, serviciile 
sociale, de sănătate și de educație sunt menționate printre cele care trebuie integrate în pachetul 
minim. 

Strategia Națională pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 2013-2017 şi 
Planul Operațional de implementare a acestei strategii116 sunt documente care prevăd activități de 
creștere a capacității la nivel local, de formare continuă a personalului, dezvoltarea de servicii 
specializate pentru victime, un mecanism unificat/integrat de intervenție și monitorizare, campanii 
de conștientizare pentru toleranță zero la violența în familie.  

Documentul „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2015-2020 este 
strategia națională în domeniul protecției şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.  

Strategia Națională a Guvernului României în domeniul politicilor pentru tineret 2015-2020117 
include, de asemenea, elemente de protecție socială pentru adolescenți, subliniind importanța 
adresării noilor provocări cu care se confruntă adolescenții şi tinerii, inclusiv sănătate, acces egal 
la educație și prevenirea comportamentelor de risc.  

 

Pachetul Minim de Servicii Sociale 

Cuprinde servicii acordate la nivelul comunității în domeniul sănătății, protecției sociale și 
educației. Pachetul are caracter universal, putând fi accesat de către orice familie, însă vizează, în 
mod special, copiii cei mai vulnerabili şi familiile acestora. Pachetul Minim include o componentă 
puternică de prevenire. 

Furnizarea integrată a serviciilor comunitare este legată de abordarea sistemică a nevoilor şi 
de corelarea eficientă a acestora cu pachetele de servicii din domenii diferite pentru reducerea 
suprapunerilor, armonizarea resurselor şi crearea unui proces sustenabil de ieşire din starea de 
sărăcie și integrare socială și economică şi vizează următoarele arii: asistenţa socială, sănătatea, 
educaţia, ocuparea, locuirea şi accesul la documente de identitate. 

Obiective şi avantaje: 

Conceput atât în baza intervențiilor derulate în România, cât şi a bunelor practici şi 
standardelor de la nivel internațional, Pachetul Minim de Servicii susține: 

• Îmbunătățirea accesului copiilor și familiilor la servicii de sănătate, protecție socială și 
educație; 

• Oportunitatea de a crește copiii într-un mediu familial protector, lipsit de violență;  
• Creșterea accesului la învățământul preșcolar şi a gradului de absolvire cel puțin a 

învățământului obligatoriu;  

                                                   
114 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 18/2015 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 21.01.2015 
115 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 909/2014 și publicată în Monitorul Oficial nr. 834 din 17.11.2014 
116 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1156/2012 şi publicată în Monitotul Oficial nr. 819 din data de 6 
decembrie 2012 
117 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 24/2015 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 68 din 27.01.2015 
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• Evaluarea nevoii de servicii la nivel local și îmbunătățirea planificării şi utilizării resurselor la 
nivel local, județean și național. 

De asemenea, Pachetul Minim de Servicii contribuie la: 

• Reorientarea eforturilor asupra serviciilor de prevenire cost-eficiente în locul intervențiilor 
specializate costisitoare și de remediere;  

• Generarea de economii pe termen mediu și lung la bugetul de stat; 
• Reforma sistemului de protecție socială la nivel comunitar, județean și național, inclusiv din 

punct de vedere al eficientizării mecanismului de prestații bănești;  
• Reducerea şi prevenirea sărăciei şi excluziunii sociale a copiilor și familiilor acestora. 

Deși Pachetul Minim de Servicii vizează cu precădere copiii şi familiile lor, experiența punerii 
sale în practică poate constitui baza necesară extinderii intervențiilor sociale la toate categoriile de 
grupuri vulnerabile, inclusiv adulți cu dizabilități şi vârstnici. 

Obiectivul Pachetului Minim de Servicii  

• Accelerarea eforturilor de realizare a drepturilor copilului şi reducerea inechităților prin 
creșterea accesului la servicii de sănătate, educație și protecție socială, intersectoriale, de 
prevenire, bazate pe comunitate şi axate pe familie. 
 

Toți copiii se vor bucura de mai multă protecție, sănătate și educație! 

Pachetul minim de intervenție este individualizat și se ajustează în funcție de particularitățile 
fiecărui caz în parte. Prin cele 257 de intervenții posibile, Aplicaţia Aurora creează contextul în care 
un copil sau o femeie aflată în situație de vulnerabilitate beneficiază cel puțin de acest pachet 
minim. El este doar un punct de referință în activitatea pe care lucrătorul social o desfășoară.  

Aurora identifică vulnerabilitățile copiilor și/ sau a femeilor din gospodărie (prin aplicarea 
chestionarului), dar oferă servicii mai multor membrii din gospodărie: capului de gospodărie, 
părinților, persoanei care îngrijește copiii, copiilor. Serviciile adresate adulților sunt afișate sub 
numele persoanei respective (chiar dacă vulnerabilitatea a fost identificată pentru un copil din 
gospodăria în cauză). În cazul adulților, aplicația oferă un „minimum de targetare” a serviciilor, 
adică se adresează cel puțin unui membru adult din gospodărie. 

Pachetul minim de servicii include un set de șapte categorii de servicii furnizate la nivelul 
comunității, respectiv: identificare; evaluarea nevoilor; informare; consiliere; acompaniere și suport, 
referire, monitorizare şi evaluare.  

 

Servicii furnizate la nivel de comunitate prin pachetul minim de servicii 

Identificare 

Se referă la identificarea copiilor și familiilor în nevoie sau la risc de excluziune socială, a 
situaţiilor care impun acordarea de servicii integrate şi/sau beneficii sociale pentru garantarea 
respectării drepturilor copilului. Identificarea include: sesizarea, semnalarea, autosesizarea, 
evaluarea inițială și verificarea informațiilor. După parcurgerea etapelor menționate, dacă situația 
se confirmă, identificarea este finalizată.  

Cine identifică?  

Responsabilitatea principală în identificarea copiilor în situații de vulnerabilitate, revine 
fiecăruia dintre cei 3 lucrători comunitari reprezentând ariile care alcătuiesc baza pachetului minim 
de servicii: asistent social/lucrător social, asistent medical comunitar, consilier școlar118.  

 În practică, orice profesionist care interacționează cu copii şi familiile acestora şi are 
suspiciuni cu privire la existența unei situații de risc (polițist, medic de familie, cadre didactice, 
preot etc.) are obligația de a sesiza/semnala situația către SPAS din unitatea administrativ-

                                                   
118 în comunitățile în care există mediator sanitar și/sau mediator școlar, aceștia fac parte integrantă din echipa comunitară. 
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teritorială în care își desfășoară activitatea119.  

Cum se realizează identificarea?  

Identificarea se realizează fie direct, de către asistentul social/lucrător social, respectiv, 
asistent medical comunitar, mediator sanitar, mediator școlar, prin vizită la familie, sau indirect, 
prin semnalare, sesizare de către consilierul școlar, alți profesioniști, instituții, autorități, membri ai 
comunității şi referire din partea unei alte instituții, publice sau private.  

Sursele pentru identificarea copiilor aflați în situații de risc pot fi şi: solicitarea de sprijin 
adresată SPAS, în scris, prin poștă/e-mail/fax, ori prin telefon, din partea părintelui şi/sau a 
părinților/reprezentantului legal, precum şi de către alte persoane fizice; notificarea părintelui care 
exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, cu privire la intenția de a pleca 
în străinătate, depusă la SPAS;  

Unde poate fi observat un copil în situație de vulnerabilitate  

În funcție de responsabilitățile specifice ale membrilor echipei comunitare, identificarea 
poate fi realizată:  

• În gospodărie – de către asistentul social şi asistentul medical comunitar; 
• În școală – de către consilierul școlar și/ sau cadre didactice;  
• În comunitate – de către membri ai comunității, medic de familie, polițist, preot etc.  

Cui semnalează /sesizează? 

La nivel local: 

• în situația în care identificarea este realizată de către asistentul social sau asistentul 
medical comunitar, atunci cel care identifică anunță AS/AMC – direct/ telefonic/e-mail;  

• în cazul copiilor de vârstă școlară, consilierul școlar este informat de către AS/AMC, 
telefonic şi/sau prin e-mail ori pe suport de hârtie, în termen de 48 de ore după identificare, 
după care acesta are obligația să anunțe/informeze școala prin directorul de școală şi 
cadrul didactic care lucrează direct cu copilul, în cel mai scurt timp posibil; dacă nu există 
consilier școlar, directorul de școală va fi anunțat de către AS/ AMC;  

• în situația în care consilierul școlar identifică în școală copilul în risc, completează fișa de 
observație120, potrivit competențelor legale, și o transmite către asistentul social din cadrul 
SPAS, în termen de maximum 48 de ore de la identificare;  

• în anumite situații de risc, lucrătorul comunitar care a identificat cazul are obligația de a 
semnala şi alți profesioniști locali după cum urmează:  
� urgențele medico-chirurgicale şi boli infecto-contagioase se vor notifica şi către: 

medicul de familie;  
� violența în familie, situațiile de abuz şi neglijarea gravă a copilului (vezi Anexa nr.2) 

către polițist/lucrător în poliție;  
• în cazul situațiilor semnalate, în mod indirect, de către persoane fizice/autorități – se 

respectă același traseu, respectiv informarea AS direct, telefonic și/sau prin e-mail, în scris, 
respectiv, prin completarea și transmiterea fișei de observație, în termen de maximum 48 
de ore de la identificare;  

• asistentul social/AMC, în termen de 72 de ore de la completarea sau primirea fișei de 
observație, are obligația de a se deplasa la domiciliul familiei, în vederea evaluării situației 
familiei şi a completării fișei de identificare a riscurilor121 

                                                   
119Art. 96 alin(1) din Legea 272/2004 ***Republicată privind protecția și promovarea drepturilor copilului: (1) Orice 
persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct cu un copil și are suspiciuni în legătură cu 
existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să sesizeze serviciul public de asistenţă 
socială sau direcţia generală de asistenţă socială și protecţia copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul 
respectiv și art.7 alin(3) din HG 691/2015(3) Persoanele de la nivel local care, prin natura profesiei, intră în contact cu 
copilul și au suspiciuni cu privire la existenţa unei situaţii de risc, respectiv poliţistul de proximitate, medicul de familie, 
cadrele didactice, asistentul medical, mediatorul şcolar, mediatorul sanitar, asistentul medical comunitar, completează 
fişa de observaţie, potrivit competenţelor legale, și o transmit în termen de maximum 48 de ore serviciului public de 
asistenţă socială din unitatea administrativ-teritorială în care îşi desfăşoară activitatea. 
120 Fișa de observație conform HG 691/2015 
121 Fișa de identificare a riscurilor conform HG 691/2015 
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La nivel județean:  

• Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
�  Situațiile de violență asupra copilului 122  şi situațiile de violență în familie sunt 

semnalate/sesizate obligatoriu către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului, indiferent de posibilitățile profesionistului de a confirma existența situației de 
violență; ulterior vor fi realizate verificările pentru a stabili dacă situația se confirmă 

� Exploatarea şi traficul de persoane sunt, în esenţă, forme de abuz asupra copilului şi 
intră în categoria cazurilor care trebuie semnalate la DGASPC123. 

� Se recomandă utilizarea serviciului Telefonul copilului „983” pentru semnalarea 
situaţiilor de violenţă asupra copilului, cu precădere a celor de urgenţă  

� Asistentul social are obligația de a semnala DGASPC în maxim 48 de ore124 privind 
identificarea unui copil în situație de abuz, neglijare, risc de separare etc.;  

• Centrele de resurse și asistență educațională  
� Cadrele didactice au obligaţia de a referi centrelor de resurse şi asistenţă educaţională 

cazurile de abuz, neglijare, exploatare şi orice altă formă de violenţă asupra copilului şi 
de a semnala serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, direcţiei generale 
de asistenţă socială și protecţia copilului, aceste cazuri. 

• Direcția de Sănătate Publică 
� Situațiile cu focare de boli transmisibile sunt semnalate Direcției de Sănătate Publică în 

cel mai scurt timp posibil.  

 
Verificarea informațiilor (cum, unde, în cât timp):  

• Asistentul social/AMC face verificarea și validează informațiile din fișa de identificare a 
riscurilor în maximum 72 de ore sau 3 zile lucrătoare de la completarea acesteia;  

• Pentru aceasta, asistentul social/asistentul medical comunitar poate solicita informații 
suplimentare de la profesioniștii/instituțiile care intră în contact cu copilul și familia acestuia;  

• Verificarea informațiilor se realizează ulterior semnalării/sesizării cazului. 
  

Unde înregistrez informațiile (fișa de identificare a riscului)  

• Pentru înregistrarea informațiilor privind copii în situații de risc se utilizează fișa de 
identificare a riscului (conform HG 691/2015) 

• La nivelul Primăriei se vor întocmi dosare pentru anumite categorii de copii, respectiv: 
copilul nedeclarat la naștere, copiii în risc de separare, copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, 
copii cu părinți migranți, mame minore, copii reintegrați în familie etc. 
 

Instrumente utilizate în furnizarea serviciului 

• Fișa de observație  
• Fișa de identificare a riscului  
• Fișa de semnalare 

                                                   
122 Art. 89 alin(3) din Legea 272/2004 ***Republicată: „Angajaţii instituţiilor publice sau private care, prin natura profesiei, 
intră în contact cu copilul și au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au obligaţia de a 
sesiza de urgenţă Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia copilului”  
123 HG 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenţia în echipă multidisciplinară şi în 
reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie și a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 
interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de 
persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state 
124 HG 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenţia în echipă multidisciplinară şi în 
reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie și a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 
interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de 
persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state 
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Informare 

Serviciile de informare se referă la informarea părinților asupra drepturilor şi obligaţiilor 
acestora, a drepturilor de asistenţă socială, de asigurări sociale, a drepturilor copilului, dar şi a 
obligaţiilor ce le revin faţă de acesta, drepturile privind serviciile de asistență medicală primară etc. 

Atunci când vârsta, gradul de maturitate şi capacitatea de înțelegere permit, serviciile de 
informare se furnizează deopotrivă copiilor/adolescenților din familie și comunitate, vizând teme 
precum: drepturile şi responsabilitățile lor, comportamentele sănătoase, comportamentele de risc, 
facilitățile şi oportunitățile educaționale și profesionale, resursele comunitare locale și județene, 
rețeaua de sprijin comunitar, formele de violență şi neglijare etc.  

Intervențiile din sfera informării (în domeniul social, juridic, medical) se regăsesc în toate 
etapele furnizării pachetului minim de servicii.  

 

Cine furnizează serviciul?  

•  În funcție de categoriile de vulnerabilități identificate şi competențele reglementate prin 
acte normative şi/fișe de post, se stabilește lucrătorul comunitar care furnizează 
intervențiile aferente serviciului de informare.  

 

Unde se acordă serviciul? 

•  În funcţie de lucrătorul comunitar care livrează serviciul, informarea poate fi realizată la 
domiciliul familiei copilului, la centrul comunitar, respectiv cabinetul de asistență 
psihopedagogică, pentru copiii care frecventează cursurile școlare şi părinții acestora. 

 

Cui se furnizează serviciul?  

• În funcție de tipul intervenției, serviciul se furnizează fie principalului îngrijitor al copilului; 
copilului în cauză sau femeii însărcinate. 

 

Frecvenţa furnizării: 

• Intervențiile se realizează pe parcursul a minim 1-2 întâlniri/temă, utilizând resurse 
suplimentare dacă există (de exemplu, materiale informative). 

 

În cât timp se furnizează serviciul? 

• Lucrătorii comunitari au obligația ca prima întâlnire de informare să se realizeze în în max. 
30 de zile de la elaborarea planului de servicii. 

 

Unde se înregistrează serviciul?  

• Furnizarea intervențiilor se înregistrează în dosarul copilului, dacă este cazul.  

 

Potențiali parteneri în furnizarea serviciilor: 

• Anumite intervenții asociate furnizării serviciului de informare, care depășesc prin 
complexitate competențele lucrătorilor comunitari, pot fi realizate de către profesioniști din 
domeniul social, educație, membrii SCC, ONG-uri etc. Colaborarea cu acești profesioniști 
se inițiază de către lucrătorii comunitari şi se poate concretiza într-o convenție/acord de 
parteneriat. Utilă în identificarea profesioniștilor este harta serviciilor sociale și medicale. 
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Instrumente utilizate în furnizarea serviciului 

• Planul de servicii  

• Programele de intervenție specifică 

Consiliere  

Serviciile de consiliere sunt intervenții şi activităţi realizate cu scopul de a ajuta părinții 
pentru a depăși situațiile de dificultate care pot pune în pericol dezvoltarea copilului sau care 
generează riscuri de separare, pentru a îşi forma şi dezvolta abilităţi parentale, de îngrijire şi 
creştere adecvată a copiilor, de sprijinire a copiilor care au dificultăți de dezvoltare şi /sau integrare 
în familie, școală, grupuri socio-profesionale. 

Serviciul de consiliere se adresează deopotrivă părinților/principalilor îngrijitori ai copiilor și 
copiilor/adolescenților, în funcție de vârstă, grad de maturitate şi capacitate de înțelegere.  

 Intervențiile din sfera serviciului de consiliere dezvoltă teme precum: respectarea drepturilor 
copilului – protecția copilului împotriva violenței, protecția copilului de către părinți, beneficiile accesării 
serviciilor medicale preventive şi curative, beneficiile accesului la resurse comunitare locale și județene, 
beneficiile programelor de educație parentală, demersurile înscrierii/reînscrierii la școală, îngrijirea 
copilului cu dizabilități, stilul de viață sănătos, comportamentele favorabile sănătății, comunicarea cu 
adolescentul, educație pentru sănătate, autocunoaștere etc.  

 
Cine furnizează serviciul?  

• În cadrul prezentei metodologii, intervențiile din sfera serviciului de consiliere pot fi oferite 
de fiecare dintre membrii echipei de lucrători comunitari (asistent social/lucrător social, 
asistent medical comunitar, consilier școlar) care vor avea, în această etapă a 
managementului serviciilor, rolul de consilieri, cu atribuțiile aferente;  

• Serviciul se furnizează în funcție de limitele competențelor profesionale;  
• Principalul responsabil de furnizarea serviciului este cel în atribuția căruia se regăsește 

intervenția, cu mențiunea că lucrătorii comunitari pot să se susțină reciproc în acest 
demers;  

 
Unde se furnizează serviciul? 

• Intervențiile şi activitățile pot fi organizate la domiciliul copilului şi al familiei, la sediul 
centrului comunitar, în cabinetul de asistență psihopedagogică din școală. 

 
În cât timp se furnizează serviciul? 

• Lucrătorii comunitari au obligația ca prima întâlnire de consiliere să se realizeze în în max. 
30 de zile de la elaborarea planului de servicii. 

 
Cui se furnizează serviciul? 

• În funcție de tipul intervenției, vârsta copilului, participarea școlară a acestuia, serviciul se 
furnizează fie principalului îngrijitor al copilului; copilului /adolescentului în cauză; femeii 
gravide în cauză.  

 
Cum?  

• Intervențiile şi activitățile pot fi realizate individual şi/sau de grup, în funcție și de 
vulnerabilitățile care generează serviciul. 

 
Frecvența furnizării serviciului:  

• În funcție de complexitatea intervenției se planifică: maximum 1 întâlnire (de exemplu 
pentru intervenții de tipul: consiliere cu privire la demersurile de înscriere la grădiniță, 
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asupra beneficiilor accesului la resurse comunitare locale și județene etc.), respectiv, 
minimum 2 întâlniri pentru intervenții de tipul: consiliere cu privire la beneficiile programelor 
de educație parentală, protecția copilului împotriva violenței, inclusiv neglijare, dreptul 
copilului de a crește în familie și de a fi protejat; comportamente favorabile sănătății, 
consilierea gravidei; consiliere privind cauzele abandonului școlar etc.  

• Organizarea furnizării serviciului de consiliere se detaliază în „Ghidul privind furnizarea 
serviciului de consiliere”. 
 

Unde se înregistrează serviciul? 

• Furnizarea fiecărei intervenții din cadrul serviciului de consiliere se înregistrează în aplicația 
on-line Aurora;  

• Documentele privind furnizarea serviciului se adaugă în dosarul copilului(fișă de consiliere). 
 

Potențiali parteneri în furnizarea serviciilor: 

• Intervențiile din sfera serviciului de consiliere pot fi realizate şi în colaborare cu instituţiile 
publice-medicale, şcolare, DGASPC şi ONG ce fac parte din reţeaua de parteneri ai SPAS, 
în funcţie nevoile identificate şi de domeniul acestora de expertiză. 
 

Instrumente utilizate în furnizarea serviciului 

• Fișă de consiliere  
• Plan de consiliere  

 

Sprijin și acompaniere 

Serviciile de acompaniere și sprijin se acordă atunci când beneficiarul nu reușește să 
rezolve problema singur, după ce au fost furnizate serviciile de informare şi consiliere. Lucrătorii 
comunitari identifică furnizorii de servicii, resursele comunitare sau județene și împreună cu 
beneficiarul, fac demersurile necesare, îl ajută în pregătirea/redactare/obținerea documentelor, 
însoțesc părintele la diferite instituții, intermediază relația cu instituțiile relevante pentru 
soluționarea problemelor.  

Sunt realizate, în special, prin facilitarea accesului la beneficii sociale și diverse ajutoare, dar 
și la unele servicii specifice, cum ar fi serviciile medicale, educaţionale şi de protecţie specializată. 

 

Cine furnizează serviciul? 

• Serviciile de acompaniere și sprijin pot fi furnizate de către asistentul social/lucrătorul social 
şi asistentul medical comunitar.  

• Consilierul școlar poate furniza doar servicii de sprijin, în limita compentențelor profesionale 
reglementate prin acte normative şi fișa postului. 
 

Cui se furnizează serviciul? 

• Serviciile de acompaniere și sprijin se furnizează principalului îngrijitor al copilului, 
copilului/adolescentului în cauză, femeii gravide în cauză. 
 

 Unde se furnizează serviciul?  

• Serviciile de sprijin pot fi furnizate la sediul SPAS, la sediul centrului comunitar, cabinetul 
medicului de familie, cabinetului asistență psihopedagogică din școală, respectiv, sediile 
instituțiilor implicate în soluționarea cazului;  

• Tipuri de acompaniere: medic de familie, medic specialist, Serviciul de Evaluare Complexă 
a copilului cu dizabilități, Comisia pentru Protecția Copilului, Casa Județeană de Asigurări 
de Sănătate, Serviciul de Orientare Școlară şi Profesională, Serviciul de evidența 
populației, Judecătorie, AJOFM, AJPIS etc.;  
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În cât timp se furnizează serviciul?  

• În maxim 30 de zile de la furnizarea serviciilor de informare şi consiliere;  

 
Resurse necesare furnizării serviciului, alte decât cele umane:  

• Autoritatea Publică Locală alocă resursele (mașină, combustibil etc.) necesare pentru 
furnizarea serviciului de acompaniere a beneficiarului, atunci când este cazul;  

 
Frecvență: 

• Serviciul se furnizează ori de câte ori este nevoie, până la soluționarea problemei, atunci 
când beneficiarul nu reușește să rezolve problema singur;  

• Asistenţa beneficiarului se realizează până în momentul în care drepturile acestuia sunt 
asigurate, iar familia asigură securitatea fizică şi psihică a copilului/persoanei. 

 
Unde se înregistrează furnizarea serviciului?  

• Documentele privind furnizarea serviciului se adaugă în dosarul copilului, dacă este cazul; 

Referire 

Serviciile de referire se furnizează atunci când rezolvarea cazului intră sub competența altui 
profesionist decât cel din echipa de lucrători comunitari, a unei alte instituții sau când resursele 
comunității şi ale furnizorului principal de servicii nu răspund nevoilor beneficiarului.  

Referirea se realizează doar când au fost epuizate toate resursele și soluțiile comunitare. 

Excepție fac cazurile de abuz şi neglijare, violență, exploatare, trafic, dacă în urma evaluării 
inițiale a cazului se constată că nu este recomandată menținerea copilului în familie. 

  

Cine furnizează serviciul? 

• Referirea se realizează pe baza evaluării intervențiilor anterioare, printr-o decizie a 
lucrătorilor comunitari implicați în furnizarea serviciilor;  

• În anumite situații, cum ar fi în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie 
specială sau alte servicii specializate, se convoacă Structura Comunitară Consultativă şi se 
supune aprobării Primarului comunei;  

 
Cui se furnizează serviciul? 

• Serviciul de referire se furnizează principalului îngrijitor la copilului, copilului/adolescentului 
în cauză, femeii gravide în cauză. 
 

Cum se realizează serviciul? 

• Referirea implică realizarea unui document, înregistrat în evidenţele instituţiei şi transmis 
către instituția/profesionistul căruia se referă cazul. 

• Se poate realiza atât direct, adresă scrisă, e-mail, telefon, cât şi prin intermediul 
părintelui/reprezentantului legal.  
 

În cât timp se furnizează serviciul? 

• În maxim 5 zile de la analiza intervențiilor anterioare, respectiv convocarea SCC;  
• În maxim 24 de ore pentru situațiile în care, după evaluarea inițială, se constată că nu este 

recomandată menținerea copilului în familie.  
 

Unde se înregistrează serviciul? 

• Serviciul se înregistrează în dosarul copilului;  
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• Documentele privind furnizarea serviciului se adaugă în dosarul copilului, dacă este cazul; 

 
Resurse necesare? 

• Harta serviciilor sociale și medicale şi de altă natură de la nivel județean; 

 
Instrumente utilizate în furnizarea serviciului 

• Fișa de referire a cazului  

Monitorizare & evaluare și Re- evaluare 

Serviciul de monitorizare se realizează periodic, prin vizite la domiciliul familiei, cu scopul de 
a urmări implementarea planului integrat de servicii, respectiv evoluția cazului.  

Serviciul de monitorizare însoțește fiecare etapă din implementarea planului integrat de 
servicii, având în vedere cel puțin următoarele aspecte: verificarea începerii serviciilor/activităților 
prevăzute; verificarea modului de furnizare a serviciului/activităților (progrese și/sau probleme 
apărute etc.); răspuns imediat la orice problemă care apare în derularea serviciilor sau activităților; 
asigurarea fluxului de informație între membrii echipei etc.  

Serviciul de evaluare se realizează în anumite etape ale implementării planului integrat de 
servicii (trimestrial, semestrial, anual) şi este axat pe urmărirea rezultatelor obținute şi utilizarea 
informațiilor obținute în activitatea de monitorizare. Evaluarea poate genera reevaluarea planului 
integrat de servicii. Serviciul de evaluare se realizează prin discuții cu principalul îngrijitor al 
copilului/copilul, profesioniști din comunitate, dar și prin observarea comportamentului, climatului 
familial, mediului de viață etc.  

 
Cine furnizează serviciul? 

• Responsabilitatea realizării serviciulu revine fiecăruia dintre cei 3 lucrători comunitari – 
asistent social/lucrător social, asistent medical comunitar, consilier școlar, ținând cont de 
limitele de competență125;  

• În mod reciproc, lucrătorii se informează săptămânal/ori de câte ori este cazul asupra 
evoluției cazurilor monitorizate în săptămâna anterioară. 
 

Cui se furnizează serviciul? 

• Serviciul monitorizare şi evaluare este furnizat familiei, principalului îngrijitor al 
copilului/reprezentantului legal, copilului/adolescentului, femeii gravide. 
  

Frecvența furnizării serviciului  

• Frecvența furnizării serviciului este determinată de complexitatea cazurilor;  
• Echipa de lucrători comunitari realizează evaluarea planurilor integrate de servicii în cadrul 

unor întâlniri trimestriale sau ori de câte ori este nevoie, cu respectarea prevederilor art.11 
din Anexa 2 la HG 691/2015126; 

                                                   
125Consilierul școlar va realiza monitorizarea evoluției copiilor/părinților sau reprezentanților legali ai acestora, care au 
beneficiat de servicii de consiliere psihopedagogică oferite în cabinetul școlar, urmărind evoluția comportamentului şi 
ameliorarea situațiilor problematice pe parcursul participării la ședințele de consiliere. De asemenea, profesorul consilier 
școlar se va implica în monitorizarea evoluției situației școlare a copiilor/elevilor cu risc de abandon școlar, în colaborare 
cu educatoarele/învățătorii/profesorii diriginți. 
126  Art. 11, alin (3), Anexa 2 din HG 691/2015: Monitorizarea implementării planului de servicii întocmit potrivit alin. (1) se 
realizează prin vizite la domiciliul familiilor cu copil/copii astfel: 
  a) anual sau ori de câte ori se impune, în situaţia în care în urma completării fişei de identificare a riscurilor sunt stabilite 
mai puţin de 5 situaţii de risc dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1) - (6); 
  b) semestrial sau ori de câte ori se impune, în situaţia în care în urma completării fişei de identificare a riscurilor sunt 
stabilite mai puţin de 6 - 10 situaţii de risc din cele prevăzute la art. 5 alin. (1) - (6); 
  c) trimestrial sau ori de câte ori se impune, în situaţia în care în urma completării fişei de identificare a riscurilor sunt 
stabilite peste 10 situaţii de risc din cele prevăzute la art. 5 alin. (1) - (6). 
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• Întâlnirea este convocată de către asistentul social-responsabil de caz, la sediul Centrului 
comunitar/SPAS/școală;  

• La finalul întâlnirii se întocmește un proces verbal, redactat prin rotație de fiecare dintre cei 
trei membri ai echipei sau în funcție de profilul cazurilor;  

•  La întâlniri pot participa şi coordonatorii județeni, respectiv, reprezentanți ai DGASPC, 
conform prevederilor art.15 din Anexa 2 la HG 691/2015, CJRAE, DSP etc.  

 
Unde se înregistrează serviciul  

• Serviciul se înregistrează în dosarul copilului;  
• Documentele privind furnizarea serviciului se adaugă în dosarul copilului, dacă este cazul; 

 
Instrumente utilizate în furnizarea serviciului 

• Raport de vizită  
• Raport de monitorizare şi evaluare 

Exemplificare 

Aplicația AURORA 

Aurora – metodologie de lucru care a fost inițiată de către Reprezentanţa UNICEF 
România, în cadrul Proiectului demonstrativ dezvoltat în 8 judeţe (32 comunităţi rurale) Prima 
prioritate: nici un copil invizibil şi dezvoltată în alt proiect demonstrativ implementat în judeţul 
Bacău – „Incluziunea socială prin furnizarea de servicii la nivelul comunității”. 

 Metodologia propune o abordare unitară a cazurilor, prin asigurarea unei identificări 
complexe a situației copiilor și familiilor acestora. Metodologia presupune măsurarea unor 
indicatori larg acceptați pentru relevanța lor în ceea ce privește situația copiilor și a familiilor 
acestora. Prima colectare a datelor, aferentă serviciului de identificare, este înregistrată în baza de 
date ca T0 (prima măsurare) şi arată situația la momentul inițial. Conform metodologiei, situația 
gospodăriei este re-evaluată la fiecare 9 luni, un serviciu fiind generat pentru asta. După fiecare 9 
luni, colectarea de date este înregistrată la T1, T2,… Tn şi arată dinamica situației gospodăriei. Cu 
toate acestea, lucrătorii comunitari pot decide ca înainte de termenul de reevaluare, atunci când 
situația din gospodărie o impune, să actualizeze datele din gospodărie, datele fiind colectate în 
momentul T anterior. 

Metodologia Aurora este instrumentată prin două componente distincte şi anume:  

i) aplicația mobilă Aurora, o componentă software, instalată pe o tabletă, care este utilizată în 
activitatea de teren de către lucrătorii comunitari şi conține un ghid de interviu pentru 
colectarea de date despre toți membrii gospodăriei, generează un diagnostic cu privire la 
vulnerabilitățile copiilor și femeilor din gospodărie și sugerează un pachet de servicii de 
bază, asigurând, în același timp, și un instrument util profesioniștilor de la nivel local în 
asigurarea managementului de caz;  

ii) platforma web Aurora, platformă care consolidează datele la nivel local, județean și național 
şi produce rapoarte necesare pentru monitorizarea și evaluarea activității, pentru 
justificarea intervențiilor, proiectelor, politicilor etc. 

Din perspectiva prezentei evaluări este necesar de menționat că, în cadrul proiectului 
demonstrativ, aplicarea Aurora la T0 s-a făcut în cele mai multe cazuri în 2014. Cu toate acestea, 
orice caz nou înregistrat de către lucrătorii comunitari apare în T0, ceea ce face ca nu pentru toate 
cazurile înregistrate în T0 datele să fie colectate în 2014. În plus, lucrătorii comunitari au continuat 
înregistrarea de cazuri de copii şi femei vulnerabile, independent de baza de date inițială, pentru 
care au furnizat servicii de bază. 

Aplicaţia AURORA, oferă o înţelegere unitară asupra: 

• 6 dimensiuni;  

• 14 vulnerabilități; 
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• 40 sub-vulnerabilități. 

AURORA: 

• Asigură identificarea vulnerabilităților într-o manieră unitară de către toți lucrătorii 
comunitari pentru toți copiii;  

• Permite identificarea tuturor vulnerabilităților cu care se confruntă un copil;  

• Culege date despre toți membrii gospodăriilor în care trăiesc copii vulnerabili;  

• Nu trebuie văzut ca un chestionar care se aplică unei singure persoane din gospodărie în 
cadrul unei singure vizite pe teren;  

• Este complex şi necesită o instruire adecvată a lucrătorilor comunitari care îl vor aplica.  
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2.4. Metodologie intersectorială pentru furnizarea pachetului minim de 
servicii – nivelul local și județean 

 

2.4.1.Preambul 

Scopul acestei metodologii este de a stabili un set de repere conceptuale şi operaționale 
pentru implementarea pachetului minim de servicii la nivelul comunității şi pentru asigurarea 
colaborării şi coordonării de la nivelul județean. Metodologia își propune să detalieze etapele 
procesului de furnizare a pachetului minim de servicii, precizând responsabilitățile individuale și 
comune ale membrilor echipei locale și județene, dar şi rolurile instituțiilor de la nivel local și 
județean. 

Prezenta metodologie este un instrument de lucru destinat, în primul rând, profesioniștilor de 
la nivel local (asistenți/referenți sociali, asistenți medicali comunitari, consilieri școlari, mediatori 
școlari, mediatori sanitari), instituțiilor de la nivel local, precum și coordonatorilor județeni şi 
instituțiilor relevante de la nivel județean.  

Metodologia a fost elaborată pornind de la o analiză a prevederilor legislative la nivel primar 
și secundar din domeniul drepturilor copilului, educației, sănătății şi protecției sociale. Prin această 
analiză au fost identificate cele mai importante aspecte care ar putea influența procesul de 
furnizare a pachetului minim de servicii. Mai mult decât atât, experiența practică a implementării 
pachetului minim de servicii în cadrul proiectului model „Incluziunea socială prin furnizarea de 
servicii la nivelul comunității” a influențat în mod direct elaborarea acestei metodologii. Pornind de 
la o colecție consistentă de studii de caz elaborate de către membrii echipelor comunitare, 
metodologia a luat în considerare barierele și oportunitățile asociate implementării pachetului 
minim de servicii. Un grup de lucru format din profesioniști reprezentând cele 3 domenii (social, 
educație, sănătate), în baza prevederilor legislative, și, în special, a celor care favorizează 
activitatea intersectorială la nivel local și județean, valorificând şi experiența modelului, a realizat 
operaționalizarea pachetului minim de servicii în conținutul metodologiei intersectoriale.  

Structura metodologiei detaliază fiecare etapă/serviciu din pachetul minim de servicii, 
urmărind să răspundă la întrebări punctuale precum: Cine furnizează serviciul? Cui furnizează? 
Cum este furnizat serviciul? Unde se furnizează? Când se furnizează serviciul? Cu ce 
periodicitate?  

Necesitatea elaborării unei metodologii pentru furnizarea integrată a serviciilor este 
determinată de următoarele aspecte: 

• furnizarea integrată a pachetului minim de servicii presupune colaborarea și implicarea 
profesioniștilor din domenii diferite de activitate; 

• evitarea suprapunerii de roluri, respective, neacoperirea unor servicii, în special în acele 
situații unde granița dintre roluri şi responsabilități sectoriale este foarte fină.  

Prevederile metodologiei urmăresc cadrul normativ în vigoare care reglementează cele 3 
domenii, respectiv, social, medical și educație și reunesc principalele aspecte ale metodologiilor şi 
procedurilor de lucru existente, așa cum sunt prezentate în Anexa nr. 1 – Inventar legislativ la 
prezentul document.  

 

2.4.2. Aspecte generale 

Definiții 

Beneficiile de asistenţă socială – reprezintă formele suplimentare sau de substituire a 
veniturilor individuale/familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, 
precum și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții 
persoanelor sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege; 

Caz identificat– este acel caz (copil și familia sa) a cărei situație de risc (depistată direct, pe 
teren sau indirect prin sesizări, semnalări etc.) este confirmată în etapa de identificare a 
managementului de caz;  
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Caz activ – acel caz (copil și familia sa) pentru care se va asigura furnizarea serviciilor 
pentru perioada determinată; 

Copil vulnerabil: Un copil vulnerabil este definit ca fiind persoana cu vârsta sub 18 ani aflată 
în situație de risc de lipsire de îngrijire şi protecție adecvată127 

Coordonator județean- reprezintă profesionistul de la nivelul instituțiilor județene cu atribuții 
de coordonare a activității lucrătorilor comunitari, asistență tehnică şi sprijin metodologic, 
comunicare şi cooperare intersectorială; 

Echipă comunitară – reprezintă echipa de la nivel local, implicată în toate etapele furnizării 
serviciilor integrate (identificare, evaluarea nevoilor, prioritizare, elaborare plan de servicii, 
furnizare servicii integrate, monitorizare şi evaluare). Aceasta include: asistentul/lucrătorul social, 
asistentul medical comunitar, dar şi mediatorul sanitar și/sau mediatorul școlar, acolo unde, în 
funcție de specificul comunității, aceștia sunt disponibili la nivel local. Echipa comunitară se 
bazează pe sprijinul și participarea consilierului școlar, în calitate de profesionist local, în 
furnizarea de servicii integrate pentru copii/elevii identificați ca fiind în situație de vulnerabilitate şi 
familiile acestora din unitatea școlară unde acesta își desfășoară activitatea. 

Deprinderi parentale – practici bazate pe cunoștințe, abilități tehnice şi psiho-sociale 
necesare îngrijirii şi educării copilului, pe care părinții trebuie să le posede și să le utilizeze pentru 
a-i asigura copilului o dezvoltare fizică, intelectuală, morală și comportamentală optimă, dar și 
integrarea în familie și comunitate. 

Fişă de identificare a riscurilor 128  reprezintă documentul completat de reprezentanţii 
serviciului public de asistenţă socială la domiciliul familiei pentru care există suspiciuni cu privire la 
existenţa unei situaţii de risc pentru copil; 

Fişă de observaţie129 reprezintă documentul completat de reprezentanţii serviciului public de 
asistenţă socială şi de toţi profesioniştii de la nivel local care, prin natura profesiei, intră în contact 
cu copilul şi au suspiciuni cu privire la existenţa unei situaţii de risc pentru copil; 

Furnizor de servicii (sociale, educaționale, medicale etc.) – instituții şi organizații publice sau 
private, profesioniști locali/județeni care au responsabilități în furnizarea de servicii integrate 
prevăzute în pachetul minim de servicii şi planificate conform planului de servicii;  

Lucrător comunitar – reprezintă profesionistul de la nivelul comunității care are ca 
responsabilitate principală furnizarea de servicii copiilor și familiilor acestora, preponderent prin 
activitate de teren (i.e. asistent / lucrător social, asistent medical comunitar, mediatorul sanitar, 
mediatorul școlar). Lucrătorii comunitari furnizează servicii integrate copiilor și familiilor acestora în 
limita ariei de responsabilitate reglementată prin acte normative şi fișa postului, a grupului țintă, a 
competențelor profesionale dobândite;  

Management de caz - reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităților de asistenţă 
socială, asistență medicală comunitară, promovarea accesului şi participării școlare, activități 
desfăşurate în interesul superior al copilului de către o echipă comunitară cu sprijinul altor 
profesionişti din diferite sectoare, instituţii publice şi private. Chiar dacă managementul de caz este 
un termen preluat din domeniul protecţiei drepturilor copilului, metoda se aplică la toate sectoarele. 

Pachet minim de servicii integrate– serviciile de bază care asigură un acces minim la servicii 
de sănătate, educație și protecție socială, furnizate în mod universal, de membrii echipei 
comunitare, cu sprijinul altor profesioniști din comunitate. Pachetul minim de servicii integrate este 
asigurat de autoritățile publice locale în vederea îndeplinirii dreptului fiecărui copil la dezvoltare, 
pentru a combate sărăcia, pentru a preveni riscul de excluziune socială și pentru a sprijini familiile 
vulnerabile cu copii. 

Prevenire - reprezintă acțiunile şi serviciile planificate şi realizate la nivelul comunității, cu 
precădere prin activități de teren, care au în vedere asigurarea evitării unor situații de risc, cum ar 
fi: riscul de excluziune socială, violența, abandonul școlar, separarea copilului de familie etc. 

                                                   
127http://info.worldbank.org/etools/docs/library/138974/toolkit/howknow/definitions.htm 
128(anexă a HG 691/2015) 
129(anexă a HG 691/2015) 
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Profesionist local – profesioniștii de la nivel local și/județean, alții decât membrii echipei 
comunitare şi care sunt implicați/participă la acordarea serviciilor integrate (consilier școlar, medic, 
medic de familie, polițist, preot, psiholog, kinetoterapeut etc.)  

Plan de servicii – Este documentul prin care se realizează planificarea acordării serviciilor 
integrate şi a prestațiilor sociale, pe baza evaluării nevoilor copilului şi a familiei acestuia, care să 
garanteze exercitarea drepturilor copilului la protecție, sănătate și educație.  

Responsabil de caz – În accepțiunea prezentei metodologii, responsabilul de caz este 
lucrătorul comunitar care îndeplinește, în cadrul echipei comunitare, rolul de manager de caz, 
asigurând: coordonarea activității echipei comunitare în vederea elaborării, implementării, 
monitorizării planului de servicii; comunicarea la nivelul echipei comunitare, dar și comunicarea cu 
profesioniștii implicați în furnizarea serviciilor integrate; cooperarea intersectorială a lucrătorilor 
comunitari şi profesioniștilor, cu scopul prevenirii separării copilului de familie. Echipa comunitară, 
în funcție de specificul şi complexitatea situației de risc ce afectează copilul şi familia, stabileşte 
membrul care îşi va asuma statutul de „responsabil de caz”. 

Servicii integrate – servicii sociale, medicale, educaționale, furnizate de către membrii 
echipei comunitare care utilizează o bază de date comună, bazate pe o evaluare amănunțită a 
tuturor membrilor dintr-o gospodărie, respectând principiile managementului de caz, adesea 
implicând o locație comună şi facilitate de schimbul de informații şi cunoștințe, precum și de 
formare comună a profesioniștilor. 

Semnalare – procesul prin care un profesionist aduce la cunoștința unei alte instituții o 
situaţie de risc pentru copil sau pentru comunitate.Spre deosebire de semnalare, sesizarea este o 
acțiune pe care o poate face, în aceiași situație, orice persoană. Orice prezumţie de pericol pentru 
copil trebuie să declanşeze un proces de semnalare către autorităţile abilitate, chiar dacă acesta 
nu se va confirma.  

Situaţie de risc – orice situaţie, măsură sau inacţiune care afectează dezvoltarea fizică, 
mentală, spirituală, morală ori socială a copilului, în familie sau în comunitate, pentru o perioadă 
determinată de timp. 

Vulnerabilitate - stare de fapt existentă la un moment dat în familie, care poate afecta 
bunăstarea copilului şi respectarea drepturilor sale. 

 

Grup țintă 

Furnizarea serviciilor integrate are un caracter universal, în grupul țintă fiind cuprinși toți 
copiii şi familiile acestora.  

În mod special, serviciile integrate vizează copiii vulnerabili130 şi familiile/principalul îngrijitor 
al acestora având în vedere şi modul în care sunt menționați în actele normative în vigoare, după 
cum urmează:  

a. „Copiii invizibili”- copiii ce se confruntă cu unul sau mai multe tipuri de vulnerabilităţi şi care 
sunt identificaţi de lucrătorii comunitari prin activitatea de teren, respectiv copiii cunoscuţi în 
localitate ca fiind într-o situaţie vulnerabilă şi în cazul cărora vizita de teren evidențiază noi 
aspecte (cum ar fi abuz, neglijare etc.);  

b. Copil care locuiește în sărăcie(H.G.691/2015, Anexa 2, art.5)  
c. Copil neînregistrat la medicul de familie; 
d. Copil cu vârsta până la 1 an inclusiv, în situație de risc; 
e. Copil cu vârsta între 1-5 ani, în situație de risc; 
f. Copil cu boală cronică sau care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli 

cronice;  
g. Copil care nu a fost înscris la școală, care a abandonat școala sau este la risc de abandon 
școlar;  

h. Adolescent/copil cu comportament la risc; (272/2004, art.93) 

                                                   
130 Conform cap. IV „Vulnerabilitățile copiilor și mamelor identificate de AURORA” din Manualul Aurora 
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i. Copil în familie cu risc de violență, abuz sau neglijare a copiilor; (272/2004, art. 89, art.91, 
art.94; HG 49/2011) 

j. Copil cu condiții precare de locuire; (HG 691/2014, Anexa 2, art.5)  
k. Copil fără acte de identitate(HG 1103/2014);  
l. Copil fără un părinte sau ambii părinți acasă(272/2004, art.104; HG 691/2014, Anexa 1); 
m. Copil cu dizabilități(272/2004, art.49, art.50, Ordinul 1985/1305/5805/2016); 
n. Copil separat de familie sau cu risc de a fi separat de familie (272/2004, art.54, HG 

691/2014, art.5; HG 1103/2014); 
o. Femeie însărcinată în situație de risc (HG 1103/2014); 
p. Alte situații de vulnerabilitate menționate în Legea 272/2004: copiii unor cetăţeni români 

aflaţi în străinătate, în special acei copii lipsiți de protecția unui adult; copiii fără cetăţenie 
aflaţi pe teritoriul României; copiii care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie în 
condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor în România; copiii unor 
cetăţeni străini aflaţi pe teritoriul României, în situaţii de urgenţă constatate, în condiţiile 
legii, de către autorităţile publice române competente; copilul care a săvârsit o faptă penală 
şi nu răspunde penal etc. 

Totodată, prin raportare la aria de responsabilitate a lucrătorilor comunitari, se pot defini 
categorii specifice de grup țintă, cum ar fi:  

• Asistentul social/lucrătorul social: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani aflați în una sau 
mai multe dintre situațiile de vulnerabilitate menționate anterior şi familiile acestora;  

• Asistentul medical comunitar: copiii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, femeia gravidă;  
• Mediatorul sanitar: copiii vulnerabili cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani şi familiilor acestora, 

femeia gravidă, cetățeni români de etnie romă;  
• Mediatorul școlar: copiii de vârstă preșcolară din comunitate care nu sunt înscriși la 

grădiniță; copiii de vârstă școalară, din circumscripția școlară, care au abandonat școala 
și/sau sunt în risc de abandon școlar.  

 

Roluri şi responsabilități în furnizarea serviciilor integrate  

Rolurile şi responsabilitățile lucrătorilor comunitari sunt definite în relație cu furnizarea 
pachetului minim de servicii, pe baza experienței proiectului, cu respectarea reglementărilor legale 
în vigoare. 

 

Roluri şi responsabilități ale asistentului social/lucrătorului social 

a) Rolul asistentului social/lucrătorului social  

Prin activitățile pe care le derulează în mod constant în comunitate şi în parteneriat cu 
ceilalți lucrători comunitari şi profesioniști în/din afara comunității, asistentul 
social/lucrătorul social contribuie, în special, la creșterea accesului la servicii sociale de 
bază pentru cele mai vulnerabile familii şi copii şi la reducerea tuturor formelor de 
violență asupra copilului în cadrul familiei. În practică, asistentul social/lucrătorul social 
de la nivelul comunităților exercită în special rolul de responsabil de caz, 
intermediar/facilitator – intermediază și facilitează accesul beneficiarilor la servicii sociale 
de bază sau alte resurse; mediator în relația dintre beneficiar şi alte instituții, 
profesioniști; educator – transmite beneficiarilor cunoștințe, abilități şi deprinderi 
necesare pentru a preveni apariția problemelor sau pentru a depăși situația de 
vulnerabilitate; și consilier- asistă beneficiarii să se descurce mai bine în societate, să-și 
schimbe comportamentul, să învețe să depășească situațiile problemă.  

b) Asistentul social/lucrătorul social are următoarele responsabilități  

� identificarea situaţiilor de risc la care poate fi supus copilul utilizând următoarele 
instrumente: aplicația on-line AURORA, fişa de observaţie, în situaţia în care sursele de 
informare sunt cele prezentate la art. 6 alin. (2) lit. a) - d), respective, fişa de identificare 
a riscurilor din Metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de 



 

173 

asistență socială și protecția copilului şi serviciile publice de asistență socială și modelul 
standard al documentelor elaborate de către acestea, aprobată prin HG 691/2015;  

� realizarea, în colaborare cu echipa comunitară, dacă este cazul, a evaluării nevoilor 
specifice ale copilului şi ale familiei;  

� în funcție de specificul și complexitatea cazului, elaborarea şi implementarea planurilor 
de servicii pentru cazurile prioritizate/active, alături de echipa comunitară;  

� furnizarea de servicii de informare, consiliere, acompaniere, sprijin sau referire copiilor și 
familiilor acestora pentru a facilita/ depășirea situațiilor de vulnerabilitate;  

� monitorizarea furnizării serviciilor integrate şi a evoluției situației beneficiarului în 
perioada de implementare și post-implementare a planului de servicii, alături de ceilalți 
membri ai echipei comunitare (asistent medical comunitar, mediator școlar, mediator 
sanitar);  

� revizuirea/reevaluarea în echipă a planul de servicii;  
� colaborarea cu membrii Structurii Comunitare Consultative (SCC) în furnizarea serviciilor 

sociale și identificarea soluțiilor/resurselor care pot contribui la depășirea situației de 
vulnerabilitate a copiilor și familiilor;  

� cooperarea sistematică şi cu alți profesioniști din/și din afara comunității care pot sprijini 
procesul furnizării serviciilor integrate (consilier școlar,cadre didactice,medici, lucrători 
din poliție, preoți, alte persoane cu responsabilități complementare, profesioniști din 
cadrul DGASPC etc.) 

Roluri şi responsabilități ale asistentului medical comunitar 

a) Rolul principal al asistentului medical comunitar 

Rolul principal al asistentului medical comunitar este acela de a promova sănătatea, cu 
scopul de a îmbunătăți standardele generale de sănătate din comunitate, prin 
îmbunătățirea cunoștințelor asupra factorilor de risc și încurajarea populației să adopte 
comportamente şi stiluri de viață sănătoase. 

Din perspectiva pachetului minim de servicii, scopul activității asistentului medical 
comunitar este îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor și familiilor acestora, prin 
asigurarea echitabilă a accesului la servicii de sănătate, indiferent de statutul socio-
economic, nivelul de educație, amplasarea acesteia în mediul rural sau urban sau de 
distanța față de furnizorul de servicii medicale. 

b) Responsabilitățile asistentului medical comunitar 

� Identificarea, preponderent prin muncă de teren, a copiiilor și familiilor aflate în situație 
de vulnerabilitate socio-medicală, respective, sub incidența factorilor de risc pentru 
sănătatea acestora;  

� Evaluarea nevoilor specifice(socio-medicale) ale copiilor și familiilor acestora, în 
colaborare cu echipa comunitară; 

� Participarea în echipă, alături de ceilalți lucrători comunitari, la elaborarea și 
implementarea planurilor de servicii pentru cazurile prioritizate /active; 

� Furnizarea de servicii de informare şi consiliere, în limita competențelor profesionale 
legale, acompaniere și sprijin, referire pentru copiii şi familiile acestora, în vederea 
depășirii situației de dificultate; 

� Furnizarea de servicii de asistență medicală primară copiilor și familiilor acestora, 
pornind de la problemele specifice identificate în activitatea de teren, pentru depășirea 
situațiilor de vulnerabilitate;  

� Furnizarea de servicii de profilaxie primară şi secundară către membrii comunității, în 
special către copiii vulnerabili şi familiilor acestora; 

� Monitorizarea & evaluarea planului de servicii în perioada de implementare și post-
implementare și evoluția situației copilului şi a familiei sale, împreună cu ceilalți membri 
ai echipei comunitare (asistent social/lucrător comunitar, mediator școlar, mediator 
sanitar) 

� Revizuirea & reevaluarea în echipa comunitară a planului de servicii şi a cazului; 



 

174 

� Colaborarea cu membrii Structurii Comunitare Consultative (SCC) în furnizarea 
serviciilor integrate şi identificarea soluțiilor/resurselor care pot contribui la depășirea 
situației de vulnerabilitate a copiilor și familiilor; 

� Cooperarea sistematică şi cu alți profesioniști din/și din afara comunității care pot sprijini 
procesul furnizării serviciilor integrate:consilier școlar, cadre didactice, medici, lucrători 
din poliție, preoți, alte persoane cu responsabilități complementare, profesioniști din 
cadrul DSP, DGASPC etc. 

Roluri şi responsabilități ale mediatorului sanitar  

a) Rolul mediatorului sanitar 

Intervenția mediatorului sanitar se adresează în special copiilor vulnerabili şi familiilor 
acestora, cetățeni români de etnie romă, rolul mediatorului sanitar fiind acela de a facilita 
comunicarea dintre aceștia și autoritățile publice locale/județene şi personalul medico-
sanitar. 

b) Responsabilitățile mediatorului sanitar 

� Identificarea, în cadrul comunității, a copiilor în situație de vulnerabilitate socio-medicală 
şi familiile acestora (de exemplu: copii şi familiile acestora, copii fără acte de identitate, 
persoane neasigurate, femei de vârstă fertilă, gravide/lehuze, persoane cu risc de 
excluziune socială, cazurile aflate în evidența medicului de familie cu boli cronice/grave, 
cazurile de violență în familie);  

� Evaluarea nevoilor specifice ale copilului şi familiei în limita ariei de competență, în 
colaborare cu echipa comunitară; 

� Participarea în echipa comunitară, alături de ceilalți lucrători comunitari (asistent 
social/lucrător comunitar, asistent medical comunitar, mediator școlar) la elaborarea şi 
implementarea planurilor de servicii pentru cazurile prioritizate/active; 

� Furnizarea servicii de informare şi consiliere în limita ariei de competență, acompaniere 
și sprijin și servicii de referire pentru copiii şi famiile acestora, pentru a-i ajuta să 
depășească situația de dificultate; 

� Monitorizarea, alături de ceilalți lucrători comunitari, a situației copiilor vulnerabili şi 
familiilor acestora, pe parcursul implementării planului de servicii, urmărind îmbunătățirea 
situației acestora; 

� Colaborarea cu alți profesioniști de la nivel local (medicul de familie, autorități locale, 
SCC, ONG-uri etc.); 

Roluri şi responsabilități ale mediatorului școlar 

a) Rolul mediatorului școlar 

Rolul mediatorului școlar este de a sprijini participarea tuturor copiilor din comunitate la 
învăţământul general obligatoriu, încurajând implicarea părinţilor în educaţia copiilor şi în 
viaţa şcolii şi facilitând colaborarea dintre familie, comunitate şi şcoală. 

b) Responsabilitățile mediatorului școlar 

� Identificarea copiilor în situație de vulnerabilitate ca urmare a unor situații de încălcare a 
drepturilor acestora (copiii de vârstă preşcolară din comunitate care nu sunt înscrişi la 
grădiniţă, copiilor de vârstă şcolară, din circumscripţia şcolară, care nu au fost înscrişi 
niciodată la şcoală / care au abandonat școala, copii aflaţi în pericol de abandon şcolar) 
şi semnalarea acestor situații către autoritățile/instituțiile responsabile; 

� Evaluarea nevoilor specifice ale copilului şi familiei, în limita ariei de competență, în 
colaborare cu echipa comunitară  

� Participarea, în echipa comunitară, alături de ceilalți lucrători comunitari (asistent 
social/lucrător comunitar, asistent medical comunitar, mediator sanitar) la elaborarea şi 
implementarea planurilor de servicii pentru cazurile prioritizate/active ce intră în aria lor 
de competenţă profesională; 

� Furnizarea de servicii de informare şi consiliere, în limita ariei de competență, 
acompaniere și sprijin și servicii de referire pentru copii şi familiile acestora, pentru a-i 
ajuta să depășească situația de dificultate; 
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� Monitorizarea, alături de ceilalți lucrători comunitari, a situației copiilor vulnerabili şi a 
familiilor acestora pe parcursul implementării planului de servicii, urmărind înscrierea 
copiilor în învăţământul preșcolar, accesarea programelor alternative, menținerea 
copiilor în sistemul educațional obligatoriu etc.; 

� Cooperarea cu cadrele didactice, conducerea școlii şi cu alți profesioniști de la nivel local 
(autorități locale, ONG-uri, poliție etc.) pentru asigurarea accesului, participării şi menținerii 
copiilor preșcolari / copiilor de vârstă școlară în sistemul educațional obligatoriu.  

 

2.4.3. Managementul serviciilor integrate la nivel local 

Metoda de lucru utilizată în furnizarea serviciilor integrate este managementul de caz şi 
presupune: coordonarea activității echipei comunitare, în vederea elaborării, implementării, 
monitorizării planului de servicii; comunicarea la nivelul echipei comunitare, dar și comunicarea cu 
profesioniștii implicați în furnizarea serviciilor integrate; cooperarea intersectorială a lucrătorilor 
comunitari şi profesioniștilor implicați în furnizarea serviciilor integrate, cu scopul respectării 
drepturilor copilului.  

Prin utilizarea managementului de caz se asigură o intervenție multidisciplinară şi 
interinstituțională, organizată, eficientă şi coerentă pentru copil și familia/reprezentantul legal al 
acestuia. 

Pachetul minim de servicii, pilotat în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de 
servicii integrate la nivelul comunității”, implementat în cadrul unui parteneriat extins la nivel 
județean şi local, integrează intervenții de bază din domeniul asistenței sociale, asistenței medicale 
comunitare şi educaționale. 

Pachetul minim de servicii include un set de șapte categorii de servicii furnizate la nivelul 
comunității, respectiv: identificare; evaluarea nevoilor; informare; consiliere; acompaniere și suport; 
referire; monitorizare şi evaluare.  

Aceste șapte categorii de servicii integrate au fost prezentate în secțiunea 2.3.3 Servicii 
furnizate la nivel de comunitate prin pachetul minim de servicii 

 

Planificarea furnizării serviciilor (întocmirea planului de servicii) 

Conform cadrului normativ în vigoare131, planul de servicii se întocmește în termen de 30 de 
zile de la identificarea situației de risc și verificarea informațiilor în teren. Întocmirea planului de 
servicii este un proces care presupune parcurgerea de către echipa comunitară cu precăderea a 
următoarelor etape:  

Etapă pregătitoare a întocmirii planului de servicii 

a) Stabilirea a minimum unei întâlniri la care să participe toți membrii echipei comunitare;  

b) Selectarea (pe baza unor criterii agreate de toți membrii echipei) a acelor copii şi familiile 
acestora din lista cazurilor identificate, cărora le vor fi asigurate servicii pe o perioada determinată; 
aceste cazuri poartă în prezenta metodologie denumirea de „cazuri active”. 

c) Selectarea din lista cazurilor active a acelor cazuri pentru care se va întocmi planul de 
servicii. 

Având în vedere diferențele în procedurile legate de finalizarea planurilor de servicii pentru 
cazurile care reclamă intervenție de urgență sau în care este vorba despre un copil aflat la risc de 
separare de familie, se recomandă evidențierea acestora pe lista cazurilor active şi abordarea 
acestora în cadrul unei întâlniri separate. 

Întocmirea planului de servicii 

Această etapă necesită stabilirea a minimum unei întâlniri în cadrul căreia echipa 
comunitară dezvoltă o primă variantă a planului de servicii, conținutul acestuia fiind stabilit în 
comun de către toți membrii echipei integrate. 
                                                   
131conform HG 691/2015, respectiv Ordinul 288/2006 pentru aprobarea SMO privind Managementul de caz  
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Prioritizarea furnizării serviciilor se realizează în perioada stabilită pentru elaborarea planului 
de servicii, la nivelul întregii echipe urmărindu-se stabilirea responsabilităților individuale și 
termenelor de realizare. Planificarea și prioritizarea se vor reflecta într-o matrice logică a furnizării 
serviciilor (anexa 3 Matricea responsabilităților). 

Validarea planului de servicii 

a) Dacă situația în care se găsește copilul reclamă intervenție de urgență sau este vorba 
despre un copil aflat la risc de separare de familie, lucrătorul comunitar responsabil de caz 
convoacă o întâlnire a Structurii Comunitare Consultative (la care este invitată şi familia) şi se 
discută pe baza propunerii de plan de servicii dezvoltată de echipa comunitară. Apoi, se trece 
direct la pasul 3.2.4. 

b) Dacă situația în care se găsește copilul NU reclamă intervenție de urgență sau NU este 
vorba despre un copil aflat la risc de separare de familie, procedura este următoarea:  

• echipa comunitară stabilește o întâlnire cu familia/principalul îngrijitor/reprezentantul legal 
şi copilul, în funcție cu vârsta şi gradul sau de maturitate, în cadrul căreia se discută pe 
baza variantei propuse a planului de servicii, apoi,  

• este convocată Structura Comunitară Consultativă pentru a le aduce la cunoștință 
membrilor acesteia cazurile active şi a discuta pe scurt toate planurile de servicii 
dezvoltate.  

Finalizarea planului de servicii 

a) În cadrul unei noi întâlniri a echipei comunitare se discută sugestiile primite de la colegi, 
beneficiari, membri ai Structurii Comunitare Consultative. În cazul apariției unor recomandări 
contradictorii, decizia se ia prin consultare cu coordonatorii județeni. 

b) Se finalizează planul de servicii. 

Aprobarea planului de servicii 

a) Planul de servicii este supus aprobării de către primar în cazul SPAS şi de către directorul 
instituției în cazul DAS. 

b) După semnarea planului de servicii de către primar (SPAS) sau directorului instituției 
(DAS), planul se păstrează în dosarul copilului sau familiei (în funcție de metoda de organizare a 
administrației locale). 

Implementarea şi monitorizarea planului de servicii 

Coordonarea echipei comunitare în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a 
planului de servicii revine responsabilului de caz.  

Statutul de „responsabil de caz” va fi asumat de acel membru al echipei comunitare care, 
prin aria de competență profesională, corespunde cel mai bine specificului şi/sau complexității 
situației de risc ce afectează copilul şi familia. 

În cadrul planului de servicii, responsabilitățile fiecărui lucrător comunitar în relație cu 
furnizarea serviciilor integrate se stabilesc în funcție de: adresabilitate 132  şi competențele 
profesionale stabilite prin lege şi fișa postului. Pentru furnizarea acelor servicii integrate /intervenții 
asociate furnizării serviciilor integrate care depășesc prin complexitate competențele lucrătorilor 
comunitari, pot fi cooptați/implicați profesioniști de la nivel local și/sau județean din domeniul social, 
medical, educație, membrii SCC, poliție, ONG-uri etc. De exemplu, în cazurile de exploatare prin 
muncă, trafic de copii şi repatrierea copiilor români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe 
teritoriul altor state etc., în echipa de specialiști este inclus consilierul școlar și/sau cadrului didactic 
al copilului.  

 

                                                   
132 De exemplu, AMC–ul furnizează servicii pentru întreaga familie; mediatorul școlar doar pentru copilul/copii din 
circumscripția școlară 
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Finalizarea implementării planului integrat de servicii 

Are loc atunci când procesul de asistență a copilului nu se mai dovedește a fi necesar şi 
familia își redobândește capacitatea optimă de autonomie și funcționare. 

• Instrumente utilizate în furnizarea serviciului 
•  Raport închidere de caz;  

 

2.4.4. Coordonarea serviciilor integrate la nivel judetean 

Conceptul de coordonare județeană în legislația națională 

Social  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului asigură la nivelul judeţean, 
respectiv, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de 
asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.  

Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului exercită, în domeniul protecţiei şi 
promovării drepturilor copilului, următoarele atribuţii:  

a. coordonează activităţile de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor 
copilului la nivelul judeţului, respective, al sectorului municipiului Bucureşti; 

b. coordonează, la nivel judeţean, activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor 
strategiei judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; 

c. asigură îndrumarea metodologică a activităţilor serviciilor publice de asistenţă socială și a 
reprezentanților acestora în activitatea lor curentă de identificare şi evaluare a copilului şi familiei 
acestuia, precum şi în activitatea de planificare şi monitorizare a intervenţiei. În acest sens, fiecare 
responsabil efectuează trimestrial cel puţin o deplasare în fiecare unitate administrativ-teritorială și 
poate însoţi reprezentantul serviciului public de asistenţă socială de la nivel local, la solicitarea expresă 
şi temeinic motivată a acestuia, la efectuarea vizitelor în teren, atunci când situaţia o impune; 

d. organizează întâlniri semestriale între angajaţii direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului şi asistenţii sociali de la nivelul serviciului public de asistenţă socială; 

e. furnizează serviciului public de asistenţă socială informaţii cu privire la atribuţiile, 
organigrama direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile organizate la 
nivelul direcţiei, persoanele responsabile cu coordonarea activităţii de la nivel local şi datele de 
contact ale acestora; 

f. asigură legătura dintre serviciul public de asistenţă socială şi celelalte compartimente ale 
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

g. facilitează colaborarea între serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu 
organizaţiile neguvernamentale care funcţionează la nivelul judeţului; 

h. asigură îndrumare metodologică serviciilor publice de asistenţă socială, la cererea 
acestora, în elaborarea strategiilor locale de dezvoltare, în scrierea de proiecte, precum şi în orice 
altă activitate care vizează prevenirea separării copilului de părinţi; 

i. sprijină conducerea serviciului public de asistenţă socială în activitatea de identificare a 
nevoilor de formare continuă a personalului. 

j. coordonează înfiinţarea şi organizarea serviciilor sociale, în concordanţă cu nevoile şi 
situaţiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora 
pe întreg teritoriul judeţului; 

k. acordă sprijin autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi 
municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi organizării 
serviciilor sociale de interes local. 

Sănătate  

Direcţiile de sănătate publică judeţene133 şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice 
deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii, care pun în aplicare 

                                                   
133 Conform art. 17*) din LEGE  Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006  *** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii 
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politica şi programele naţionale de sănătate publică pe plan local, identifică problemele locale 
prioritare de sănătate publică, elaborează şi implementează acţiuni locale de sănătate publică. 

Din perspectiva conceptului de coordonare, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti au, în principal, următoarele atribuţii: 

a. coordonează şi controlează asistenţa gravidei, lăuzei şi nou-născutului; 
b. evaluează resursele umane de la nivelul asistenţei medicale în relaţie cu nevoile 
comunitare identificate prin acţiuni specifice; 
c. participă activ la programele de instruire a personalului din serviciile de sănătate publică şi 
a populaţiei; 
d. organizează acţiuni de prevenire a îmbolnăvirilor şi de promovare a sănătăţii; 
e. organizează activităţile preventive pe teritoriul judeţului şi, respectiv, al municipiului 
Bucureşti; 
f. colectează şi înregistrează date privind sănătatea populaţiei, utilizând informaţiile în scopul 
identificării problemelor de sănătate ale acesteia; 
g. identifică posibilele probleme de sănătate publică sau ameninţări la adresa sănătăţii unei 
comunităţi; 
h. intervin în rezolvarea problemelor de sănătate publică apărute în rândul persoanelor 
aparţinând grupurilor defavorizate; 
i. stabilesc relaţii de colaborare cu instituţii şi organizaţii, în vederea desfăşurării de acţiuni 
comune în domeniul sănătăţii publice; 
j. Asistența medicală comunitară134 este coordonată tehnic și metodologic de către Ministerul 
Sănătății, prin structurile sale deconcentrate din teritoriu, respectiv direcțiile de sănătate 
publică județene și a municipiului Bucureşti, în componența cărora se vor organiza 
compartimente de specialitate cu acest scop;  
k. Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului Bucureşti împreună cu autoritățile 
administrației publice locale, sunt responsabile de monitorizarea și evaluarea activității de 
asistență medicală comunitară şi transmit lunar Ministerului Sănătății raportul privind 
activitatea desfășurată la nivel de județ. 

Educație  

Inspectoratele școlare județene 135  şi Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti sunt 
servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației Naţionale, cu personalitate juridică, având 
în principal următoarele atribuții: 

a. aplică politicile şi strategiile Ministerului Educației Naţionale la nivel județean, respectiv al 
municipiului Bucureşti; 
b. controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților și instituțiilor 
de învățământ; 
c. asigură, împreună cu autoritățile administrației publice locale, școlarizarea elevilor și 
monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învățământului obligatoriu; 
d. coordonează metodologic și controlează activitățile unităților conexe ale Ministerului 
Educației Naţionale din aria județului/municipiului Bucureşti, cum ar fi Centrele județene de 
resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse și Asistență 
Educațională.  

CJRAE/CMBRAE reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în 
oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, 
cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie 
de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens. 

Conform prevederilor legale, CJRAE/CMBRAE136 îndeplineşte următoarele funcţii:  

a. de coordonare, monitorizare şi evaluare a serviciilor educaţionale specifice din judeţ/ 
municipiu;  

                                                   
134 Conform art. 16 şi art.17 din OUG 18/2017 
135 Conform art. 95 din Legea 1/2011 
136  Conform Ordinului nr. 5555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională 



 

179 

b. de monitorizare a evoluţiei beneficiarilor serviciilor educaţionale;  
c. de informare şi documentare pentru beneficiarii serviciilor educaţionale; 
d. de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la 
nivel naţional şi internaţional. 

 

Coordonarea județeană în filosofia proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii 
integrate la nivelul comunității 

În logica proiectului, responsabilitatea asigurării, organizării şi implementării pachetului 
minim de servicii este partajată pe 3 niveluri, în funcție de organizarea administrativă şi atribuțiile 
legale, respectiv:  

• Nivelul național: formularea şi revizuirea politicilor publice şi legislației relevante; finanțare 
adecvată şi continuă; sprijin și orientare metodologică necesară în implementarea 
intervențiilor la nivel județean şi local; 

• Nivelul județean:  
� specialiști din cadrul Direcțiilor Județene de Sănătate, Educație și Protecție 

socială/Protecția copilului, cu atribuții în supervizarea, orientarea și monitorizarea 
activității profesioniștilor de la nivel local colaborează în vederea planificării, 
implementării şi monitorizării intervențiilor și priorităților intersectoriale;  

� autoritățile administrației publice județene (Consiliul Județean, Instituția Prefectului) – 
formulare strategii, planuri de acțiune; finanțare adecvată;  

• Nivelul local: autoritățile publice locale organizează şi implementează pachetul minim de 
servicii cu suport metodologic din partea autorităților județene relevante, respectiv a 
autorităților centrale de profil.  

Conceptul de coordonare județeană definește natura relațiilor instituționale și profesionale 
dezvoltate cu scopul de a asigura, la nivel local, furnizarea serviciilor integrate unitar, eficient și 
eficace.  

 

Dimensiuni ale activității de coordonare 

• Supervizarea, în sensul de acțiune sau proces de observare şi îndrumare a unei practicii 
profesionale;  

• Îndrumarea metodologică, în sensul de acțiune sau proces de îndrumare și sprijin în 
realizarea practicii profesionale, conform unui standard sau protocol;  

• Monitorizarea, în sensul de activitate continuă de urmărire a prestației echipei comunitare 
în relație cu furnizarea serviciilor integrate;  

• Comunicarea facilitată, în sensul de a asigura fluxul informațional între echipa comunitară 
şi coordonatori, dar și alți actori, de a stabili legături, interacțiune și mediere;  

• Cooperarea intersectorială, înțeleasă ca modalitate de a lucra împreună cu profesioniști din 
domenii diverse de activitate, pentru atingerea unui scop comun.  

 

Instituţii şi structuri la nivelul județean, cu responsabilităţi în procesul furnizării serviciilor 
integrate 

Instituțiile județene, roluri şi atribuții în organizarea și implementarea pachetului minim de 
servicii  

a) Administrație publică:  

a.1. Consiliul Județean  

a. Asigură sprijinul administrativ și logistic autorităților locale şi instituțiilor județene în 
vederea organizării şi implementării pachetului minim de servicii;  
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b. Sprijină cooperarea inter instituțională la nivel județean, prin coordonarea și 
implementarea strategiilor de dezvoltare, planurilor de acțiune și programelor la 
nivel județean, în acord cu necesitățile furnizării pachetului minim de servicii;  

c. Asigură monitorizarea și coordonarea mecanismului de cooperare inter instituțională 
dezvoltat pentru furnizarea pachetului minim de servicii/serviciilor integrate;  

d. Facilitează utilizarea abordării integrate la nivelul instituțiilor cu atribuții şi 
responsabilități în domeniul incluziunii sociale; 

a.2. Instituția Prefectului  

a. Facilitează angajamentul primăriilor în sensul implicării acestora în organizarea, 
asigurarea și implementarea pachetului minim de servicii;  

b. Susține cooperarea inter instituțională la nivel județean şi facilitează procesul de 
coordonare pe verticală (nivel județean – nivel local);  

c. Asigură sprijinul tehnic și administrativ necesar implementării proiectului, inclusiv 
prin acces la material tehnic în vederea efectuării de teleconferințe cu primarii şi 
actorii județeni; 

d. Sprijină primăriile pentru identificarea și aplicarea prevederilor legale privind 
organizarea, asigurarea și implementarea pachetului minim de servicii;  

Instituții publice cu atribuții în domeniul social, sănătate, educație – Din perspectiva 
coordonării serviciilor integrate 

La nivel județean, instituțiile cheie din perspectiva furnizării pachetului minim de servicii sunt 
cele care au în aria de responsabilitate ca grup țintă copilul și familia acestuia, respectiv: Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcția Județeană de Sănătate Publică, 
Centrul Județean de Resurse și Asistență în Educație, Inspectoratul Școlar Județean.  

În limitele atribuțiilor stabilite prin lege în relație cu nivelul local, instituțiile județene 
menționate exercită rol de coordonare în furnizarea serviciilor integrate cu următoarele atribuții:  

1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

a. coordonează activităţile de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor 
copilului la nivelul judeţului;  

b. Desemnează personal responsabil cu coordonarea activității asistenților medicali 
comunitari şi mediatorilor sanitari pentru comunitățile cu romi; 

c. Facilitează și asigură suport metodologic pentru acordarea serviciilor din sfera 
asistenței sociale și protecției drepturilor copilului;  

d. Monitorizează și înregistrează activitatea lucrătorilor comunitari de furnizare a 
serviciilor integrate privind copiii vulnerabili şi familiile acestora;  

e. Asigură logistica necesară desfășurării activității coordonatorilor județeni;  

f. Facilitează implicarea Structurii Comunitare Consultative în soluționarea cazurilor 
identificate;  

g. Asigură dezvoltarea competențelor profesionale ale asistenților/lucrătorilor sociali 
din cadrul SPAS pentru a furniza servicii integrate la nivelul comunității;  

2) Direcția Județeană de Sănătate Publică  

a. Facilitează și asigură suport metodologic pentru acordarea de servicii în sfera 
asistenței medicale comunitare şi a prevenirii oricăror forme de violență asupra 
copilului; 

b. Monitorizează activitățile din teren ale asistentului medical comunitar și mediatorului 
sanitar, vizând îmbunătățirea indicatorilor medico-sociale pentru copii şi familiile 
acestora;  
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c. Facilitează și susține implicarea cu precădere a medicilor de familie și a asistentului 
medical din cadrul CMI, dar și a altor medici specialiști, în soluționarea cazurilor 
identificate;  

d. Desemnează personal din cadrul DSP responsabil cu coordonarea activității 
asistenților medicali comunitari şi mediatorilor sanitari pentru comunitățile cu romi; 

e. Asigură logistica necesară desfășurării activității coordonatorilor județeni;  

f. Facilitează procesul de raportare lunară de date de către asistenții medicali 
comunitari şi contribuie la îmbunătățirea lui. 

 

3) Inspectoratul Școlar Județean 

a. Desemnează personal de la nivelul ISJ pentru a asigura sprijinul necesar 
implementării la nivel județean a activităților privind accesul şi participarea tuturor 
copiilor de vârstă școlară şi preșcolară la educație;  

b. Asigură dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice de a lucra cu 
copiii în risc de abandon școlar; 

c.  Asigură integrarea în bibliografia de concurs pentru cadrele didactice şi personalul 
auxiliar a materialelor didactice privind sprijinirea copiilor în risc de abandon şi 
absenteism școlar; 

d. Facilitează, în acord cu reglementările în vigoare, angajarea de consilieri școlari şi 
mediatori școlari care să activeze în furnizarea serviciilor integrate; 

e. Susține activarea și dezvoltarea unei rețele de educatori parentali la nivel județean; 

f. Asigură logistica necesară desfășurării activității coordonatorilor județeni. 

 

4) Centrul Județean de Resurse și Asistență în Educație  

a. Desemnează personal de la nivelul CJRAE pentru a asigura sprijinul necesar 
implementării la nivel județean a activităților privind accesul şi participarea tuturor 
copiilor de vârstă școlară şi preșcolară la educație;  

b. Facilitează, în acord cu reglementările în vigoare, angajarea de consilieri școlari şi 
mediatori școlari care să activeze în furnizarea serviciilor integrate; 

c. Sprijină în mod activ dezvoltarea unei rețele de consilieri școlari, respectiv, a unei 
rețele de mediatori școlari (acolo unde este cazul) care să activeze la nivelul 
comunităților în furnizarea pachetului minim de servicii;  

d. Susține activarea și dezvoltarea unei rețele de educatori parentali la nivel județean 
şi desemnează, la nivelul instituției, o persoană responsabilă cu promovarea şi 
monitorizarea activităților de educație parentală. 

 

Relațiile instituționale (colaborarea şi coordonare pe orizontală și coordonare pe verticală) 

Relații interinstituționale  

Reglementarea relațiilor dintre instituțiile implicate implică dezvoltarea unui mecanism de 
cooperare şi colaborarea intersectorială, armonizarea intervențiiilor stabilite la nivelul strategiilor și 
planurilor de acțiune instituționale, cu scopul de a asigura abordarea integrată a copiilor vulnerabili 
şi a familiilor acestora (protocol de colaborare care să conțină atribuțiile prezentate anterior). 

Relațiile în cadrul echipei de coordonatori județeni 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor de coordonare, instituțiile menționate mai sus desemnează 
persoane cu rol de coordonator județean, responsabili cu menţinerea legăturii cu echipa 
comunitară din cadrul serviciului public de asistenţă socială.  
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Echipa de coordonatori județeni are rol consultativ pentru lucrătorii comunitari în ceea ce 
priveşte particularităţile cazurilor şi cooperarea dintre instituţiile participante la managementul de 
caz, precum şi pentru factorii de decizie, în ceea ce priveşte elaborarea de strategii, revizuirea 
acestora, înfiinţarea de servicii, realizarea de activităţi de prevenire prin formularea unor 
recomandări. 

Echipa de coordonatori județeni nu reprezintă o echipă de intervenţie directă pentru copiii 
vulnerabili, membrii acesteia acţionând ca persoane resursă pe plan judeţean şi local pentru 
lucrătorii comunitari care intervin direct în furnizarea serviciilor integrate.  

Echipa de coordonatori se întâlnește lunar pentru analiza activităţii echipei comunitare, 
planificarea activităţii (vizite în teren, participare întâlniri SCC etc.) şi raportare, precum şi bilunar, 
pentru validarea și monitorizarea implementării planurilor de servicii. Întâlnirile lunare și bilunare nu 
exclud comunicarea permanentă în cadrul echipei de coordonatori județeni, ori de câte ori situația 
o impune, determinată fiind de dinamica activității echipei comunitare.  

Coordonatorii județeni - roluri şi atribuții 

Un coordonator județean poate fi responsabil cu coordonarea şi îndrumarea metodologică a 
activităţii unui număr de minimum 6, maximum 8, echipe comunitare, în funcție de numărul de 
locuitori ai unităților administrativ teritoriale. Coordonatorul județean îndeplinește atribuții din sfera 
managerului de caz (Conf. Ordinului 288/2006), cu precizarea că nu este implicat direct în 
furnizarea serviciilor sociale.  

În relație cu echipa comunitară, coordonatorii județeni exercită următoarele roluri şi 
responsabilități:  

Coordonator județean în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului  

Rol: Coordonarea activităților din domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor 
copilului, precum şi furnizarea de sprijin tehnic și metodologic asistenților/lucrătorilor sociali. 

Responsabilități:  

a) Armonizarea intervențiilor în vederea atingerii unui scop comun al tuturor activităților 
privind furnizarea serviciilor integrate, derulate de asistenții/lucrătorii sociali din cadrul primăriilor 
(SPAS/compartiment de asistență socială), membri în echipa comunitară: 

• identificarea copiilor cu vulnerabilități; 

• planificarea furnizării serviciilor(elaborarea planului de servicii);  

• furnizarea serviciilor planificate în PS (informare, consiliere, sprijin și acompaniere, 
referire, monitorizare &evaluare, reevaluare);  

b) Sprijin tehnic și metodologic:  

• activități de sprijin tehnic și suport metodologic acordat SPAS-ului/Compartimentului de 
asistență socială din cadrul Primăriilor, în colaborare cu alte servicii ale DGASPC 
(elaborarea strategiilor locale de dezvoltare, în scrierea de proiecte, dezvoltarea și 
organizarea serviciilor sociale de interes local, precum şi în orice altă activitate care 
vizează prevenirea separării copilului de părinţi etc.); 

• sprijin metodologic asistenților/lucrătorilor sociali pentru asigurarea managementului de 
caz și furnizarea serviciilor integrate, în colaborare cu membrii echipei comunitare 
(asistă, învață, ghidează, acompaniază asistentul/lucrătorul social în activitatea 
profesională);  

• asistență și sprijin pentru crearea, activarea și mobilizarea structurilor comunitare 
consultative;  

c) Facilitează/asigură comunicarea între asistent/lucrător social şi: echipa comunitară, 
primar, departamente din cadrul primăriei, profesioniști şi instituții de la nivel local și județean în 
scopul furnizării serviciilor integrate etc. 

d) Cooperare intersectorială și dezvoltarea capacității instituționale:  



 

183 

• facilitarea și participarea la întâlnirile de lucru organizate lunar cu echipa de 
coordonatori județeni;  

• participarea la întâlniri de lucru cu alți reprezentanți din sfera asistenței medicale şi 
educației, precum şi altor domenii complementare, în funcție de problematica 
identificată;  

• participarea la programe de formare şi schimburi de experiență. 

Coordonator județean în domeniul asistenței medicale comunitare  

Rol: Coordonarea activităților din domeniul asistenței medicale comunitare, precum şi 
furnizarea de sprijin tehnic și metodologic asistenților medicali comunitari şi mediatorilor sanitari. 

Responsabilități:  

a) Armonizarea intervențiilor şi monitorizarea, în vederea atingerii unui scop comun al tuturor 
activităților privind furnizarea serviciilor integrate, derulate de asistenții medicali comunitari şi 
mediatorii sanitari din cadrul primăriilor (SPAS/compartiment de asistență socială), membri în echipa 
comunitară;  

• identificarea copiilor cu vulnerabilități; 

• planificarea furnizării serviciilor (elaborarea planului de servicii);  

• furnizarea serviciilor planificate în PS (informare, consiliere, sprijin și acompaniere, 
referire, monitorizare &evaluare, reevaluare);  

• raportare  

b) Sprijin tehnic și metodologic:  

• activități de sprijin tehnic și suport metodologic, în colaborare cu alte servicii ale DSP-
ului, pentru categoriile de personal care desfășoară activități de asistență medicală 
comunitară, respectiv, asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar;  

• sprijin metodologic acordat asistenților medicali comunitari şi mediatorilor sanitari 
pentru asigurarea managementului de caz și furnizare serviciilor integrate, în 
colaborare cu membrii echipei comunitare(asistă, învață, ghidează, acompaniază, în 
activitatea profesională);  

c) Asistență și sprijin pentru crearea, activarea și mobilizarea structurilor comunitare 
consultative, în colaborare cu ceilalți Coordonatori județeni;  

• facilitarea și susținerea implicării, cu precădere a medicilor de familie și a asistentului 
medical din cadrul CMI, dar și a altor medici specialiști în soluționarea cazurilor 
identificate;  

d) Facilitează/asigură comunicarea între asistentul medical comunitar, respectiv, mediatorul 
sanitar, şi: echipa comunitară, primar, departamente din cadrul primăriei, profesioniști şi instituții de 
la nivel local și județean, în scopul furnizării serviciilor integrate etc. 

e) Cooperare intersectorială și dezvoltarea capacității instituționale:  

• facilitarea și participarea la întâlnirile de lucru organizate lunar cu echipa de 
coordonatori județeni;  

• participarea la întâlniri de lucru cu alți reprezentanți din sfera asistenței sociale și 
educației, precum şi altor domenii complementare, în funcție de problematica 
identificată;  

• facilitează organizarea și participarea la programe de formare şi schimburi de 
experiență ale asistenților medicali comunitari şi mediatorilor sanitari,  
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Coordonator județean în domeniul educației  

Rol: Coordonarea activităților din domeniul consilierii psihopedagogice şi medierii școlare, 
precum şi oferirea de sprijin tehnic și metodologic consilierilor și mediatorilor școlari în furnizarea 
serviciilor integrate.  

Responsabilități:  

a) Coordonarea şi facilitarea tuturor activităților organizate în cadrul pachetului minim de 
servicii la nivelul unităților școlare și structurilor aferente, inclusiv grădinițe 

• organizarea de întâlniri lunare cu consilierii școlari şi mediatorii școlari pentru 
planificarea și implementarea activităților din cadrul pachetului minim de servicii; 

• monitorizarea lunară a rezultatelor, în baza unor indicatori stabiliți;  

• identificarea unor inițiative complementare derulate la nivel comunitar în sfera educației 
şi facilitarea cooperării cu alți actori de pe plan local. 

b) Acordarea de sprijin tehnic și metodologic consilierilor școlari şi mediatorilor școlari 

• sprijinirea consilierilor și mediatorilor școlari pentru utilizarea activă a platformei 
AURORA, în vederea identificării copiilor vulnerabili de la nivelul școlii;  

• asistarea consilierilor și mediatorilor școlari în furnizarea în mod integrat a pachetului 
minim de servicii, alături de asistentul/referentul social, asistentul medical comunitar și 
mediatorul sanitar; 

• facilitarea cooperării între reprezentanții școlii, asistentul/referentul social şi asistentul 
medical comunitar, mediatorul sanitar, precum şi alți profesioniști de la nivel local. 

c) Asistență și sprijin pentru crearea, activarea și mobilizarea structurilor comunitare 
consultative, în colaborare cu ceilalți Coordonatori județeni;  

• susținerea implicării, cu precădere a cadrelor didactice, în soluționarea cazurilor 
identificate;  

d) Comunicare  

• promovarea la nivel local a activităților de succes şi a rezultatelor obținute de fiecare 
școală în parte; 

• facilitarea transferului de informații între membrii echipei comunitare şi fiecare unitate 
de învățământ arondată;  

e) Cooperare intersectorială și dezvoltarea capacității instituționale  

• participare la întâlnirile de lucru organizate cu reprezentanți din sfera educației, 
asistenței medicale, asistenței sociale, precum și din domenii de activitate 
complementare; 

• participarea la programele de dezvoltare profesională (formări, schimburi de 
experiență, ateliere de lucru) organizate în cadrul proiectului. 

Activitatea de coordonare județeană a serviciilor integrate  

Coordonarea fiecărei componente a pachetului minim de servicii  

a.1. Identificare 

În această etapă, coordonatorul județean se asigură că lucrătorii comunitari, în munca de 
teren, identifică şi introduc în Aurora sau în Registrul de evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc 
toți copiii vulnerabili din comunitate.  

Coordonatorul județean realizează această activitate lunar, prin intermediul rapoartelor de 
activitate ale echipei comunitare coroborate cu Aurora și cu Registrul de evidenţă a copiilor aflaţi în 
situaţie de risc, respectiv, prin vizite în teren, dacă este cazul.  
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Implicarea coordonatorului județean în cazurile prioritate „zero”, respectiv, situațiile de 
violență abuz, neglijare, trafic, exploatare respectă pașii din Procedura prioritate zero.  

a.2. Planificarea serviciilor  

Coordonatorul județean asigură, prin vizite în teren efectuate cel puțin trimestrial, 
îndrumarea metodologică a lucrătorilor comunitari, pentru parcurgerea etapelor necesare elaborării 
planului de servicii, respectiv: prioritizare cazuri, validare cazuri active, validarea planului de 
servicii sub aspectul formulării obiectivelor și planificarea furnizării serviciilor, participare la 
ședințele privin finalizarea planului de servicii.  

De asemenea, coordonatorul județean urmărește cu periodicitate bilunară dinamica 
elaborării planurilor de servicii de către echipa comunitară utilizând instrumentul de lucru „Tabel 
cazuri active şi planuri de servicii”.  

a.3. Furnizarea serviciilor integrate  

În această etapă, coordonatorul județean asigură:  

a.3.1. sprijin metodologic lucrătorilor comunitari pentru asigurarea managementului de caz și 
furnizare serviciilor integrate, conform planului de servicii, concretizat în:  

• definerea și stabilirea conținutului aferent fiecărui serviciu și adaptarea furnizării acestuia la 
situațiile din teren; 

• informarea lucrătorilor comunitari privind aspecte legislative, proceduri de lucru;  
• asigurarea legăturii dintre echipa comunitară şi compartimente/specialiști din cadrul 

instituțiilor județene, ONG-uri în vederea furnizării serviciilor integrate;  
• informarea privind rețeaua serviciilor sociale-medicale, educaționale. 

a.3.2. monitorizarea implementării planului de servicii de către echipa comunitară  

• corelarea serviciilor înregistrate ca fiind furnizate în planul de servicii cu cele înregistrate ca 
fiind efectuate în Aurora;  

• gestionarea schimbărilor solicitate de echipa comunitară privind situația gospodăriilor.  

Coordonatorul județean intervine, în această etapă, la solicitarea echipei comunitare şi 
bilunar, pentru componenta de monitorizare a planurilor de servicii, utilizând: vizite de monitorizare 
în teren, AURORA, harta servicilor medico-sociale. 

Componenta transversală a activității de coordonare pentru furnizarea serviciilor integrate 

O serie de activități ale coordonatorilor județeni au caracter transversal, asigurând 
funcționarea echipei comunitare. 

b.1. Supervizare, acompaniere și sprijin  

• asistarea, procesarea furnizării serviciilor, împreună cu lucrătorul comunitar; 
• întâlniri individuale pe caz cu lucrătorul comunitar, atunci când este necesar;  
• medierea relației de comunicare cu factorii decizionali din cadrul primăriei, respective, 

școală şi alți actori instituționali de la nivel local și județean,  
• promovarea rolului membrilor echipei comunitare, atât la nivelul instituțiilor cărora le aparțin    

(primărie, școală), cât și la nivelul comunității. 

b.2. Facilitarea comunicării şi lucrului în echipă 

• organizarea de întâlniri comune, lunar, ale echipei comunitare cu echipa de coordonatori 
județeni;  

• organizarea de activități comune de tipul „team building”;  
• sprijinrea procesului de organizare a activității şi asumare a rolurilor în gestionarea 

cazurilor; 
• încurajarea lucrului în echipă (echipa comunitară este abordată unitar de către fiecare 

coordonator județean, evitând transmiterea sectorială a sarcinilor în cadrul echipei). 
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b.3. Dezvoltarea capacității profesionale 

• sprijină procesul de identificare a nevoilor de formare continuă a membrilor echipei 
comunitare (anual);  

• organizează schimburi de experiență, ateliere de lucru pe diferite tematici etc. (cel puțin 
semestrial);  

• facilitarea accesului membrilor echipei comunitare la conferințe, seminarii etc. cu scopul de 
a îmbunătăți şi dezvolta competențele teoretice şi practice ale acestora. 

b.4. Crearea, activarea și mobilizarea structurilor comunitare consultative 

Coordonatorii județeni asigură sprijin metodologic echipei comunitare, după cum urmează:  

• Planificarea trimestrială a întâlnirilor cu SCC-urile;  
• Sprijin organizare întâlniri SCC (redactare invitații, stabilire agendă întâlnire, moderarea 

discuțiilor etc.;  
• Facilitarea înființării/reorganizării SCC-ului (transmiterea de modele de documente ce stau 

la baza înființării şi funcționarii);  
• Organizarea de ateliere de informare/formare membri SCC (roluri şi responsabilități), cel 

puțin anual;  

Instrumente de coordonare metodologică  

• Vizite pe teren (lunar/trimestrial); 
• Fișă de monitorizare; 
• Tabel cazuri active şi planuri de servicii;  
• Întâlniri de lucru (lunar/semestrial); 
• Întâlniri ale SCC;  
• Schimb de experiență;  
• Rapoarte lunare, anuale. 

Instrumente de colaborare interstituțională  

• Protocol de colaborare;  
• Vizite comune în teren;  
• Întâlniri de lucru comune;  
• Schimb de experiență;  
• Planificare activități. 
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Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de 
protecţie 

17. Manual pentru implementarea Legii 272 / 2004 – privind protecția şi promovarea drepturilor 
copilului 

18. Rolul şi responsabilitățile asistenților sociali în protecția şi promovarea drepturilor copilului – 
Manual editat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, 2006 

19. Rolul și responsabilităţile personalului medical în protecţia şi promovarea drepturilor copilului- 
Manual editat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, 2006 

20. Rolul și responsabilităţile personalului didactic în protecţia şi promovarea drepturilor copilului- 
Manual editat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, 2006 
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21. Ordinul nr.1985/2016 - Metodologia pentru evaluarea şi intervenția integrată în vederea 
încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare şi profesionale a 
copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 
dizabilități şi/sau cerințe educaționale speciale 

 

Sănătate 

22. Legea 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

23. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale din 
29.01.2009; 

24. Hotărârea de Guvern nr. 56 din 2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;  

25. Ordinul ministrului sănătății nr 386/20015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a 
programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

26. HG Nr. 1028/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014 - 2020 şi a Planului 
de acţiuni pe perioada 2014 - 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale 

27. Ordinul 619/2002 pentru aprobarea funcționării ocupației de mediator sanitar și a Normelor 
tehnice privind organizarea, funcționarea şi finanțarea activității mediatorilor sanitari; 

28. Ordinul nr.1985/2016 - Metodologia pentru evaluarea şi intervenția integrată în vederea 
încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare şi profesionale a 
copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 
dizabilități şi/sau cerințe educaționale specială; 

29. Ordonanța de urgență nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară;  

 

Educaţie  

30. Legea 1/2011 

31. HG nr. 423/2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea 
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de 
masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, 
pentru anul 2016; 

32. Ordinul MECTS 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
functionarea CJRAE; 

33. Ordinul Nr. 5530/ 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
inspectoratelor şcolare; 

34. Ordinul nr. 1539 /2007privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului şcolar; 
35. ORDIN nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin 

educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă; 

36. ORDIN Nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
învăţământului special şi special integrat; 

37. ORDIN Nr.6552 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, 
orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe 
educaţionale speciale; 

38. Regulamentul de Organizare şi Funcționare a Unităților de Învățmânt Preuniversitar (ROFUIP) 
2016-2017 - Ordinul nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
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39. OMECTS 6143 din 01 noiembrie 2011 (cu actualizările în vigoare) privind aprobarea Metodologiei 
de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar;  

40. Ordinul nr.1985/2016 - Metodologia pentru evaluarea şi intervenția integrată în vederea 
încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare şi profesionale a 
copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 
dizabilități şi/sau cerințe educaționale speciale. 
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MODULUL 3 
 

 

3.1. Abilități de lucru în echipa multidisciplinară 

 

3.1.1 Ce este o echipă? 

Munca în echipă este un element central al reușitelor personale și profesionale, iar termenul 
de „echipă” a căpătat multiple definiții de-a lungul timpului: 

• Belbin considera, în anul 1981, că echipa este „Un grup de oameni cu aptitudini şi sarcini 
diferite, care lucrează împreuna pentru un scop sau un proiect comun, ale căror funcțiuni se 
împletesc armonios şi care se susțin reciproc”; 

• În 1986 Adair a definit echipa ca fiind „Un grup în care contribuția indivizilor este 
complementară, pentru un scop comun, condiționat de o colaborare eficientă bazată pe 
înțelegerea şi asumarea rolurilor”; 

• Katzenbach, J. R., & Smith, D. K considerau, în 1993, că echipa reprezintă „Un număr 
restrâns de persoane cu abilități complementare care urmăresc un scop, obiective de 
realizat şi o abordare comună, pentru care se consideră reciproc responsabile.” 

Indiferent de definiția pe care o agreați, echipa reprezintă în esență un grup de oameni care 
lucrează împreună pentru a atinge un obiectiv comun.  

„A lucra împreună” are multe avantaje pentru membrii echipei:  

• răspunde nevoii de relaționare, prin sentimentul de apartenență la grup; 

• răspunde nevoii de valorizare, prin valoarea pe care mi-o asum datorită lucrurilor pe care le 
fac pentru echipă; 

• răspunde nevoii de autonomie, datorită faptului că îmi fac munca așa cum cred eu că e mai 
bine, fiind responsabil de rezultatele obținute; 

• răspunde nevoii de împlinire vocațională, pentru că mă simt plin de energie când lucrez cu 
colegii mei. 

Din păcate, dacă lucrurile nu merg bine, „a lucra împreună” are dezavantajul că te face să te 
simți exclus, să ai senzația că munca ta este inutilă, obositoare, epuizantă și că interacțiunile în 
echipă necesită un efort enorm.  

 

3.1.2.Abilități necesare lucrului în echipă 

Evident, lucrul în echipă necesită un număr de abilități pe care fiecare dintre noi le are 
dezvoltate mai mult sau mai puțin. Nu sunt necesare toate, simultan, dar, dacă le avem și le 
folosim, viața în echipă devine dintr-o dată mai ușoară: 

• Amabilitatea este aptitudinea de a fi plăcut, plin de tact și serviabil în relațiile de muncă cu 
ceilalți. 

• Flexibilitatea comportamentală este aptitudinea de a adapta propriul comportament la 
situațiile schimbătoare din mediu. 

• Sociabilitatea este aptitudinea de a fi comunicativ și participativ în situațiile sociale. Această 
aptitudine implică dorința și disponibilitatea de a lucra cu alte persoane şi de a facilita 
interacțiunile cu ceilalți.  
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• Auto-controlul este aptitudinea de a ramâne calm şi echilibrat în situații dificile sau 
stresante. Ea presupune controlarea emoțiilor în prezenta stimulilor iritanți, neașteptați sau 
stresanți.  

• Dorința de realizare este aptitudinea de a-şi fixa standarde foarte înalte şi de a realiza cât 
mai bine posibil o sarcină. Implică depunerea unor eforturi suplimentare pentru îndeplinirea 
obiectivelor dificile. 

• Perseverența este aptitudinea de a menține un nivel optim de efort pâna când sarcinile de 
muncă sunt realizate cu succes. Presupune energie mentală și menținerea ei pentru o 
perioadă lungă de timp, în pofida obstacolelor şi a factorilor de distragere a atenției.  

În timpul cursului ați petrecut câteva momente analizând activitatea dumneavoastră prin 
prisma abilităților pe care le aveți pentru lucrul în echipă. Petreceți 5 minute trecând mai jos 
concluziile acelui exercițiu: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Echipa multidisciplinară 

Dacă echipa, la modul general, reprezintă un grup „aleatoriu” de oameni, echipa 
multidisciplinară este formată din oameni de discipline diferite, care contribuie fiecare cu propria 
expertiză, pentru a atinge un obiectiv. În cazul nostru, vorbim de o echipă care are drept obiectiv 
oferirea de servicii integrate beneficiarilor. Echipa multidisciplinară în asistența socială se referă la 
totalitatea profesioniștilor implicați în managementul de caz al unui beneficiar, deci din echipă vor 
face parte: 

• Asistenți sociali; 

• Asistenți medicali comunitari; 

• Consilieri școlari; 

• Mediatori școlari; 

• Mediatori sanitari; 

• Coordonator. 

Evident, fiecare membru al echipei este esențial pentru atingerea obiectivelor acesteia. 
Pentru că problemele cu care se confruntă beneficiarii sunt atât de complexe, este dificil de 
imaginat că am obține același rezultat în absența uneia dintre specializări.  

De remarcat este faptul că, pe lângă oamenii care fac efectiv parte din echipă, membrii 
echipei multidisciplinare interacționează şi cu alte persoane, în încercarea lor de a găsi o soluție 
problemelor beneficiarilor. Aceste persoane sunt cele care au un rol relevant în viața beneficiarului 
sau al comunității (gen preotul, polițistul, profesori şi/sau învățători etc.). 

Echipa multidisciplinară vine cu constrângerile sale. Cu siguranță barierele pe care trebuie 
să le depășiți pentru a vă duce munca la îndeplinire sunt multiple și de multe ori nu vă afectează 
doar pe dumneavoastră, ci şi comunitatea din care fac parte beneficiarii. Pentru o înțelegere mai 
bună a activității echipei multidisciplinare din care faceți parte, notați mai jos principalele bariere 
cărora trebuie să le faceți parte. Notați întâi barierele care afectează şi comunitatea (minim 3), apoi 
barierele care vă afectează doar pe dumneavoastră personal (minim 3) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Meditați puţin la cauzele care au generat aceste bariere și la maniera în care dumneavoastră 
le-ați abordat. În încercarea de a depăși barierele ați acționat asupra acestora sau asupra cauzelor 
lor? Acordați-vă 5 minute pentru a vă gândi ce ați face diferit dacă ar trebui să le depășiți din nou. 
Notați concluziile dumneavoastră mai jos. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Echipele care furnizează servicii integrate către beneficiari, aceștia fiind (conform art. 5 din 
Anexa 2 la HG 691/2015) copiii în situații de risc/vulnerabilitate şi familiile sau principalii îngrijitori ai 
acestora, folosesc metoda managementului de caz. Conform acestei metode, fiecare beneficiar 
reprezintă un caz, care este soluționat de o echipă cu un manager de caz ce răspunde per total de 
obținerea rezultatelor. Ca să fie eficienți, managerii de caz trebuie să: 

• cunoască tipurile de resurse pe care le poate utiliza; 

• dețină informații sigure şi corecte despre servicii şi resurse; 

• dețină abilitați de anticipare a unor situații sau crize pe care le pot avea clienții; 

• poată crea şi modifica resursele în funcție de situația clientului; 

• coordoneze resursele oferite de alți furnizori. 

Metoda managementului de caz asigură o intervenție multidisciplinară şi interinstituțională, 
organizată, eficientă şi coerentă pentru copil și familia sau reprezentantul legal al acestuia. Lucrul 
prin prisma managementului de caz presupune coordonarea tuturor intervențiilor din sfera socială, 
educațională, medicală, desfășurate în scopul respectării drepturilor copilului de către profesioniști 
din diferite servicii, instituții şi domenii de activitate. 

 

3.1.3.Rolurile în echipă 

Într-o echipă multidisciplinară fiecare persoană vine cu propriul rol profesional. Fiecare 
dintre noi suntem fie asistenți sociali, fie asistenți medicali, fie consilieri sociali şi așa mai departe. 
Acestea sunt roluri relativ fixe, determinate de instituția pentru care lucrăm, de educația noastră 
formală.  

Pe lângă acest rol profesional, majoritatea ne asumăm şi un rol alternativ. Acest rol 
alternativ poate fi sau nu formalizat. De exemplu rolul de manager de caz este un rol alternativ pe 
care îl poate avea asistentul social, dar este un rol formalizat. Dacă același asistent social își 
asumă sarcina de a îi învăța pe beneficiari să se descurce în societate, atunci acesta își asumă 
rolul de „consilier”, care este un alt rol alternativ, de data asta neformalizat.  

Puteți să vă gândiți la rolurile alternative ca la altceva ce faceți pentru beneficiari sau pentru 
echipă, în afara rolului dumneavoastră profesional. Puteți fi cel care face întotdeauna rost de 
mașini pentru deplasare în teritoriu, deși nu sunteți manager de caz sau coordonator, puteți fi cel 
care întotdeauna calmează spiritele, dacă lucrurile se încing.  
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Într-o echipă rolurile, atât cel profesional cât şi cel alternativ, sunt foarte importante. Pentru a 
vă face o idee spre ce tipuri de roluri aveți apetență, vă invit să parcurgeți testul de mai jos. (sursa: 
https://innovativehromania.wordpress.com/2013/01/22/test-pentru-identificarea-rolului-in-echipa) 

 

Fiecare secțiune (A,B,C,D,E,F,G) cuprinde opt afirmații. Dintre acestea, este necesar să 
încercuiți trei, pe care le considerați cele mai apropiate de personalitatea dvs.: 

 

SECTIUNEA A: Când sunt implicat într-un proiect cu alte persoane: 

1. Se poate conta pe mine că voi avea grijă ca munca să fie bine organizată. 

2. Remarc neglijențele și omisiunile pe care alții nu le observă. 

3. Reacționez puternic, atunci când ședințele par să devieze de la obiectivul principal. 

4. Aduc sugestii originale. 

5. Analizez ideile altora obiectiv, relevând atât meritele, cât și punctele slabe. 

6. Îmi place să fiu la curent cu cele mai noi idei şi rezultate. 

7. Am capacitatea de a organiza oamenii. 

8. Sunt întotdeauna gata să sprijin sugestiile bune care ajută la rezolvarea problemelor. 

 

SECTIUNEA B: Căutând satisfacția în munca mea: 

1. Îmi place să am o influență puternică asupra deciziilor. 

2. Mă simt în elementul meu, când munca reclamă multă atenție și concentrare 

3. Mă interesează să-mi ajut colegii să-și rezolve problemele. 

4. Îmi place să evaluez critic diferitele alternative. 

5. Am tendința de a aborda creativ rezolvarea problemelor. 

6. Îmi place să realizez compromisuri între puncte de vedere diferite. 

7. Sunt mai interesat de aspectele practice ale problemelor, decât de cele conceptuale. 

8. Îmi place să explorez diferite tehnici şi puncte de vedere. 

 

SECTIUNEA C: Când echipa încearcă să rezolve o problemă deosebit de complexă: 

1. Urmăresc cu atenție domeniile în care pot apărea dificultăți. 

2. Explorez ideile cu aplicabilitate mai extinsă, decât cele ale sarcinii imediate. 

3. Evaluez cu meticulozitate mai multe variante, înainte de a decide. 

4. Pot coordona şi utiliza în mod productiv abilitățile altor persoane. 

5. Pot coordona şi utiliza în mod productiv competențele colegilor mei. 

6. Găsesc abordări noi pentru a soluționa probleme vechi. 

7. Sunt gata să îmi fac cunoscute ideile într-o manieră forte, dacă este necesar. 

8. Sunt gata să îmi ofer ajutorul, ori de câte ori este necesar. 

 

SECTIUNEA D: În îndeplinirea sarcinilor zilnice:  

1. Țin să nu existe ambiguități, în ceea ce privește sarcinile şi obiectivele mele. 

2. Nu am rețineri în a-mi sublinia punctul de vedere în cadrul ședințelor. 
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3. Pot lucra cu orice fel de oameni, cu condiția să poată contribui cu ceva semnificativ. 

4. Îmi fac un scop din a urmări ideile / persoanele interesante. 

5. Găsesc întotdeauna argumentele necesare să combat ideile neviabile. 

6. Am tendința de a vedea relații şi conexiuni, acolo unde alții văd doar elemente 
disparate. 

7. A fi ocupat îmi dă o reală satisfacție. 

8. Am un interes tacit în a cunoaște oamenii mai bine. 

 

SECTIUNEA E: Când mi se dă pe neașteptate o sarcină dificilă, cu termen scurt de realizare 
şi cu o echipă de persoane necunoscute: 

1. Simt adesea că imaginația mi se blochează. 

2. Cred că am calități deosebite în privința realizării consensului. 

3. Arareori emoțiile îmi influențează judecata. 

4. Mă străduiesc să realizez o structură productivă. 

5. Pot lucra cu orice fel de persoane. 

6. Uneori merită să îți pierzi din popularitate, dacă astfel îți poți impune punctul de 
vedere. 

7. De obicei găsesc un specialist care poate prelua rezolvarea problemelor majore. 

8. Am un simț natural al urgenței. 

 

SECTIUNEA F: Când mi se solicită pe neașteptate să abordez un proiect nou: 

1. Încep să caut în jur posibile idei şi perspective. 

2. Mă preocupă să finalizez sarcina prezentă înainte de a începe să lucrez la altceva. 

3. Abordez problemele într-un mod analitic, precaut. 

4. Pot convinge și implica şi alte persoane, dacă este necesar. 

5. Abordez independent şi inovator cele mai multe situații. 

6. Prefer să preiau comanda, atunci când este necesară acțiunea. 

7. Pot răspunde pozitiv inițiativelor colegilor mei. 

8. Mi se pare dificil să mă implic într-o acțiune ale cărei obiective nu sunt clar stabilite. 

 

SECTIUNEA G: În general, când sunt parte a unui grup de lucru: 

1. Pot sintetiza etapele de rezolvare a unei probleme, după o sumară punere în temă. 

2. E posibil ca evaluarea mea să dureze ceva mai mult, dar, de obicei, este cea corectă. 

3. Pentru stilul meu de lucru, este necesară o paletă largă de contacte personale. 

4. Am un simț deosebit, pentru punerea la punct a detaliilor. 

5. Întotdeauna îmi fac cunoscut punctul de vedere în ședințele de grup. 

6. Am capacitatea de a utiliza idei şi tehnici cunoscute în moduri şi combinații noi. 

7. Văd ambele fețe ale unei probleme și iau decizii general acceptate. 

8. Muncesc pentru binele echipei şi mă înțeleg bine cu toata lumea. 
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Interpretare rezultate 

Pe fiecare linie în parte găsiți răspunsurile aferente unei secțiuni. Încercuiți răspunsurile pe 
care le-ați dat şi apoi adunați numărul de răspunsuri încercuite pentru fiecare coloană. Căutați 
corespondența coloanelor în tipologiile descrise mai jos. 

 

Tipologie/ 
secțiune 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 3 7 4 6 5 1 8 2 

B 1 6 5 8 4 7 3 2 

C 7 4 6 2 3 5 8 1 

D 2 3 6 4 5 1 8 7 

E 6 5 1 7 3 4 2 8 

F 6 4 5 1 3 8 7 2 

G 5 7 6 3 2 1 8 4 

 
Total 

 
        

 

1: Tipul perfecționist: Prudent, rezervat față de schimbare, manifestă responsabilitate față de 
sarcinile care îi revin. Atent la detalii, mai întâi face planuri şi apoi acționează. Neîncrezător în sine, 
în permanentă frământare, depune eforturi ca lucrurile să fie perfecte. Riscul de a greși îi provoacă 
neliniște. Dedicat lucrului şi mai puțin relațiilor cu oamenii, poate fi perceput ca timid. Trăiește un 
sentiment permanent al urgenței. Timpul este foarte scurt, pentru ceea ce vrea să facă. Sever cu 
sine şi cu cei din jur, verifică totul. 

2: Tipul dominator: Fire deschisă, dominant în relațiile cu cei din jur, îi place să își impună 
punctul de vedere. Încăpățânat, combativ, își susține concepțiile până la conflict. Curajos, cu 
tendințe accentuate spre risc, are puterea să depășească obstacole aparent fără ieșire. Insensibil, 
centrat doar pe sine, nu manifestă camaraderie. Daca interesele o cer, trece peste cei apropiați, 
fără să țină seama de nimic. Impulsiv, vrea ca totul sa fie realizat ieri, și nu azi sau mâine. 
Nerăbdător, vede mai degrabă defectele şi aspectele negative. 

3: Tipul coordonator: Activ, participativ, cu foarte multă putere de lucru, manifestă un nivel 
superior de aspirații. În permanentă mișcare, motivat de dorința de cunoaștere, se exprimă ușor și 
clarifică obiectivele. Matur, sigur pe sine, privit ca un „înțelept” al grupului din care face parte. 
Coordonator natural al echipei, susține luarea deciziilor. Ușor interesat de imaginea personală, 
riscă să fie privit ca manipulator sau ca încercând să „paseze” altora din sarcinile sale. 
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4: Tipul creator: Sensibil faţă de frumos, cu o foarte bună capacitate de analiză, manifestă o 
imaginație de nivel superior. Generator de idei, acordă atenție chiar şi lucrurilor lipsite de 
importanță. Ușor centrat pe sine uneori, are sentimentul că nu este înțeles suficient de cei 
apropiați. În permanentă căutare a noului, sesizează cu ușurință soluțiile pentru rezolvarea 
problemelor cu nivel înalt de risc. Sever cu sine, nu-şi trece cu vederea unele stângăcii. În moment 
de eșec, caută singurătatea, până când are puterea să revină în forță. 

5: Tipul comunicator: Deschis, cu nevoia de a participa la activități colective, îi place să-și 
facă cunoscute ideile despre viață. Entuziast, participativ, cu simțul umorului, manifestă siguranță 
de sine în relațiile cu cei din jur. Abil, speculativ, sufletist, cu dorința de a sprijini pe cei care 
întâmpină greutăți, visează să-și atragă simpatia șefilor și să fie privit de aceștia ca un posibil „lider 
sindical”. Optimist, entuziast, nu dă ușor înapoi în fața dificultăților. Sociabil, poate fi apreciat ca un 
„depanator” al conflictelor. Relaxat, cu abilități concrete în a „trage omul de limbă”, este cel care 
știe aproape totul, fiind considerat de grup „omul cu relațiile”. 

6: Tipul evaluator: Stabil, fără probleme de adaptare, prezintă un coeficient ridicat de 
inteligență. Critic, greu de mulțumit, sever cu sine şi cu cei din jur, nu își face ușor prieteni. 
Prudent, are tendința de a despica firul în patru. Sobru, cu o gândire analitică, este lipsit de simțul 
umorului. Atent la detalii, poate fi perceput mai degrabă un critic, decât un creator. Lipsit de 
spontaneitate, vede lucrurile la rece, motiv pentru care greșește foarte rar. Închis în sine, riscă să 
piardă bucuria de a trăi. 

7: Tipul pragmatic: Fire stabilă, echilibrată, cu o foarte bună capacitate de adaptare la 
suprasolicitare. Eficient, centrat pe acțiuni practice, răspunde pozitiv solicitărilor. Disciplinat, de 
încredere, susține interesele grupului din care face parte. Încăpățânat, nu cedează ușor dacă şi-a 
pus în minte un plan. Conservator, atașat de valorile familiei, nu poate fi păcălit ușor. Dacă a fost 
neîndreptățit, nu uită niciodată. 

8: Tipul colaborator: Sociabil, cu o foarte bună capacitate de adaptare la schimbare, inspiră 
entuziasm, optimism și spirit de echipă. Conciliant, promovează armonia și unitatea grupului din 
care face parte. Plăcut din punct de vedere social, reușește să câștige încrederea celor din jur. 
Anticipativ, evită confruntarea directă și tinde să „meargă” cu grupul. Nu își asumă răspunderi 
pentru acțiuni decisive. 

A nu se confunda aceste roluri cu rolurile Belbin în echipă, despre care se va discuta mai 
târziu în curs. 

Important de reținut este faptul că, așa cum s-a discutat și în curs, toate rolurile alternative 
relevante ar trebui să fie acoperite de cineva din echipă. Dacă acest lucru nu se întâmplă, echipa 
va avea de suferit și va atinge obiectivele comune cu mai multă greutate. Dacă pe parcursul 
exercițiului făcut în clasă ați constatat că anumite roluri sunt deficitare, notați-le aici şi încercați să 
descoperiți cum puteți să le introduceți în echipă. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Pornind de la abilitățile pe care oamenii le au şi le folosesc în echipă şi de la rolurile 
profesionale și alternative pe care şi le asumă, ați fost rugați să desenați harta echipei şi să 
completați Planul de dezvoltare personală. Țineți cont de faptul că aceste două documente trebuie 
să fie complementare. Dacă în harta individuală, care stă la baza construirii hărții echipei, una 
dintre abilități nu este identificată ca fiind necesară, sau măcar de dorit, nu aveți nici un motiv să o 
puneți spre dezvoltare în planul dumneavoastră personal.  
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3.1.4. Gestionarea situațiilor conflictuale 

Într-o echipă este firesc să apară conflicte. Conflictele au fost cele care ne-au făcut să 
progresăm şi să ne dezvoltăm. Este esențial însă, cum sunt acestea abordate, drept pentru care 
vom încerca întâi să le înțelegem.  

Conflictul reprezintă un dezacord sau o incompatibilitate între două sau mai multe părți 
privind o anumită problemă; neînțelegere în privința anumitor lucruri, idei, opinii. 

Definiția conflictului, care presupune un dezacord sau un comportament incompatibil între 
părțile implicate, ilustrează o gamă largă de conflicte experimentate de oameni aflați în diferite 
structuri şi presupune: 

• incompatibilitatea scopurilor,  

• diferențe în interpretarea faptelor, dezacorduri privind așteptările comportamentale ş.a. m.d. 

Conflictul înseamnă manifestarea unor dificultăți (economice, politice, sociale etc.); perioadă 
de tensiune, de tulburare, de încercări (adesea decisive) care se manifestă în societate. Conflictele 
pot erupe acolo unde părțile diferă semnificativ în putere, statut și cultură. 

Conflictul, ca parte firească a procesului de comunicare, presupune şi unele aspecte 
pozitive: 

• creşte motivaţia pentru schimbare; 

• ajută la identificarea problemelor şi a soluţiilor; 

• creşte coeziunea grupului, după soluţionarea comună a conflictului; 

• creşte capacitatea de adaptare la realitate; 

• oferă posibilitatea cunoaşterii şi dezvoltării unor deprinderi; dezvoltă creativitatea.  

Conflictul face parte din existenţa noastră, într-o măsură mai mare decât ne place să 
acceptăm. El poate fi distructiv, competitiv sau poate conduce la cooperare, de aceea, este bine să 
diferenţiem conflictul de competiţie. Competiţia este forma de interacţiune între doi participanţi, 
constând în eforturile de a atinge un scop/beneficiu comun. Conflictul vine când motivaţia de a 
controla total comportamentul celuilalt este mai puternică decât convenţiile şi regulile destinate să 
o inhibe, devine un scop în sine şi obiectivele iniţiale îşi pierd caracterul de prioritate. 

Problematica conflictelor şi a comunicării, în general, stârnesc un vast interes în orice sistem 
managerial. În managementul public autohton, acolo unde motivația materială nu este acordată în 
funcție de nevoile resurselor umane, acolo unde nevoile existențiale, fundamentale nu sunt 
satisfăcute, angajații au mari șanse să trăiască într-o stare de permanent conflict intrapersonal, 
fapt ce va genera conflicte interpersonale și/sau conflicte de grup. 

O organizație în care comunicarea informală este supradezvoltată tocmai din cauza 
comunicării formale defectuoase va trece prin conflicte disfuncționale și va avea dificultăți de 
gestionare a acestora.  

Sunt de analizat, ca principali factori de conflict organizațional: 

• insuficiența resurselor (mai ales în societatea de consum în care trăim, în care nevoile sunt 
supra dezvoltate); 

• sentimentul apartenenței la grup, benefic pentru dezvoltarea spiritului de echipă, dar 
generator de conflicte dacă angajații ce fac parte din grup se consideră superiori, împreună 
cu întregul grup, celorlalte grupuri de apartenență din organizație. 

• diferențele de status/putere/cultură 

Implicațiile conflictului trebuie analizate la mai multe niveluri, dar cele ce trebuie reținute 
pentru lucrul în echipă sunt: 

• la nivel motivațional – reglează echilibrul dintre recompensă și pedeapsă; 

• la nivel emoțional - restructurează sistemul de sentimente, emoții, preferințe afective; 
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• la nivel social - redistribuie raportul de putere, restructurează sistemele atitudinale, aduce 
modificări profunde la nivelul structurilor de valori, rețelele şi canale de comunicare. 

Este foarte important să analizăm ce generează conflicte. La nivel general avem: 

• Legislația ambiguă sau suprapusă. De multe ori, aria neclară a postului creează competiție 
pentru resurse și control.  

• Presiunea timpului. Odată cu impunerea unor termene, managerii trebuie să ia în 
considerare şi capacitatea individului de a le respecta. 

• Standarde nerezonabile, reguli, situații politice sau proceduri.  

• Crize de personalitate.  

• Diferențieri de statut.  

În cadrul unei echipe, în mod specific, există cauze ce derivă oarecum din cele generale 
menționate mai sus: 

• Comunicarea deficitară între membrii echipei; 

• Necunoașterea responsabilităților care revin fiecărui membru al echipei; 

• Neasumarea responsabilităților care derivă din rolul profesional; 

• Slaba delimitare a rolurilor profesionale; 

• Echipa nu are o persoană care să își asume rolul de coordonare; 

• Lipsa clarității în definirea obiectivelor; 

• Lipsa unor proceduri clare pentru toți membrii echipei. 

• Management deficitar al timpului; 

• Lipsa abilităților de lucru în echipă ale unor membri ai echipei; 

• Lipsa resurselor; 

• Probleme personale; 

• Diferențe interindividuale (de ex., valori diferite); 

• Lipsa motivației. 

Și mai în amănunt, într-o echipă care are drept scop furnizarea de servicii integrate, 
conflictul poate fi cauzat, printre altele, de: 

• Responsabilitățile membrilor echipei insuficient detaliate (cine şi ce face, când și cum face: 
de ex., cine contactează autoritățile, cine face educarea privind drepturile etc.) 

• Perspective diferite asupra cazului (evaluare diferită a cazului, prioritate diferită a 
obiectivelor etc.) 

• Climatul organizațional (valorile organizației, atmosfera creată, ideile preconcepute despre 
adoptarea rolului profesional, beneficiile în rol, vechimea pe un post etc.) 

Din fericire, conflictul are niște semne clare, care ne permit să identificăm faptul că se 
dezvoltă într-o echipă, permițându-ne totodată să intervenim într-o formă sau alta. Printre 
manifestările evidente ale conflictului găsim: 

• Sarcinile echipei nu sunt atinse (fiecare urmărește, de fapt, un alt obiectiv); 

• Nu se acordă atenție rezultatelor; 

• Lipsește angajamentul; 

• Membrii echipei se sabotează unii pe ceilalți şi se auto-sabotează; 

• Informațiile referitoare la caz sunt transmise trunchiat sau nu sunt transmise; 
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• Apar diverse blocaje în comunicare: nu se răspunde la telefon, la e-mail-uri, nu se transmit 
rapoartele, planurile de acțiune etc. 

• Atitudine acuzatoare și ostilă între membrii echipei; 

• Competiția ia locul colaborării; 

• Jigniri verbale; 

• Bârfă; 

• Demotivare; 

• Membrii echipei se simt devalorizați; 

• Absenteism. 

Evident, aceste manifestări pot avea diferite niveluri de intensitate, care nu neapărat sunt în 
corelație cu intensitatea conflictului, cât mai degrabă cu gradul de toleranță al indivizilor vis-a-vis 
de conflict. Esențial, însă, în orice conflict, este să se înțeleagă foarte bine de unde a venit.  

Important de înțeles este că responsabilitatea pentru abordarea conflictului nu revine doar 
managerului echipei. Orice membru al echipei, interesat de eficiența activității echipei, poate 
încerca să intervină. E adevărat, coordonatorul echipei beneficiază și de puterea dată de poziție, 
fiindu-i, uneori, mai ușor să gestioneze stările conflictuale. 

Una din metodele de analiză şi soluționare a conflictelor, propusă de Helene Cornelius şi 
Shoshana Faire, autoare ale cărţii „Știinta rezolvării conflictelor”, este Harta conflictului. 

Harta este, de fapt, o listare a nevoilor părţilor, dar a fost denumită astfel datorită ideii iniţiale 
a autoarelor de a reprezenta grafic atât problema, cât şi nevoile şi temerile fiecărei părţi implicate 
în conflict, într-un ansamblu ce ar putea sugera o hartă. 

Harta răspunde la ÎNTREBĂRILE: 

• Care este problema conflictuală? 

• Cine este implicat în conflict? 

• Ce vor cei aflaţi în conflict? 

Conflictele pot fi rezolvate de o manieră formală, sau de o manieră informală. Printre stilurile 
informale de abordare a conflictului sunt: 

• Evitarea. Presupune comportament neasertiv și necooperant. Oamenii folosesc acest stil 
pentru a se menţine departe de conflicte, a ignora neînţelegerile sau a rămâne neutri. 
Atunci când conflicte nerezolvate afectează realizarea scopurilor, stilul de evitare va duce la 
rezultate negative pentru firmă. În anumite circumstanţe, însă, acest stil poate fi dezirabil, 
atunci când: 

� problema este minoră şi numai de o importanţă trecătoare şi ca atare nu se justifică 
timpul şi energia cheltuită pentru apariţia unui conflict; 

� informaţia pusă la dispoziţie individului este insuficientă, pentru a se preocupa de 
conflict în perioada respectivă; 

� puterea individului este prea mică în comparaţie cu a celuilalt, aşa încât există 
şanse mici de a realiza o schimbare; 

� alţi indivizi pot să rezolve conflictul mai degrabă decât persoana respectivă. 

• Dominația. Presupune comportament asertiv şi necooperant şi reflectă o abordare câştig-
pierdere a conflictului interpersonal. Aceia care folosesc acest stil încearcă să-şi atingă 
propriile scopuri fără să se gândească la alţii. Deseori, dominația presupune putere 
coercitivă. Putem nota că atitudinea „eu împotriva ta” nu te duce prea departe niciodată, în 
special când părţile au nevoie de o relaţie pe termen lung. Cu toate acestea, există situaţii 
în care dominația poate fi necesară, atunci când: 
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� cazurile de urgenţă cer o acţiune rapidă; 

� trebuie acceptate mai multe acţiuni nepopulare, pentru a asigura eficacitatea 
organizaţională şi supravieţuirea; 

� persoana trebuie să acţioneze pentru a se proteja pe sine însăşi şi pentru a-i opri pe 
ceilalţi să profite de pe urma sa. 

• Concilierea. Reprezintă un comportament de cooperare, dar neasertiv. Concilierea poate 
reprezenta un act de altruism, o strategie pe termen lung în direcţia încurajării cooperării cu 
ceilalţi, a acceptării dorinţelor celorlalţi. În general, este privită bine de ceilalţi, dar poate fi 
uneori considerată ca o slăbiciune sau ca un act de supunere. Concilierea poate fi eficientă 
pe termen scurt, atunci când: 

� indivizii sunt într-o potenţială situaţie explozivă de conflict emoţional care trebuie 
evitată cu calm; 

� păstrarea armoniei şi evitarea rupturilor sunt importante, mai ales pe temen scurt; 

� conflictele sunt cauzate în primul rând de personalitatea indiviziilor și nu pot fi 
rezolvate aşa de uşor. 

• Colaborarea Reprezintă un comportament asertiv şi o abordare câştig-câştig a conflictelor 
interpersonale. Apare atunci când părţile implicate în conflict urmăresc fiecare să satisfacă 
deplin nevoile tuturor părţilor și caută un rezultat benefic pentru toţi. Oamenii apropiaţi 
acestui stil tind să aibă următoarele caracteristici: 

� consideră conflictul normal, folositor şi chiar ducând la o soluţie mult mai creativă 
dacă este gestionat corespunzător; 

� au încredere în ceilalţi; 

� consideră că un conflict rezolvat în favoarea tuturor duce la acceptarea unanimă a 
soluţiei. 

� colaborarea este utilă, în special în situaţiile când: 

� se impune un grad mare de interdependenţă, de aceea se justifică cheltuirea de 
timp şi energie pentru rezolvarea diferendelor dintre indivizi; 

� indivizii au puteri egale, astfel încât se simt liberi să interacţioneze între ei; 

� şansele de succes sunt reciproce, în special pe termen lung, pentru rezolvarea 
disputei printr-un proces câştig-câştig; 

� există suficient suport organizaţional pentru acceptarea timpului şi a energiei 
necesare în rezolvarea disputei prin colaborare. 

• Compromisul Este comportamentul aflat la un nivel intermediar între cooperare şi 
asertivitate. Se bazează pe „a oferi şi a primi” şi presupune o serie de concesii. 
Compromisul este adesea folosit și general acceptat ca o metodă de rezolvare a 
conflictului. Aici nu există un învingător sau un perdant clar. Mai degrabă se demonstrează 
o dorinţă de a raţionaliza obiectul conflictului şi a accepta soluţia care oferă o satisfacere 
incompletă a nevoilor părţilor. Prin urmare, caracteristica distinctivă a compromisului este 
aceea că fiecare parte intenţionează să renunţe la ceva. Comparat cu colaborarea, 
compromisul tinde să nu maximizeze satisfacţia agregată, ci mai degrabă atinge o 
satisfacere moderată, parţială pentru fiecare în parte. Stilul este utilizat atunci când: 

� înţelegerea duce la îmbunătăţirea situaţiei dintre părţi sau măcar împiedică 
înrăutăţirea care ar putea apărea din cauza neînţelegerilor; 

� nu este posibil să se ajungă la un acord de tipul câştig-câştig; 

� scopurile conflictuale sau interesele opuse blochează acordul cu propunerile uneia 
dintre părţi. 
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Studiile arată că oamenii au tendinţa de a aborda conflictele într-un anumit fel. De aceea, 
confruntându-se cu o situaţie conflictuală, unii oameni vor să câştige totul cu orice preţ, unii vor să 
găsească o soluţie optimă, unii vor să se retragă, alţii vor să fie îndatoritori, iar alţii vor să „împartă 
diferenţele”. 

Cele cinci stiluri de rezolvare a conflictului reprezintă, de fapt, o intenţie de a rezolva un 
conflict între părţi. Însă comportamentul părţilor aflate în conflict poate fi diferit de intenţiile lor din 
cauza unor greşeli şi cuprinde declaraţiile, acţiunile şi reacţiile lor. Comportamentul conflictual 
este un proces dinamic de interacţiune. De exemplu, îmi faci o cerere; eu îţi răspund negativ; tu 
mă ameninţi; te ameninţ şi eu; ş.a.m.d. 

Soluționarea conflictelor îmbracă şi o formă formală, la care se recurge după ce au fost 
evaluate câteva aspecte esențiale: 

• tipul de conflict precum și căile şi dificultăţile de soluţionare. Soluţionarea depinde de 
cunoaşterea naturii problemelor, obiectivele conflictului, care poate fi divizat în subunităţi 
soluţionabile separat.  

• tipul de relaţii dintre părţile în conflict (dacă acestea sunt de lungă durată și trebuie 
menţinute, părţile vor fi interesate în a fi mai cooperante).  

• tipul de management și structura liderului. Dacă există un management bine structurat care 
are obiective clare în vedere, conflictul va fi mai uşor de rezolvat decât cel dintr-un sistem 
mai lejer.  

Conflictele se pot rezolva prin mediere, negociere sau prin decizie. 

• Medierea. Procesul medierii are loc când o a treia parte, neutră, facilitează ajungerea la un 
acord. Medierea formală are o lungă istorie în conflictele de muncă, relaţiile internaţionale și 
consilierea maritală. Prin însăşi definiţia sa, aproape oricărui manager i se poate cere să 
joace din când în când rolul de mediator informal. Cercetările au demonstrat că managerii 
acţionează frecvent ca mediatori în conflictele dintre angajaţi, privind o gamă largă de 
probleme, precum nerealizarea unor sarcini specificate, uzurparea răspunderii, neînţelegeri 
asupra politicilor promovate de către companie şi discriminări. Dată fiind semnificaţia 
acestor probleme, este important ca managerii să intervină într-o manieră care să 
contribuie la funcţionarea eficientă a organizaţiei. De cele mai multe ori, managerii sunt 
arbitri neoficiali, mai degrabă decât profesionişti foarte bine instruiţi. Spre deosebire de 
„mediatorii” şi „arbitrii” profesionişti, majoritatea managerilor nu provin din exteriorul 
organizaţiei sau al conflictului, ci au o relaţie în desfăşurare cu părţile aflate în conflict. 
Efortul acestora în a interveni constituie deseori o parte a rolului lor de zi cu zi de 
conducere a unităţii, rol ce presupune o experienţă privind interacţiunile şi relaţiile dintre 
părţile implicate. Aceasta nu numai că limitează aplicabilitatea recomandărilor referitoare la 
intervenţia managerilor, provenite din cercetarea efectuată de către arbitrii profesionişti, dar 
evidenţiază şi dificultăţile pe care le au managerii în încercarea de a identifica cea mai 
adecvată formă de intervenţie pe care să o folosească atunci când se află în situaţia de a 
rezolva un conflict între subalterni. Este necesar un cadru care să îi ajute pe manageri să 
aleagă strategia de intervenţie potrivită într-o situaţie conflictuală dată. Totuşi, în realizarea 
acestui cadru, este necesară identificarea a ceea ce constituie o intervenţie de succes, 
diferitele strategii de intervenţie puse la dispoziţia managerului şi factorii-cheie de 
conjunctură care ar influenţa alegerea strategiei adecvate. Făcând legătura între aceste trei 
componente, s-ar produce un cadru care să indice tipul de strategie care să fie aleasă într-
o situaţie dată, pentru a se ajunge la obţinerea cu succes a unei decizii finale 

• Negocierea este o modalitate de prevenire şi rezolvare a conflictelor interpersonale. Acest 
proces a fost utilizat inițial în științele economice. În sens psihologic, negocierea ocupă un 
rol important în managementul conflictului interpersonal. Negocierea este reușită atunci 
când principiile care o caracterizează sunt:  

� relația de tip câștig-câștig; 

� cooperarea; 

� asertivitatea. 
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Din nefericire, de multe ori negocierile se poartă plecând de la principii nesănătoase, 
acestea alimentând conflictul mai degrabă decât să-l stingă:  

� relațiile câștig-pierdere, învingător-învins; 

�  relațiile de competiție; 

� atitudinile de tip atac şi fugă.  

Nu trebuie uitat că:  

• Mediatorul este imparțial şi neutru. El ajută părțile în găsirea celor mai bune soluții de 
rezolvare a conflictului. Mediatorul facilitează găsirea soluțiilor. 

• Negociatorul este părtinitor, de o parte sau alta a mesei. El are ca obiectiv principal 
realizarea unui acord sau consens, pornindu-se de la scopurile comune. 

Atât în negociere, cât şi în mediere, căutați să identificați următoarele: 

• Terenul comun – Care sunt nevoile şi temerile comune? 

• Viziunea comună – Care sunt nevoile şi temerile sprijinite de două dintre părți sau chiar de 
toate părțile? 

• Noi perspective şi semnificații – Ce nu am văzut înainte de a face harta conflictului? Ce 
este mai evident acum? 

• Nevoi ascunse, preocupări şi răzbunări – Ce ar putea ascunde nevoile declarate? Ce nevoi 
şi temeri mai profunde au? Există intenții de răzbunare neexprimate de o parte sau de alta? 

• Temeri speciale – Care sunt domeniile deosebit de dificile şi care necesită o atenție 
specială? 

• Direcții – Ce ați observat că merită investigat mai în detaliu? 

Câteva sfaturi legate de negociere și mediere: 

• Pe timpul negocierii, învăţaţi să ascultaţi în mod activ, adică: 

� arătaţi interes referitor la informaţiile pe care le primiţi; 

� sondaţi atitudinea celeilalte părţi asupra diferitelor aspecte ale problemei aflate în 
discuţie; 

� concentraţi-vă pe subiect; 

� urmăriţi înţelegerea mesajului; 

� analizaţi având stabilite nişte criterii de evaluare; 

� stăpâniţi-vă sentimentele. 

• Atunci când adoptaţi o atitudine pe timpul negocierii, aveţi grijă ca aceasta să fie motivată, 
iar motivaţia să îndeplinească următoarele condiţii: 

� să fie relevantă; 

� să fie clară; 

� să fie compatibilă cu atitudinea; 

� să fie bazată pe fapte; 

� să poată fi folosită în situaţii similare. 

• Indiferent de stilul de negociere adoptat, respectaţi regulile de mai jos: 

� nu creaţi niciodată, în momentele tensionate, o situaţie învins/învins; 

� evitaţi, atât cât se poate, crearea unei situaţii învingător/învins; 

� remiza este baza de plecare sub care nu se coboară într-o negociere; 
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� scopul dvs. trebuie să fie crearea unei situaţii învingător/învingător. 

• Cele mai cunoscute reguli de comportament în calitate de mediator sunt: 

� să rămâneţi mai calm decât ceilalţi; 

� să vorbiţi mai liniştit decât ceilalţi; 

� să încetiniţi ritmul discuţiei; 

� să gândiţi înainte de a vorbi; 

� să nu vă lăsaţi provocat; 

� să nu vă lăsaţi atras de o parte sau de alta a conflictului. 

• Pentru a vă stăpâni emoţiile, se recomandă adoptarea următoarelor norme de 
comportament: 

� nu vă pierdeţi cumpătul şi nu provocaţi nici partenerului această reacţie; 

� nu puneţi întrebări retorice şi nici nu răspundeţi la astfel de întrebări; 

� lăsaţi-vă partenerul să elibereze din tensiunea acumulată; 

� dacă amândoi v-aţi ieşit din fire, atunci amânaţi discuţia; 

� ajutaţi-vă partenerul să se ajute singur 

Din păcate, în abordarea conflictelor (atât interpersonale, cât şi organizaționale) sunt uneori 
folosite strategii total ineficiente: 

• Nonacţiunea – dacă „mă fac că plouă”, conflictul o să dispară. Este una dintre cele mai 
păguboase strategii, indiferent de poziția pe care o ocupi în acel conflict (parte interesată, 
coordonator al echipei, membru în echipă). Conflictul va căpăta proporții, iar părțile se vor 
simți încurajate de inacțiune.  

• Traiectorii administrative – sunt ineficiente pentru că mută decizia la o persoană care nu 
știe despre ce este vorba. Pedepsele administrate administrativ nu vor face conflictul să 
dispară, doar îl vor ascunde. 

• Secretizarea conflictului – un conflict ascuns este ca un foc mocnit într-o pădure. Te uiți şi 
totul pare perfect, dar sub covorul de frunze ceva lucrează. Când focul izbucnește, 
izbucnește din multe locuri şi nu îi mai poți face față, pentru că este deja generalizat. 

• Culpabilizarea persoanei – este, alături de inacțiune, una dintre cele mai proaste strategii. 
Oricine are dreptul să se exprime, și să faci pe cineva vinovat pentru că își verbalizează 
opinia transmite tuturor un mesaj de intoleranță şi de nesiguranță. Mai mult de atât, când 
veți dori să aflați părerea celor din jur, aceștia nu vor fi sinceri de teamă că vor fi 
culpabilizați la rândul lor.  

În mod practic, atunci când aveți de-a face cu un conflict: 

• Concentraţi-vă asupra problemei şi nu asupra persoanei; 

• Discutați despre ceea ce vă deranjează la momentul potrivit – nu sub impulsul furiei, dar 
nici nu amânați foarte mult momentul; 

• Concentraţi-vă asupra a ceea ce poate fi făcut, nu asupra a ceea ce nu poate fi făcut; 

• Încurajați diverse puncte de vedere şi dialogul sincer; 

• Acceptați-vă responsabilitatea pentru o anumită parte a problemei; 

• Exprimați-vă opiniile într-o manieră care să nu-i jignească pe ceilalți; 

• Ascultați – numai așa puteți înțelege și perspectiva celeilalte persoane; 

• Respectați punctul de vedere al celuilalt; 

• Rezolvați problema, în timp ce încercați să consolidați relațiile dintre membrii echipei. 
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Acum că ați parcurs acest material despre conflict, acordați-vă câteva minute pentru a 
transfera cele parcurse în activitatea de zi cu zi, răspunzând la următoarele întrebări: 

1. Care sunt ultimile 3 conflicte în care am fost implicat/ă? Din ce ipostază? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. Care a fost cauza fiecăruia dintre ele? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. Ce abordare (din cele 5 menționate) am avut în rezolvarea conflictelor? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. A fost această abordare cea mai bună? Ce rezultate a avut? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. Dacă ar trebui să rezolv acum aceste conflicte, ce aș face diferit? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

6. Există vreun conflict în desfășurare acum la abordarea căruia pot ajuta? Ce îl cauzează? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

7. Ce abordare ar trebui să am? Ce rezultat mă aștept să obțin? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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3.2. Formarea echipei 

 

O echipă nu apare peste noapte, ea necesită multă muncă, pentru a ajunge să fie eficientă. 
Înainte de a discuta despre maniera în care se formează o astfel de echipă, să vedem ce 
înseamnă să fii o echipă de succes. În primul rând, ca să poți avea succes, trebuie să știi pentru 
„ce joci”. Dacă vă gândiți la o echipă de sportivi dintr-un joc de echipă care participă la 
Campionatele Mondiale, vă dați seama că echipa aceea: 

� Are o miză importantă pe care toți jucătorii o împărtășesc; 

� Fiecare se bizuie pe fiecare și sunt unul pentru altul; 

� Mediul recunoaște și apreciază rolul fiecăruia în echipă; 

� Există o tabelă de marcaj care arată performanța echipei; 

� Se antrenează regulat cu un antrenor. 

Dacă ar fi să vă gândiți la echipa din care faceți parte, echipa multidisciplinară, și să 
analizați dacă aceasta ar putea participa la Campionatele Mondiale ale echipelor multidisciplinare, 
ce răspuns v-ați da? Vă rugăm să notați, pe scurt, mai jos, răspunsul la câteva întrebări. 

1. Toți membrii echipei mele cunosc obiectivul echipei? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. Mă pot baza 100% pe colegii mei de echipă, atunci când lucrăm împreună la un caz? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. Toată lumea înțelege importanța rolului meu în echipă şi se comportă ca atare? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. Eu înțeleg importanța fiecărui membru în echipă şi mă comport ca atare? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. Ce procentaj de cazuri sunt închise, fiind rezolvate? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. Avem întâlniri regulate, pentru a verifica ce mai e nou în domeniile fiecăruia? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

3.2.1.Decalogul echipei 

Pentru a putea avea șanse să devină o echipă eficientă, membrii ei trebuie să cunoască 
şi să respecte decalogul echipei: 

1. Echipa are o sarcină/misiune asumată de toţi membrii săi, care o cunosc, o adoptă și 
doresc să o realizeze; 

2. În interiorul echipei domneşte un climat de încredere şi disponibilitate; 

3. Membrii echipei comunică deschis şi onest; 

4. Membrii echipei au sentimentul apartenenţei la echipă şi sunt devotaţi acţiunilor comune; 

5. Diversitatea este un atu major; 
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6. Sunt încurajate creativitatea şi asumarea provocărilor; 

7. Există capacitate de auto-corectare; 

8. Membrii echipei au stabilit o relaţie de interdependenţă; 

9. Deciziile se adoptă prin consens; 

10. Toţi membrii participă la conducerea echipei.  

Gândindu-vă iarăși la echipa din care faceți parte, încercuiți punctul la care membrii 
echipei mai au cel mai mult de lucrat. Notați mai jos 3 idei despre cum ar putea membrii 
echipei să dezvolte caracteristica absentă. 

 

 

 

După cum spuneam mai devreme, pentru îmbunătățirea muncii în echipă este nevoie ca 
multe elemente să fie convergente.  

Aceste elemente pot fi împărțite în: 

1. Elemente relaționale 

a. Valorile comune - valorile împărtășite la nivelul echipei 

i. Există valori comune, de colegialitate incluzivă, transparență, 
integritate, responsabilitate sau legate de competiție neloială, 
neproductivă, conflicte interne? 

ii.  Ce valori am identificat în comunitatea mea profesională? 

b. Membrii echipei - care sunt rolurile membrilor echipei şi în ce măsură sunt 
asumate acestea 

i. Există în echipă roluri care nu sunt încă acoperite? 

ii.  Există roluri care se suprapun? 

c. Abilitățile deținute - abilităţile şi competenţele actuale ale membrilor echipei 

i. Știu cei din echipă să facă o campanie de informare în comunitate 
pentru educarea non-violentă a copiilor? 

ii.  Au competențe de muncă în echipa multidisciplinară? 

d. Stilul de conducere – modul în care liderul abordează coordonarea echipei 

i. Există un manager de caz care își asumă rolul și coordonarea? 



 

207 

ii.  Stilul de conducere este adaptat situației? 

iii.  Cum sunt abilităţile prezente în echipă monitorizate şi evaluate? 

2. Elemente tehnice 

a. Strategia - planul agreat pentru îndeplinirea activităţilor  

i. Știu toți cei din echipă ce facem în acest an pentru prevenirea 
abandonului școlar?  

ii.  Știu toți cei din echipă ce facem în acest an pentru prevenirea 
sarcinilor la adolescente? 

b. Structura echipei - modul de organizare a echipei şi relaţiile dintre membrii 
acesteia 

i. Sunt responsabilitățile clare sau confuze?  

ii.  Există o asumare transparentă a responsabilităților? 

c. Procedurile echipei - activităţile şi procedurile zilnice prin care membrii 
echipei îşi îndeplinesc sarcinile 

i. Ce fac atunci când un copil este abuzat?  

ii.  Ce fac atunci când doresc să fac activități de educație sanitară?  

 

3.2.2. Pași de parcurs în vederea constituirii echipei 

Un grup de oameni se transformă într-o echipă, prin parcurgerea unor pași clari: 

Definirea misiunii echipei 

Fără un scop clar, o echipă nu are de ce să existe. A nu se confunda obiectivul echipei cu 
misiunea acesteia. De exemplu, la parcurile Walt Disney misiunea lor este să îi facă pe oameni 
fericiți. Un obiectiv ar putea fi să primească/atragă minim „x” sute de mii de oameni pe an; 

Încercați să identificați mai jos misiunea echipei dumneavoastră multidisciplinare: 

 

 

 

Rolurile membrilor echipei 

Identificați rolurile membrilor echipei – pe lângă rolurile profesionale și cele alternative 
despre care am discutat în sesiunile trecute, un indicator al eficienței echipei o constituie prezența 
sau absența rolurilor gândite de Belbin. Rolul de echipă este definit de Meredith Belbin137 ca 
„tendinţa specifică unei persoane de a se comporta, contribui şi interacţiona cu cei din jur”. Belbin 
și echipa sa au identificat nouă astfel de roluri reprezentând combinaţii unice de aspecte 
comportamentale pozitive şi negative. În practică, o persoană este capabilă să abordeze două, trei 
sau chiar patru roluri preferate, principale. Aceeaşi persoană poate deţine câteva roluri secundare, 
pe care să le abordeze atunci când situaţia o cere şi un număr de roluri pentru care nu este 
potrivită, pe care, de fapt, trebuie să le evite. Distribuţia acestor roluri derivă din profilul personal ce 
se realizează prin captarea prin mijloace specifice a percepţiei proprii şi a percepţiei observatorilor 
(colegi, manager, subordonaţi, colaboratori, clienţi etc.) asupra comportamentului persoanei 
respective.  

În plus faţă de profilul personal, se poate realiza şi un profil al postului deţinut de persoana 
respectivă. Multitudinea de informaţii obţinute la nivel individual, al posturilor și al întregii echipe fac 
din teoria rolurilor de echipă un instrument excelent de evaluare individuală, management al 

                                                   
137 (Sursa: http://www.rosscon.ro/teoria-rolurilor-de-echipa-belbin-şi-aplicarea-sa-in-practica/) 
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dezvoltării personale, construire şi dezvoltare a echipei, conducere a echipei, selecţie a 
candidaţilor pentru un anumit post, educaţie managerială. 

Informaţiile despre rolurile de echipă obţinute pentru indivizi şi pentru posturile pe care le 
ocupă ne ajută să construim o echipă echilibrată. Echilibrul echipei reprezintă un concept foarte 
important în cadrul teoriei rolurilor de echipă, deoarece rezultatele cercetărilor au demonstrat că 
echipele echilibrate sunt cele care au rezultatele cele mai bune. Acest lucru presupune ca echipa 
să deţină acele roluri cerute de natura obiectivelor şi a contextului în care se află ea și în acelaşi 
timp, să nu existe în cadrul echipei prea multe roluri de acelaşi tip care pot intra în conflict. 
Echipele de succes conştientizează atu-urile şi slăbiciunile pe care le deţin, maximizează punctele 
tari şi evită să se angajeze în domenii pe care nu le stăpânesc, sau caută soluţii alternative pentru 
a aborda aceste domenii. Echipele neperformante eşuează, fie pentru că nu conştientizează 
starea lor şi atunci se învârt într-un cerc vicios de încercări şi eşecuri consecutive, fie pentru că, 
deşi obţin informaţiile relevante despre starea lor, nu fac nimic pentru a le pune la lucru. 

Informaţiile despre profilele individuale ale membrilor echipei pot fi folosite pentru: 

• a determina punctele tari şi slabe ale echipei şi a le exploata în consecinţă; 

• a delega activităţile, în funcţie de natura lor, persoanelor celor mai potrivite a le îndeplini; 

• a identifica grupuri de persoane care pot lucra bine împreună şi îşi pot complementa 
reciproc atu-urile şi slăbiciunile; 

• a evita apariţia fricţiunilor și conflictelor în cadrul echipei; 

• a organiza abordarea în paralel a activităților de către grupuri echilibrate în aşa fel încât 
obiectivele echipei să fie realizate mai eficient; 

• a asigura o conducere adecvată a echipei (individuală sau colectivă); 

• a sprijini decizii de recrutare internă sau externă care să ia în considerare realizarea 
echilibrului echipei; 

• a sprijini deciziile de carieră ale membrilor echipei prin indicarea domeniilor în care rolurile 
naturale ale acestora sunt cel mai bine exploatate și pot conduce la obţinerea unor 
rezultate cât mai bune. 

Teoria rolurilor de echipă se aplică foarte bine în cazul echipelor tinere, atunci când avem la 
dispoziţie mai multe opţiuni de selecţie şi de organizare. Dar ea se aplică la fel de bine şi în cazul 
echipelor mature a căror componenţă este stabilită deja. Important în cazul acestor echipe este ca 
ele să conştientizeze dinamica relaţiilor din interiorul lor şi de la interfaţa cu celelalte echipe şi 
modalităţile de contribuţie şi interacţiune ale fiecărui membru. Membrii acestor echipe trebuie să 
decidă asupra unui stil de lucru şi a unor măsuri de dezvoltare ce trebuie luate la nivel individual şi 
al întregii echipe, pentru a asigura funcţionarea adecvată a acesteia și furnizarea rezultatelor 
aşteptate. 

Rolurile de echipă Belbin sunt împărțite în trei categorii: 

Roluri orientate către acţiune:  

• Modelator: sunt persoane foarte motivate, caracterizate de multă energie nervoasă şi de 
nevoia imperioasă de a atinge obiectivele propuse. De obicei, ei sunt foarte extrovertiţi şi 
foarte hotărâţi. Le place să provoace pe cei din jur și sunt preocupaţi în permanenţă să 
învingă. Modelatorilor le place să conducă şi să-i determine pe ceilalţi să acţioneze. În 
momentul în care se află în faţa unui obstacol găsesc un mod alternativ de a trece peste el. 
Sunt foarte hotărâţi şi convingători în acelaşi timp. Au tendinţa de a reacţiona emoţional 
foarte puternic, atunci când sunt frustraţi sau dezamăgiţi. Modelatorii au „pielea groasă”, 
sunt predispuşi să discute în contradictoriu și s-ar putea să le lipsească înţelegerea 
aspectelor inter-relaţionale. 

• Implementator: Au simţ practic foarte dezvoltat, se autocontrolează foarte bine şi sunt 
disciplinaţi. Muncesc din greu şi abordează problemele într-o manieră sistematică. În 
general, Implementatorul este o persoană loială companiei pentru care lucrează şi este mai 
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puţin interesată de urmărirea propriilor interese. Cu toate acestea Implementatorilor pot să 
le lipsească spontaneitatea şi să fie inflexibili. 

• Finalizator: Au o mare capacitate de a finaliza activităţile şi acordă o mare atenţie detaliilor. 
Ei nu încep ceva ce nu pot duce la bun sfârşit. Motivaţia lor provine dintr-o nelinişte 
interioară, deşi din exterior ei par netulburaţi. În mod obişnuit, ei sunt introvertiţi şi nu 
necesită stimuli externi sau încurajări. Finalizatorii pot fi intoleranţi cu cei ce sunt 
nepăsători. Nu sunt dispuşi să delege, preferând să facă ei înşişi ceea ce trebuie făcut. 

Roluri orientate către oameni, către relaţii:  

• Coordonator: au drept caracteristică distinctivă capacitatea de a-i face pe ceilalţi să lucreze 
către atingerea unor ţeluri comune. Maturi, încrezători şi de încredere ei sunt gata să 
delege. În relaţiile interpersonale ei sesizează rapid talentele individuale și le folosesc în 
scopul atingerii obiectivelor grupului. Chiar dacă Coordonatorii nu sunt neapărat cei mai 
inteligenţi membri ai echipei, ei au un orizont larg de vederi şi, în general, impun respect. 

• „Omul de echipă”: Sunt cei care susţin echipa cel mai mult. Ei sunt temperaţi, sociabili şi 
preocupaţi de ceilalţi. Au o capacitate foarte mare de a fi flexibili şi de a se adapta unei 
diversităţi de caractere şi situaţii. Oamenii de echipă sunt receptivi şi diplomaţi. Sunt buni 
ascultători şi, de obicei, sunt populari în cadrul grupului. Acţionează cu delicateţe, dar pot 
să fie indecişi în situaţii critice. 

• Investigatorul de resurse: Sunt adesea entuziaşti şi se remarcă ca extrovertiţi. Sunt foarte 
pricepuţi să comunice cu oamenii atât din interiorul companiei, cât şi din afară. Sunt 
negociatori nativi, înclinaţi să exploreze noi oportunităţi şi să dezvolte contacte. Deşi nu 
sunt o mare sursă de idei originale, Investigatorii de resurse sunt foarte buni la a culege 
ideile altora şi a le dezvolta. Aşa după cum spune şi numele, Investigatorii de resurse au 
aptitudinea de a afla ceea ce este disponibil și ceea ce se poate folosi. Sunt bine primiţi de 
către cei din jurul lor, datorită naturii lor deschise. Sunt persoane relaxate, cu un simţ al 
curiozităţii foarte dezvoltat şi cu o capacitate de a vedea oportunităţi în orice lucru nou. Cu 
toate acestea, entuziasmul lor scade, dacă nu este stimulat de cei din jur. 

Roluri de gândire, cerebrale: 

• Sursă de idei: Sunt inovatori şi inventatori, într-un cuvânt foarte creativi. Ei furnizează ideile 
care stau la baza dezvoltărilor importante. De obicei, ei preferă să acţioneze singuri, la o 
oarecare distanţă de ceilalţi membri ai echipei, utilizându-şi imaginaţia și acționând deseori 
în mod neobişnuit. Ei tind să fie introvertiţi şi reacţionează puternic la critici şi laude. Unele 
dintre ideile lor pot fi radicale şi de neaplicat în practică. Oamenii –sursă de idei sunt 
independenţi, inteligenţi şi originali. Se poate întâmpla să nu comunice foarte bine cu 
persoanele care nu se află pe aceeaşi „lungime de undă” cu ei. 

• Monitor Evaluator: Sunt persoane serioase, prudente, imune la entuziasm. Le trebuie mult 
timp pentru a lua decizii, preferând să gândească mult înainte. În mod obişnuit, ei au foarte 
bune aptitudini mentale şi au capacitatea de a judeca atent şi de a lua toţi factorii în 
considerare. Un bun Monitor/evaluator se înşeală foarte rar. 

• Specialist: sunt indivizi care se dedică muncii lor, care sunt mândri de cunoştinţele lor de 
specialitate şi de acumularea de noi aptitudini tehnice. Prioritatea lor este de a menţine 
standardele profesionale și de a promova și apăra propriul domeniu de activitate. Cu toate 
că se arată foarte mândri de specialitatea lor, nu sunt foarte interesaţi de alte domenii. De 
fapt, Specialiștii devin experţi prin concentrarea mai degrabă pe un domeniu îngust. Există 
puţine persoane care au, fie dorinţa, fie aptitudinile de a deveni un adevărat Specialist. 

 

Stabilirea regulilor echipei 

Stabiliți regulile după care vă veți ghida - Regulile într-o echipă se stabilesc pentru: 

• Promovarea unor comportamente de echipă eficiente; 

• Stabilirea unor norme de grup sănătoase; 
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• A oferi echipei repere pentru situații neprevăzute; 

• A oferi repere pentru rezolvarea problemelor; 

• Garantarea unui climat de siguranță și încredere. 

În absența unor reguli foarte clare de comportament, în echipă ar domni haosul şi nici nu ar 
putea fi vorba despre eficiență. 

 

Stadiile de dezvoltare ale echipei 

Evaluați stadiul de dezvoltare în care vă aflați şi identificați barierele în calea progresului – 
Cei mai mulți dintre experții în dezvoltarea echipei sunt de acord cu faptul ca majoritatea echipelor 
trec prin cinci stadii diferite, din care patru prezente în viața oricărei echipe. Rapiditatea cu care 
trece echipa prin fiecare stadiu va depinde de membrii echipei, de aptitudinile lor individuale, de 
munca lor și de tipul de leadership disponibil acelei echipe. Bruce Tuckman a ordonat stadiile 
dezvoltării unei echipe în „Formare” (Forming), „Frământare” (Storming), „Normare” (Norming) și 
„Performare” (Performing). Ulterior, pe măsură ce echipele care se gestionează singure au devenit 
des întâlnite în business, acesta a mai adăugat un al cincilea stadiu, cel al „Transformării” 
(Transforming). Stadiile, așa cum sunt ele descrise, sunt: 

Stadiul 1- Formarea 

Primul stadiu este atunci când se formează echipa şi membrii încep să se cunoască. 
Aceștia află care vor fi oportunitățile şi provocările echipei. Unii membri pot fi confuzi în ceea ce 
privește rolul lor sau pot să nu înțeleagă nevoia de formare a unei echipe. Membrii se vor pune de 
acord asupra obiectivelor și își vor împărți îndatoririle, deseori lucrând independent. Se stabilesc 
regulile de bază şi îndrumările. La început, liderul echipei poate fi un membru al grupului, un 
supervizor, un manager sau un consultant care va facilita procesul de formare. Leadership-ul va 
ajuta echipa să-și definească procesele. În acest stadiu, liderul trebuie să dea directive şi să 
înțeleagă cererile echipei, pentru a putea trece la următorul stadiu. 

Stadiul 2 - Perturbarea  

Pe parcursul celui de-al doilea stadiu, apare expresia individuală a ideilor, însă apar şi 
conflictele. Membrii tind să se concentreze pe detalii, în loc să fie atenți la probleme şi concurează 
pentru influență. Un indicator important al acestui stadiu este lipsa de încredere între colegi. 
Echipa trebuie să-și selecteze stilul de leadership dorit și metodologia de luare a deciziilor. Liderul 
poate ajuta inducând toleranță și răbdare membrilor. Acesta ar trebui să îndrume echipa către 
scopuri clare, roluri bine definite, comportament adecvat şi către un proces de feedback mutual 
pentru o mai bună comunicare a membrilor echipei. 

Stadiul 3- Normarea  

În al treilea stadiu, echipa dezvoltă obiceiuri de muncă care sprijină regulile de grup şi 
valorile. Se folosesc uneltele şi metodele stabilite. Comportamentul de echipă începe să se 
formeze. Cresc încrederea, motivația și comunicarea. Aparent, există lucrul în echipă şi 
concentrarea pe grup. Cresc relațiile între colegi, iar caracteristicile individuale încep să fie înțelese 
și folosite adecvat. Liderul continua să încurajeze participarea și profesionalismul printre membrii 
echipei. 

Stadiul 4 - Performarea  

Al patrulea stadiu arată un nivel crescut de loialitate, participare, motivație și luare a 
deciziilor în grup organizat. Cresc împărtășirea cunoștințelor, colaborarea și interdependența. 
Echipa se direcționează singură, în vederea conceperii planurilor de dezvoltare și strategie, pentru 
a-și atinge obiectivele şi pentru a-şi îndeplini îndatoririle. Dezvoltarea personală și comunicarea 
sunt încurajate prin membership. Liderul devine un facilitator care ajută echipa în procesele de 
comunicare. 
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Stadiul 5 – Transformarea/Dizolvarea (doar unde e cazul)  

Pentru echipele formate pentru anumite proiecte şi pentru comitetele temporare va exista un 
stadiu de finalizare în care vor sărbători şi vor recunoaște meritele echipei. Ulterior, urmează o 
fază în care oamenii realizează că echipa urmează să se dizolve și încep să-și plănuiască 
următorii pași. În acest stadiu, liderii trebuie să sublinieze recunoștința organizației şi 
recunoașterea echipei, dar și pe cea individuală. 

Pentru echipele de lucru continuu, poate exista un nivel mai crescut de performanță, pe 
măsură ce membrii se dezvoltă şi se transformă individual şi se grupează în echipe revizuite. Este 
important de notat că echipele de lucru continuu pot recurge la stadii anterioare atunci când se mai 
alătură oameni acestora.138 

 

Dinamica de grup 

Sunt necesare timp şi efort pentru a se trece prin toate stadiile de dezvoltare a echipei. 
Timpul necesar fiecărui stadiu variază de la o echipă la alta, depinzând de fiecare membru în parte 
și de aptitudinile acestora, dar și de dinamica specifică grupului. Dinamica de grup reprezintă: 

• Comportamentele pe care le au indivizii în cadrul unui grup;  

• Procesele interpersonale (conştientizate sau nu) care au loc în timpul interacţiunilor dintr-un 
grup de persoane. 

 

Dinamicile esențiale ale echipei sunt (lista nu este exhaustivă): 

• Relațiile individuale și interpersonale – au fost tratate pe larg în curs şi urmează a se 
discuta despre ele și în sesiunile următoare. 

• Progresul sarcinilor de grup – permit evidențierea manierei optime de a rezolva sarcini şi, 
deci, de a atinge obiective. Elemente despre maniera de rezolvare a sarcinilor urmează a fi 
discutate în tema legată de abilități de leadership/managementul timpului. 

• Procesele de luare a deciziei – maniera în care se iau deciziile este foarte importantă într-o 
echipă. De-a lungul timpului au fost dezvoltate modele și instrumente care să ajute 
managerii şi echipele să ia decizii. Un astfel de model, de exemplu, este cel dezvoltat de 
Vroom-Yetton-Jago, model ce oferă un cadru pentru identificarea manierei optime de a lua 
decizia în funcție de situația existentă. În esență, în luarea unei decizii, stilul decizional şi 
nivelul de participare necesar din partea grupului sunt influențate de trei factori importanți: 

� calitatea deciziei: cât de importantă este găsirea soluției corecte? Cu cât calitatea 
cerută este mai mare, cu atât ar trebui cerută părerea mai multor persoane. 

� implicarea: cât este de important ca ceilalți să susțină decizia? Cu cât e mai 
necesară aprobarea celorlalți, cu atât ar trebui implicate mai multe persoane. 

� timpul disponibil: cât timp este la dispoziție pentru luarea deciziei? Cu cât este mai 
mult timp disponibil, cu atât ar trebui implicate mai multe persoane. 

• Managementul conflictelor şi construirea consensului – Conflictul a fost tratat pe larg în 
prima sesiune, fiind definitoriu pentru relațiile dintre indivizi. Cu toate acestea, un element 
esențial pentru ca o echipă să devină eficientă este obținerea consensului. Construirea 
consensului trebuie încercată atunci când există mai multe variante de acțiune, iar membrii 
echipei sunt împărțiți între aceste variante. Această construcție se bazează pe câteva 
tehnici clare: 

� Descrierea alternativelor – opțiunile trebuie descrise cât mai bine, pentru a evita 
confuziile şi pentru a verifica şi valida înțelegerea.  

                                                   
138http://www.business24.ro/intel/stiri-intel/cele-cinci-stadii-ale-dezvoltarii-unei-echipe-1444141 
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� Discutarea punctelor forte și a punctelor slabe – acestea trebuie enunțate de o 
manieră cât mai clară şi uniformă, astfel încât să poată eventual fi comparate. 

� Fuziunea alternativelor – se poate încerca construirea unei alternative care să ofere 
avantajele ambelor/tuturor opțiunilor prezentate, dar cu minimum de dezavantaje. 
Acesta se întâmplă foarte rar.  

� Construirea listelor de criterii şi punctaje pentru alternative (scoruri de greutate) – 
dacă opțiunile nu pot fuziona, cel mai bine este să fie analizate din perspectiva 
obiectivului. Criteriile ce se stabilesc trebuie să fie de așa natură, încât îndeplinirea 
lor să conducă la îndeplinirea obiectivului. Dacă o caracteristică importantă este 
uitată, alegerea se poate dovedi a fi defectuoasă.  

� Convergenţa asupra unei alternative – dacă criteriile, ponderile şi punctajele au fost 
stabilite, nu mai este decât o chestiune de matematică pentru a alege una dintre 
alternative. 

Un astfel de proces este aplicabil fără probleme de către o echipă matură. Să nu vă lăsați 
descurajați dacă, la început, lucrurile nu se vor desfășura aşa cum vă doriți în echipă. La urma 
urmei, oamenii trebuie să învețe să lucreze unii cu alții pentru a obține rezultatele așteptate. 
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Metode de a lua decizia 

METODA AVANTAJE DEZAVANTAJE UTILIZARE 

Individuală 

Leader-ul 
grupului ia 
decizia  

• Viteză; 

• Simplitate; 

• Claritate.  

• Irosește competenţa 
grupului; 

• Stimulează rezistenţa; 

• Scade motivaţia pentru 
participare; 

• Creează situaţii 
neplăcute. 

•  Când expertiza de 
conţinut a unei 
persoane o 
depăşeşte cu mult 
pe a celorlalte; 

•  Când viteza este 
principala 
preocupare; 

•  Când există 
divergenţe 
importante și 
timpul este scurt. 

Consultativă 

Leader-ul 
ia decizia 
după ce îi 
ascultă pe 
toţi membrii 
grupului  

• Permite contribuția 
celorlalţi fără să 
consume prea mult 
timp; 

• Este cea mai 
eficientă metodă din 
punct de vedere al 
costului şi timpului; 

• Evită „ gândirea de 
grup”. 

• Poate cauza 
resentimentele celor ale 
căror opinii nu sunt 
urmate; 

• Pierde acea calitate 
care se obține prin 
negocierea şi integrarea 
unor propuneri diferite. 

• Atunci când 
leader-ul are un 
grad înalt de 
expertiză; 

• Când poziţia de 
conducere este 
clară şi 
indiscutabilă; 

• Când leader-ul 
doreşte să 
valorifice mai multe 
idei, fără investiţia 
de timp necesară 
consensului; 

• Când viteza este 
vitală. 

Consens 
Absolut 

Membrii 
grupului 
sunt de 
acord că 
decizia este 
superioară 
status quo-
ului 

• Produce decizii 
foarte inteligente și 
de calitate înaltă; 

• Susţinerea pentru 
decizie este fără 
echivoc. 

• 2 încercări din 3 
eşuează; 

• Poate lua enorm de 
mult timp; 

• Solicitantă din punct de 
vedere emoţional. 

• Când preţul celei 
mai mici erori de 
decizie este 
excepţional de 
mare; 

• Atunci când 
calitatea deciziei 
contează mai mult 
decât orice; 

• Atunci când există 
suficient timp la 
dispoziţie. 
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METODA AVANTAJE DEZAVANTAJE UTILIZARE 

Votul 

Membrii 
grupului 
votează. Cea 
care primeşte 
cel mai mare 
număr devine 
decizie a 
grupului 

• Viteză; 

• Percepţia 
corectitudinii; 

• Evită 
impasurile; 

• Poate fi 
condusă de 
oricine; 

• Poate fi unicul 
mijloc posibil 
atunci când 
diferenţele 
sunt 
ireconciliabile. 

• Creează tabere, 
divizează grupul; 

• Încurajează 
dezbaterea mai 
degrabă decât 
dialogul; 

• Mai degrabă îi 
limitează pe membrii 
grupului ca 
prizonieri ai opiniilor 
lor, decât să ducă la 
o creștere a 
inteligenţei de grup. 

• Atunci când miza nu 
este foarte mare; când 
aproape orice decizie 
va funcţiona; 

• Atunci când nu poate fi 
obţinut consensul şi nu 
există un leader ca 
decident final; 

• Atunci când se doreşte 
o anchetare a opiniei 
grupului în legătură cu 
diferite alternative 
pentru a continua cu 
alegerea alternativei. 

Consens 
Modificat 

Fiecare 
membru al 
grupului se 
declară de 
acord cu o 
decizie care 
să poată fi 
susţinută de 
toţi sau cel 
puţin „ 
tolerată” 

• Susţine o 
cultură 
democratică, 
participativă; 

• Obligă să fie 
luate în 
discuţie toate 
opiniile 
divergente din 
cadrul 
grupului; 

• Există 
convingerea 
că determină 
o angajare 
mai 
importantă a 
membrilor în 
grup. 

• Trecerea în revistă a 
tuturor motivelor de 
preocupare consumă 
foarte mult timp; 

• Necesită 
compromisuri care nu 
înseamnă 
întotdeauna o calitate 
mai bună a deciziei; 

• Deseori un proces 
lung și laborios; 

• Nu există dovezi ca 
produce rezultate mai 
inteligente. 

• Atunci când acordul 
grupului este considerat 
de importanţă critică; 

• Atunci când se pune 
mare preţ pe etica 
participativă;  

• Când toţi membrii 
grupului sunt dispuşi să 
investească timpul 
necesar 

• Pentru decizii majore 
care necesită un nivel 
înalt de acceptare; 

• Atunci când 
implementatorii 
deciziilor sunt membri ai 
grupului. 
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3.3. Leadership – abilități de conducere și management al echipelor 

 

3.3.1. Rolul coordonatorului 

După cum am văzut în sesiunea anterioară despre formarea echipei, stilul de conducere este 
un element esențial al dezvoltării unei echipe. Rolul coordonatorului diferă în funcție de stadiul de 
formare al echipei, dar, cu toate acestea, se pot găsi câteva elemente constante care să îl 
definească. În principal, liderul unei echipe ar trebui să: 

• Asigure o direcţie clară pentru ceilalţi; 

• Motiveze membrii echipei pentru a accepta provocările; 

• Încurajeze oamenii să lucreze împreună;  

• Asigure suport individual, încurajând şi oferind sfaturi pentru îndeplinirea sarcinilor; 

• Stimuleze oamenii din jur pentru a încerca abordări noi ale diferitelor situaţii; 

• Accepte responsabilităţi şi să fie pregătit să gestioneze situaţiile conflictuale atunci când apar. 

Multe teorii au fost dezvoltate pentru a fundamenta activitatea unui manager la cârma unei 
echipe. Din toate teoriile ne vom opri asupra modelului celor trei cercuri, propus de John Adair, şi 
la modelul de conducere situațională propus de Ken Blanchard și de Paul Hershey.  

 

3.3.2. Modelul celor trei cercuri (Action Centered leadership) 

John Adair a dezvoltat modelul celor trei cercuri în anii 70, pornind de la premisa că 
leadeshipul poate fi învățat. Acest model se înscrie în sfera leadership-ului funcțional, care spune 
că treaba principală a unui lider este să se asigure că grupul primește tot ceea ce are nevoie 
pentru a-şi îndeplini sarcina. Astfel, se consideră că liderul și-a făcut treaba atunci când a contribuit 
la coeziunea şi eficacitatea grupului.  

Cercurile se suprapun pentru că:  

1. Sarcina poate fi îndeplinită doar de către echipă şi nu de o singură persoană;  

2. Echipa poate avea performanțe excelente, doar dacă membrii săi sunt dezvoltați pe deplin; 

3. Indivizii au nevoie de sarcină pentru a fi provocați şi motivați. 

Modelul se raportează bine la cerințele managementului modern al afacerilor. Este adaptabil 
și poate fi folosit în multe situații de echipă variate. În acest fel, este un cadru util de conducere. 

Responsabilitățile unui manager pentru îndeplinirea sarcinii sunt: 

• identificarea obiectivelor și a viziunii pentru grup, scop și direcție - definirea activității 
(sarcina) 

• identificarea resurselor, a persoanelor, a proceselor, a sistemelor și a instrumentelor 
(inclusiv financiare, comunicații, IT) 

• crearea planului de realizare a sarcinilor - rezultate, măsuri, durate, strategie și tactici 

• stabilirea responsabilităților, obiectivelor, responsabilităților și măsurilor, prin acord și 
delegări 

• setarea standardelor, a calității, a timpului şi a parametrilor de raportare 

• controlarea și menținerea activității la parametri 

• monitorizarea și menținerea performanței în raport cu planul 

• prezentarea unui raport privind progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivului 
grupului 

• revizuirea, reevaluarea, ajustarea planului, metodelor și obiectivelor, după cum este necesar 
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Responsabilitățile unui manager pentru echipă sunt: 

• stabilirea, acceptarea și comunicarea standardelor de performanță şi comportament 

• stabilirea stilului, culturii, abordarea grupului - elemente de calificare soft 

• monitorizarea și menținerea disciplinei, eticii, integrității şi concentrării asupra obiectivelor 

• anticiparea și rezolvarea conflictelor sau dezacordurilor de grup 

• evaluarea și modificarea, dacă este necesar, a echilibrului şi compoziției grupului 

• dezvoltarea colaborării în echipă, cooperării, moralului şi spiritului de echipă 

• dezvoltarea maturității colective şi a capacității echipei - creșterea progresivă a libertății şi 
autorității echipei 

• încurajarea echipei către obiective şi scopuri - motivarea echipei şi asigurarea unui sens 
colectiv de scop 

• identificarea, dezvoltarea şi acceptarea rolurilor de conducere ale echipei şi ale proiectului 
în cadrul grupului 

• facilitarea și asigurarea unei comunicări eficiente interne şi externe echipei  

• identificarea și satisfacerea nevoilor de formare în echipă 

• oferirea de feedback echipei pentru progresul general;  

Responsabilitățile unui manager pentru fiecare membru al echipei sunt: 

• să înțeleagă membrii echipei ca indivizi - personalitate, abilități, puncte forte, nevoi, 
scopuri şi temeri 

• să susțină persoanele - planuri, probleme, provocări 

• să identifice şi să convină asupra responsabilităților și obiectivelor individuale adecvate 

• să recunoască şi să-i laude pe indivizi - să recunoască efortul şi munca bună 

• să recompenseze, unde este cazul, persoanele cu responsabilitate, avansare și statut 

• să identifice, să dezvolte şi să utilizeze capacitățile şi punctele forte ale fiecărui individ 

• să instruiască şi să dezvolte membrii echipei 

• să dezvolte libertatea şi autoritatea individuală 

 

3.3.3.Modelul conducerii situaționale 

Teoreticienii din domeniul managementului şi-au pus de multă vreme întrebarea „Ce anume 
face ca un lider să fie eficient?”. De-a lungul timpului s-au oferit multiple răspunsuri, sub forma 
diferitelor teorii manageriale: Teoria X și Y a lui Douglas McGregor, este un prim exemplu. Această 
teorie a fost prima care, prin observații asupra oamenilor la locul lor de muncă, a vorbit despre 
orientarea spre sarcină versus orientarea spre relație a managerilor. Pornind de la această teorie, în 
anii 50 – 60 s-a efectuat un studiu asupra unui număr de 200 manageri de succes. Printre altele au 
fost întrebați în ce cred mai mult: în orientarea spre sarcină sau în orientarea spre relație și cam care 
ar fi mixul procentual ideal între cele două. Răspunsul lor i-a uimit la acea vreme pe teoreticieni. 
Simplificat, toți cei 200 au răspuns ceva de genul: „Eu nu cred în orientare spre sarcină, sau în 
orientare spre relație, eu cred în 100% atenție la relația cu oamenii, pentru a-mi îndeplini 100% 
sarcina”. Aceste studii au stat la baza dezvoltării modelului de conducere situațională. 

Se poate face diferențierea între aspectele „hard” ale activității unui coordonator, aspecte 
care se referă în principal la sarcini şi maniera lor de îndeplinire, și aspectele „soft” ale activității 
acestuia, aspecte care se referă la relații şi la legăturile formale şi informale dintre membrii echipei 
sau dintre coordonator şi membrii echipei.  
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Modelul de conducere situațională se bazează pe comportamentele orientate spre sarcină şi 
spre relație ale liderului. Din perspectiva modelului: 

• comportamentul orientat spre sarcină reprezintă gradul în care liderul organizează și 
definește rolurile individuale ale membrilor echipei, explicând activitățile ce trebuie făcute, 
cât de bine, în cât timp, ce sarcini trebuie îndeplinite. În general, acestea răspund la 
întrebările: Ce facem? Până când facem? Cum facem? ATENȚIE! Răspunsul la 
întrebarea „De ce facem?” este un comportament orientat spre relație, nu spre sarcină, 
pentru că explicând de ce facem ceva, vrem ca omul să înțeleagă, să se simtă mai bine 
cu sarcina, să se simtă confortabil în activitatea sa, deci, pe scurt, arată o preocupare 
pentru relație. 

• comportamentul orientat spre relație reprezintă gradul în care liderul se angajează în 
relațiile interpersonale cu membrii echipei, cota de suport socio-emoțional şi psihologic și 
gradul de comunicare şi facilitare a comportamentului membrilor. În general acestea sunt 
orientate spre „de ce?”, „ești ok?”, „poți sau nu?” 

 

Stiluri de conducere 

Chestionarul „Stilul de conducere” v-a permis să vă identificați propriul stil. Într-o primă fază, 
v-a arătat care este preferința voastră, care este stilul, sau sunt stilurile, în care vă petreceți cel 
mai mult timp. Trebuie să rețineți că această primă parte a chestionarului nu arată cât de potrivit 
este stilul adoptat în situația dată. Pentru a putea vedea şi acest aspect, este necesar să discutăm 
câte ceva despre fiecare stil în parte şi modul în care trebuie folosit.  

De altfel, modelul de conducere situațională ilustrează foarte bine aceste legături şi atenția 
pe care coordonatorul trebuie să o acorde celor două componente, sarcină şi relație. În esență, 
modelul de conducere situațională, așa cum a fost el gândit de Ken Blanchard şi Paul Hersey, 
pune accent pe cele două componente și, mai ales, pe îmbinarea lor în stilul de conducere al 
coordonatorului. Ei diferențiază între 4 stiluri de conducere. 

Stilul autoritar 

Un stil în care atenția spre sarcină este sporită, iar cea acordată relației este minimă. Un 
coordonator folosește acest stil atunci când transmite instrucțiuni, trasează sarcini, stabilește 
termene limită. 

Stilul explicativ  

Un stil în care atenția coordonatorului este îndreptată atât spre sarcină, dar și spre relație. 
Spre deosebire de primul stil descris, coordonatorul explică de ce anume lucrurile se întâmplă într-
un anume fel, fiind interesat ca membrul echipei să înțeleagă. Coordonatorul îl provoacă pe 
membrul echipei să gândească, punându-i întrebări şi ajutându-l să găsească răspunsuri. 

Stilul suportiv/participativ  

Coordonatorul nu acordă atenție sarcinii, ci doar relației. El nu dă instrucțiuni, ci îi încurajează 
pe membrii echipei, îi motivează și le insuflă curajul şi dorința de a își îndeplini sarcinile; 

Stilul delegativ  

Coordonatorul nu acordă atenție nici sarcinii, nici relației, ci le permite membrilor echipei să 
își desfășoare activitatea așa cum consideră.  

 

Niveluri de competență 

La prima vedere, toate cele 4 stiluri par ciudate și oarecum nepotrivite. Ce este extrem de 
important în acest model, este că un șef trebuie să își adapteze stilul nu numai la persoana pe 
care o are în față, ci şi la sarcina pe care aceasta o are de executat. De ce? Pentru că stilul de 
conducere trebuie folosit în funcție de nivelul de pregătire şi de motivare al membrilor echipei. 
Distingem 4 astfel de niveluri posibile: 



 

 

218 

1. Nivelul 1: angajatul nu are nici abilități, nici motivația de a îndeplini o sarcină. Acesta 
este cazul unei persoane nou angajate sau al unei persoane care primește o sarcină 
nouă, pentru care nu este pregătită. În mod evident nu are (sau nu știe să aibă) 
abilități pentru această sarcină şi nici nu este prea dornic să înceapă ceva nou, teama 
de eșec fiind prezentă în oricine (precum şi frica de a nu ști de unde să apuci o 
activitate). 

2. Nivelul 2: angajatul nu are abilități, dar are dorința de a învăța. Asta se întâmplă în 
cazul celor care au început să învețe câte ceva despre o sarcină, au constat că le 
place sau că se descurcă și sunt dornici să învețe mai multe. 

3. Nivelul 3: angajatul are abilități, dar îi dispare motivația de a îndeplini sarcina. De 
obicei asta se întâmplă atunci când cineva trebuie să îndeplinească pentru prima 
dată o sarcină singur, fără supervizare (sau cu supervizare limitată) și încrederea în 
forțele proprii nu este pe deplin construită. 

4. Nivelul 4: angajatul are şi abilități şi motivație. De obicei vorbim de oameni care au 
căpătat experiență pe o anumită sarcină şi o pot face în orice situație. 

Evident, fiind 4 stiluri manageriale și 4 niveluri de „competență”, între ele există 
corespondență. Nu exista un stil bun sau un stil rău, ci exista un stil potrivit sau nepotrivit pentru 
situația în cauză. Corespondența dintre nivelurile de competențe şi stiluri de conducere este clară: 

 

Potrivirea stil de conducere/nivel de competență 

Nivel competență Stil managerial 

Nivel 1 (A*M*) Stil autoritar (instrucțiuni clare şi precise) 

Nivel 2 (A*M) Stil explicativ (explicații şi întrebări/ răspunsuri) 

Nivel 3 (AM*) Stil suportiv/participativ (“Hai că poți”) 

Nivel 4 (AM) Stil delegativ (îi lași în pace, că știu ce fac) 

(A= abilitate, M=motivație, * arată absența acelei caracteristici) 

 

A nu se înțelege, în mod evident, că stilul 1 sau stilul 4, datorită absenței atenției către 
relație, dau loc unor comportamente nepoliticoase sau că angajații sunt ignorați. Elementele de 
bună creștere nu sunt excluse din stilurile cu atenție minimă față de relație, iar stilul delegativ nu 
înseamnă abdicare. Subordonații nu sunt lăsați de izbeliște. Coordonatorul monitorizează constant 
ce anume se întâmplă cu obiectivele pe care oamenii le au de îndeplinit sau dacă au nevoie de 
sprijin, dar nu mai intervine în maniera în care aceștia își îndeplinesc sarcinile. 

De remarcat este că pot exista situații în care un angajat care era în mod normal în nivelul de 
competență 4 ajunge, din motive variate, să regreseze. Asta se poate întâmpla din cauza unei 
probleme personale, din cauza unor colegi care îl afectează profund prin comportamentul negativ, 
sau chiar din cauza unui coordonator neînțelegător sau agresiv. Aceasta regresie nu este un semn 
de slăbiciune, ci doar un semn că funcționează ca o ființă umana. În acest caz, un coordonator 
înțelept sesizează momentul dificil al angajatului şi trece din stilul delegativ (care presupune 
implicare minimă) către un stil participativ, suportiv, încercând să dezvolte relația cu membrul 
respectiv al echipei pentru a înțelege ce se întâmplă. 

Dacă se întâmplă ca șeful să rateze momentul în care angajatul își manifestă vădit 
demotivarea, există posibilitatea ca acesta să alunece și mai jos pe scala nivelurilor de competență 
și, eventual, chiar să își dea demisia. Din păcate așa se pierd angajați buni, care printr-un minim 
de efort, ar fi putut fi păstrați în organizație.  
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Un alt element important este legat de recunoașterea sarcinii ca fiind proprie. Exemplu: o 
secretară nu aduce cafea în biroul directorului, când acesta are oaspeți. Reacția comună este de a 
stabili că ea are abilități de a aduce cafeaua (toți putem duce o tava cu 2 cești de cafea, nu?), dar 
are ceva probleme de motivație, drept urmare este identificat stilul suportiv ca fiind cel indicat. 
Nimic nu poate fi mai eronat. Atunci când o persoană nu îndeplinește o sarcină, pornești de la 
premisa că nu știe că este sarcina sa (sperând că nu este cazul mai grav în care nu o recunoaște 
ca fiind a sa, deși știe că i-a fost alocată). Acest lucru înseamnă că persoana nu știe că trebuie să 
își folosească o abilitate pe care o are (sau nu vrea) și este asimilată nivelului 1 de competență. 
Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să îi dai instrucțiunea clară de a se ocupa de acest 
aspect şi apoi să monitorizezi situația. În general, în astfel de cazuri se face saltul de la stilul 
autoritar la cel delegativ aproape imediat. 

Ca regulă generală: niciodată nu presupui că o persoană are abilitățile necesare pentru o 
sarcină, până nu l-ai văzut că o execută! Un angajat nou, indiferent cât de bun cunoscător al 
domeniului este, trebuie tratat ca un începător. În fond și la urma urmei, tot sistemul organizației 
este nou pentru el/ea: proceduri, procese, responsabili etc. Evident, un angajat experimentat va 
învăța mult mai repede decât cineva nou în domeniu, deci coordonatorul echipei poate face mult 
mai ușor și rapid trecerea de la un stil la altul.  

Modelul de conducere situațională oferă o manieră optimă de adaptare a stilului la sarcină şi 
nivelul angajaților. Având în vedere că, indiferent ce faci, te vei afla în unul din cele patru stiluri 
identificate de echipa Blanchard-Hersey, cel mai bine ar fi să te asiguri că acesta este adaptat 
situației. 

Abia acum puteți să vedeți în ce măsură stilurile identificate anterior se potrivesc cu situațiile, 
calculând răspunsurile şi pentru cea de-a doua parte a chestionarului „Stiluri de conducere”. Vă 
reamintesc cum să interpretați rezultatele, pentru că acest aspect al chestionarului vă oferă cele 
mai importante informații despre maniera în care vă comportați (sau credeți că vă comportați). Pe 
de o parte, există o distribuție a frecvenţei cu care se utilizează un stil sau altul şi, pe de altă parte, 
există o potrivire, un scor de la -24 la +24 care arată cât de bine este adaptat stilul la situație. Ideal 
este să avem o distribuție uniformă pe cele 4 stiluri (situațiile din chestionar fiind distribuite uniform 
pe cele 4 niveluri de competență). Un scor foarte mare pentru unul dintre stiluri arată o preferință 
pentru maniera de comportament descrisă de stilul respectiv. Uneori comportamentul se va potrivi 
situației, alteori nu. Un scor pozitiv obținut în partea a doua îmi arată că cel mai des stilul meu este 
adaptat situației (sau „o ratează” din puțin – S2 în loc de S3, de exemplu), iar un scor negativ arată 
că, de cele mai multe ori, stilul meu nu este adaptat situațiilor identificate. Ideal ar fi să avem o 
distribuție uniformă și un scor pozitiv, cât mai aproape de 24. Cu toate acestea, o distribuție 
uniformă, dar un scor negativ sau pozitiv mic la cea de-a doua parte a chestionarului, indică o 
utilizare nepotrivită a stilurilor de conducere.  

 

3.3.4. Coaching şi mentoring 

Întorcându-ne la cele două aspecte esențiale ale activității unui coordonator, atenția la 
sarcină şi atenția la relație, le vom lua pe rând, discutând elementele esențiale ale activității de zi 
cu zi. 

Astfel, când vorbim de atenția față de relație, expresia sa maximă se regăsește în timpul 
investit de coordonator în activitățile de coaching şi/sau de mentoring cu echipa. 

Coaching-ul este un element esențial al dezvoltării subordonaților. Un angajat capabil să 
facă față provocărilor este un angajat care își aduce contribuția la îndeplinirea obiectivelor echipei 
şi, drept urmare, la îndeplinirea obiectivelor coordonatorului. De aceea coaching-ul este cea mai 
folosită armă pentru pregătirea membrilor unei echipe.  

Coaching nu înseamnă instruire, coaching-ul înseamnă dezvoltarea celor din jur, plecând de 
la potențialul lor. Coaching nu înseamnă sfaturi, înseamnă sprijin și ghidare în rezolvarea unei 
probleme sau în atingerea unui obiectiv. 
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Etapele coaching-ului 

Esențială în coaching este pregătirea coordonatorului. Coaching-ul nu se face după ureche, 
nu se face de dragul de a se face, ci există o secvență logică, consumatoare de timp, dar care 
asigură succesul. Astfel avem: 

1. Identificarea punctelor tari şi a nevoilor de dezvoltare: având în vedere că fiecare 
individ este unic, nevoile de dezvoltare ale fiecăruia vor fi unice. În identificarea 
nevoilor de dezvoltare, întotdeauna trebuie să se pornească de la sarcinile 
angajatului şi de la cerințele postului pe care îl ocupă. Ideal este să se identifice 
abilitățile pe care angajatul trebuie să le aibă, inclusiv comportamentele generate de 
aceste abilități şi apoi să se compare ce ar trebui să facă cu ceea ce face de fapt. 
Diferențele descoperite vor constitui nevoile de dezvoltare; 

2. Alcătuirea planului individual de coaching: nevoile fiind stabilite, trebuie stabilită (de 
comun acord) maniera în care comportamentele vor fi corectate sau îmbunătățite. 
Este esențial ca membrii echipelor să știe unde se dorește a se ajunge, astfel încât 
să le fie și lor ușor să urmărească planul și să își dea seama dacă sunt pe drumul cel 
bun sau nu; 

3. Oferiți oportunități de dezvoltare: creați situații în care angajatul să își poată modifica 
comportamentele, evoluând. Experiențele de învățare pe care le creați pot fi de orice 
natură: proiecte noi, sarcini noi, analize etc. 

4. Actualizați în permanenţă planul de coaching: verificați întotdeauna unde vă aflați şi 
cât de departe trebuie să mai ajungeți. 

Puteți să folosiți Planul de coaching primit drept un îndrumar pentru sesiunile de coaching pe 
care le veți organiza. Totodată, chiar dacă nu formalizați activitatea de dezvoltare a angajaților prin 
sesiuni de coaching, materialul vă poate servi drept un îndrumar pentru stabilirea nevoilor de 
dezvoltare la modul general, indicându-vă, printre altele, aspectele esențiale ce trebuie luate în 
calcul.  

O schemă foarte simplă care să vă ajute să „navigați” prin hățișurile coaching-ului găsiți pe 
pagina următoare.  

 

Veți găsi multe informații despre pașii concreți pe care să îi parcurgeți în coaching. Există 
multiple școli, fiecare lăudându-se că are un avantaj față de alta. Indiferent ce teorie alegeți, nu 
trebuie să uitați câțiva pași simpli ce se aplică în mod universal. 
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Alcătuirea Planului de coaching 

Coaching-ul presupune o serie de întrebări, care vor ajuta pe cel care primește să aibă 
performanţă. Aşadar un plan ar putea fi de felul următor: 

1. Stabilirea întâlnirii şi a obiectivelor. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să clarifici 
obiectivul, preferabil împreună cu cel cu care faci coaching. Coaching-ul nu se face la 
întâmplare sau în mod mascat. Pentru rezultate autentice, este obligatoriu să existe 
încredere şi deschidere între cel care dă coaching şi cel care primește. Tehnica 
întrebărilor în coaching este esențială. Important este să înțelegi că trebuie numai să 
întrebi. Lasă sfaturile, sau întrebările retorice pentru altă dată, în cazul în care dorești să 
ai într-adevăr rezultate. Puneți întrebări de clarificare, de stabilire a obiectivelor și de 
stabilire a așteptărilor: 

� De ce ai dorit să abordăm această temă? 

� Ce ai dori să realizezi cel mai mult? 

� Ce ai vrea să se întâmple în această întâlnire, ca rezultate? 

� Mai exact, cum vezi tu lucrurile astfel încât timpul acordat acestei întâlniri să simți 
că l-am folosit așa cum trebuie? 

� Dacă aș avea o baghetă magică în această întâlnire şi ți-aș putea îndeplini o 
dorință care ar fi aceasta? 

� Ce schimbări ai vrea să aibă loc? 

� Ce ai dori să se întâmple în prezent și nu se întâmplă? 

� Ce rezultat ai dori să aibă această întâlnire? 

� Ti se pare realist ce ți-ai propus? 

� Putem face acest lucru astăzi? 

� Este important acest lucru pentru tine? 

După ce sunt clare răspunsurile la acest set de întrebări puteți trece mai departe. 

2. Evaluare şi ancorare în realitate. După ce am clarificat unde dorim să ajungem, într-o 
structură logică urmează să stabiliți exact starea de fapt. Este important să existe 
sinceritate. Practic încercăm să aflăm cum vede el starea de fapt. Ce se întâmplă în 
acest moment? 

� Când se întâmplă mai cu seamă? 

� Cât de des? 

� Cât de mult te deranjează? Te bucură? 

� Asupra căror lucruri sau persoane se răsfrânge acest lucru? 

� Cum percep cei din jur situația? 

� Cum percepi tu această stare de fapt? 

� Ce ai încercat până acum? 

Trebuie stabilit punctul de pornire şi adunate suficiente date despre cum este 
percepută situația. 

3. Cum ar fi dacă totul ar fi posibil? Antrenamentul mental este esențial. În această etapă îl 
ajutăm să-și stabilească precis obiectivul. Întrebările puse nu conțin răspunsuri. Asupra 
acestui pas trei poți să stăruieşti câteva minute bune. Efectul maxim este atunci când el 
vede situația în cel mai mic detaliu: imagini clare, sunete, voci etc. 

� Descrie-mi o situație ideală. 

� Mai povestește-mi în detaliu. 
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� Mental se pare că poți. 

� Crezi că poți şi practic? 

4. Cum procedăm Acesta este pasul în care îl inviți să gândească în termeni de soluții şi 
opțiuni. În etapele anterioare, a fost stabilit că este nevoie, am clarificat starea de fapt și 
rezultatul final. Practic acum ar trebui întocmit un plan de bătaie. Se pun întrebări legate 
de opțiuni cum ar fi: 

� Ce am putea face pentru a schimba situația? 

� Ce alternative sunt? 

� Ce opțiuni agreezi mai mult? 

� Care crezi că ar fi capcanele? 

� Care crezi că ar fi beneficiile? 

5. Resursele necesare Odată ce am stabilit planul, evaluăm resurse disponibile şi resurse 
de care ar mai fi nevoie. Se pot identifica resurse interne de care e nevoie sau resurse 
externe. Se pot descrie etapele și așa mai departe. Se identifică totodată și eventuale 
bariere și căi de contracarare. 

� Care ar fi pașii? 

� Putem începe acum? 

� Ai o anumită nevoie specială pentru a duce la îndeplinire acest lucru? 

� Care sunt barierele? 

� Cum le-am putea înlătura? 

Evident, întrebările de mai sus sunt pur orientative, pentru a vă face o idee asupra 
procesului. Puteți adăuga întrebări în funcție de mersul discuției. Singurul lucru pe care nu trebuie 
să-l faceți este să-i sugerați răspunsuri, ci să-i permiteți să le găsească singur/ă. 

 

3.3.5 Stabilirea obiectivelor 

Dacă până acum ne-am concentrat mai mult pe partea de atenție la relație a coordonatorului, 
în partea a doua a cursului ne vom concentra pe atenția pe care coordonatorul trebuie să o acorde 
sarcinii. 

Atunci când vorbim despre sarcină, vorbim implicit despre planificarea timpului, vorbim despre 
lucruri cum ar fi: stabilirea obiectivelor, prioritizarea activităților, managementul întreruperilor și al 
întâlnirilor, managementul documentelor etc.  

Atunci când vorbim de sarcină, este esențial să discutam despre obiective. Obiectivele sunt 
esențiale în activitatea oricui, pentru că ele reprezintă „o prognoză clară și precisă a ceea ce îți 
propui să atingi pe o anumită perioadă bine delimitată”. În absența obiectivelor clar stabilite şi bine 
conturate, nimeni nu știe dacă ceea ce a făcut a făcut bine sau nu. Obiectivele oferă măsura 
performanței oricărei persoane şi ajută la determinarea acelor activități care ar trebui derulate cu 
precădere. 

 

Caracteristicile obiectivelor 

Obiectivele au câteva caracteristici bine stabilite: 

1. Trebuie să fie formulate în scris. Obiectivele care nu îmbracă forma scrisă nu au 
aceeași putere ca cele care sunt puse pe hârtie. Este esențial ca obiectivele să fie 
„vizibile”. 

2. Trebuie formulate SMART. 

a. Specific 

b. Măsurabil 
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c. de Atins 

d. Relevant 

e. determinat în Timp (există şi o altă interpretare a acronimului, unde A vine de 
la ambițioase, caz în care R devine realiste) 

Dincolo de teoria legată de acest acronim, obiectivul trebuie să se refere la ceva concret, 
care nu este interpretabil (de aici vine caracteristica specific), trebuie să aibă o delimitare clară în 
timp (adică să știu până când este de așteptat să îl ating) și să cuprindă indicatori care să îmi arate 
dacă acesta a fost atins sau nu. Există obiective care au indicatori: 

� cantitativi 

� calitativi 

� temporali 

� de resurse 

� comportamentali 

Obiectivul trebuie să exprime un rezultat pe care îl aștept. Principala capcană în stabilirea 
obiectivelor este să mă gândesc mai degrabă la activități decât la rezultate. 

Vă rog să treceți mai jos două dintre obiectivele voastre profesionale, exprimate SMART, 
subliniind în fiecare ce anume îl face Specific, Măsurabil, de Atins, Relevant sau determinat în 
Timp. 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilirea obiectivelor este primul pas în organizarea activității unei persoane, pentru că 
obiectivele ne arată direcția, unde trebuie să ajungem. În acest context, se poate discuta despre 
conceptul de eficacitate şi despre cel de eficiență. Eficiența ține de consumul de resurse. Practic, 
eficiența este obținerea unui rezultat cu un consum minim de resurse, cu alte cuvinte, de a face 
lucrurile cum trebuie. În absența unui obiectiv clar, nu avem cum să analizăm și eficacitatea, iar 
eficacitatea înseamnă să faci ceea ce trebuie. Practic eficacitatea îmi arată dacă sunt pe drumul 
cel bun sau nu. În mod evident, nimic nu este mai ineficient decât să fac eficient ceva ce n-ar fi 
trebuit să fac niciodată. În absenţa obiectivelor, nu știu exact ce n-ar fi trebuit să fac niciodată. 

 

3.3.6. Prioritizarea activităților 

Matricea important/urgent 

În momentul în care am stabilit obiectivul, direcția în care trebuie să merg, mă pot gândi la 
pașii pe care trebuie să-i parcurg pentru a ajunge acolo, adică la activitățile mele. Din păcate, sau 
din fericire, orice persoană are, zilnic, o multitudine de activități pe care trebuie să le parcurgă. 
Aceste activități pot fi, sau nu, atașate unui obiectiv și pot fi foarte mari consumatoare de timp: 
rapoarte de scris, întâlniri, discuții de purtat etc. 

Nu uitați niciodată că, în dinamica stabilirii obiectivelor, definițiile pentru „termen scurt”, 
„termen mediu”, „termen lung” pot fi modificate pentru a se potrivi cu practicile specifice ale 
proiectelor. Esențial de înțeles este că acest curs a urmărit formularea corectă a obiectivelor, 
repetarea şi corectarea acestora şi nu corectitudinea obiectivelor din punct de vedere activitate 
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(adică dacă ați spus că trebuie să organizați 3 întâlniri, este responsabilitatea voastră să știți dacă 
acesta este un obiectiv ambițios sau nu, de exemplu). Obiectivele sunt cele care ne ajută şi de 
data asta să ne facem ordine în activitățile zilnice, ajutându-ne să aplicam matricea 
important/urgent de prioritizare a activităților. 

O activitate este definită ca fiind IMPORTANTĂ, dacă este esențială pentru îndeplinirea unui 
obiectiv (adică dacă neîndeplinirea acelei activități conduce la neatingerea obiectivului). 

O activitate este definită ca fiind URGENTĂ, dacă timpul necesar îndeplinirii sale este egal 
sau mai mic cu timpul rămas până la termenul ei de îndeplinire. 

Este extrem de important să nu se confunde cele două elemente și, mai ales, este foarte 
important în analiza importanței să nu se preia urgențele și prioritățile altora. O activitate trebuie 
analizată strict prin prisma rolului propriu. 

Pe baza celor două caracteristici, putem vorbi de 4 categorii de activități: 

A. Activități importante și urgente: acestea sunt „incendiile”- acele activități care îmi 
explodează în față, de care dacă nu mă apuc acum, nu voi mai termina la timp, iar 
dacă nu le fac, obiectivul meu va avea de suferit. Aceste activități sunt cele care 
cauzează maximum de stres, pentru că reprezintă crize în activitatea mea. Cu cât am 
mai puține crize, cu atât sunt mai eficient și mai eficace în ceea ce fac! În mod 
evident, de aceste activități trebuie să mă apuc să le fac imediat. 

B. Activități neimportante, dar urgente: sunt, în general, prioritățile altora ☺. Ele trebuie 
începute acum, pentru ca altfel nu ar fi terminate la timp, dar, datorită importanței 
scăzute, nu au un impact asupra obiectivelor (deci nu este esențial dacă sunt făcute 
perfect sau nu). În general, aceste activități sunt principalele candidate la delegare. 
Acestea sunt activitățile care sunt date altor membri ai echipei care sunt mai puțin 
încărcați. Dacă este nevoie să le faceți voi, făceți-le cât mai repede. 

C. Activități importante, dar ne-urgente: sunt exact genul de activități în care ar trebui să 
vă petreceți cea mai mare parte a zilei. Sunt acele activități care sunt extrem de 
relevante pentru sarcinile voastre și care pot fi planificate, nefiind urgente. Este 
esențial să fie tratate în așa fel încât acestea să nu devină urgente şi deci să nu se 
transforme în crize. Cel mai important este să fie planificate. Datorită absenței 
urgenței, este posibil să se stabilească când anume urmează să fie făcute. Ideal ar fi 
să fie planificate în așa fel încât, dacă în ziua planificată apare o activitate de tip A 
(criza) și aceste activități trebuie replanificate, să rămână tot în categoria C. 

D. Activități neimportante și ne-urgente: acele activități de care poți uita. Ele trebuie să 
se găsească pe o lista de activități undeva și revizuite din timp în timp pentru a se 
stabili dacă nu şi-au schimbat categoria de prioritate. 

Nu uitați niciodată principiul lui Pareto! Acesta spune că, în principiu, 20% din activități aduc 
80% din rezultate. Încercați să identificați în activitatea voastră profesională care sunt aceste 20% 
dintre activități care vă ajută atât de mult la realizarea obiectivului. 

Pentru a ancora cât mai bine matricea important/urgent de prioritizare a activităților în 
cunoștințele dumneavoastră, vă invităm la un exercițiu. Pentru obiectivele pe care le-ați menționat 
în paginile anterioare, treceți mai jos cel puțin câte o activitate din fiecare dintre cele 4 cadrane. 
Aveți 2 obiective, menționați mai jos 8 activități, cu tot cu clasificarea lor și cu motivul pentru care 
le-ați pus în această categorie.  
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Activitățile, în mod normal, sunt categorisite în una din cele 4 categorii de mai sus în mai 
multe momente: 

1. Când apare o activitate (de exemplu tocmai ai aflat că trebuie să faci un raport), 
stabilești imediat în ce categorie se află (A, B, C sau D). Categorizarea o faci după 
importanță și urgență, în funcție de definițiile date mai sus. Dacă este A, te apuci 
imediat de sarcină, dacă este B, încerci să pui pe altcineva să facă raportul (dacă nu 
ai pe cine, te apuci imediat de el). Dacă este C, stabilești când anume trebuie făcută, 
dacă este D o treci în agendă într-o zi în care îți este clar că vei fi mai liber/ă. 

2. În fiecare dimineață, revezi lista de activități stabilită pentru ziua respectivă (dacă ai 
îndeplinit pasul 1, în fiecare dimineață vei avea un număr de activități pe lista ta de „to 
do”). Când revezi lista, analizezi activitățile prin prisma priorității şi îți organizezi ziua 
conform principiilor arătate mai sus. 

3. După ce ai terminat o activitate, faci o scurtă trecere în revistă a activităților încă 
aflate pe listă pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva.  

4. Activitățile nefinalizate până la sfârșitul zilei le reprogramezi şi le tratezi ca mai sus. 

 

Lucrul cu agenda 

Este extrem de important să lucrați cu un instrument care să vă permită să vă organizați ziua 
cât mai bine. Sugestia mea ar fi un calendar săptămânal, care să conțină săptămâna de lucru și în 
care să vă puteți marca activitățile pe măsura ce apar. Calendarul poate fi pe suport electronic 
(există o mulțime de programe de calculator în acest sens) sau pe suport hârtie. Indiferent de 
variantă, rezistați tentației de a șterge activitățile pe care nu ați apucat să le faceți. Cel mai bine 
este ca ele să rămână evidențiate în agendă, pentru că vă vor ajuta să vedeți cât de eficienți 
sunteți în planificarea activității. Nu vă ajuta cu nimic să aveți un calendar „curat”, dar care nu vă 
permite să vă îmbunătățiți tehnica de planificare şi de organizare a zilei.  

Pe măsura ce vă desfășurați ziua, mai ales în perioadele foarte aglomerate, faceți-vă câte un 
mic cadou: marcați activitățile deja finalizate, astfel încât să vedeți un progres fără prea mare efort. 
Eu folosesc culoarea verde a evidențiatorului (highlighter) pentru activitățile finalizate şi culoarea 
roșie pentru cele pe care nu le-am terminat sau pe care am fost forțată de împrejurări să le 
reprogramez. Verdele îl folosesc pe măsură ce termin fiecare activitate în parte, iar roșul doar la 
sfârșitul zilei, când văd că ceva a rămas descoperit. Esențial: atunci când am folosit marker-ul 
roșu, în momentul în care am subliniat o activitate, am şi stabilit când o reprogramez şi am trecut-o 
în agenda în ziua respectivă. Asta mă ajută să nu scap din vedere nimic. Dacă nu o reprogramez 
şi mă bazez pe memorie pentru a duce activitatea la bun sfârșit, pot constata că am uitat să o fac.  

În agenda trebuie trecute toate activitățile: 

• Cursuri la care participați; 

• Întâlniri cu echipa, șeful, beneficiarii etc.; 

• Rapoarte pe care trebuie să le completați; 

• Telefoane pe care trebuie să le dați; 

Este important să îmi notați în agendă chiar şi activitățile de tip D. Acestea trebuie 
menționate pentru că dacă sunt activități tip D pe care nu le îndeplinesc, mă ajută să le trec în 
revistă din timp în timp, pentru a vedea dacă nu și-au schimbat între timp prioritatea (de exemplu: 
primesc în mod uzual reclame pentru cursuri pe care nu le citesc, dar, la un moment dat, primesc 
sarcina de a organiza un curs pentru echipa mea şi, deci, devine important să aflu ce cursuri sunt 
pe piață); 

Dacă în agendă notați şi duratele efective ale îndeplinirii sarcinilor, veți putea trage concluzii 
legate de timpul real necesar executării lor şi, deci, veți putea planifica ziua mai eficient pe viitor. 

Foarte important pentru un coordonator de echipă este să folosească agenda pentru a 
marca sarcinile pe care le au diferiți membrii ai echipei. Astfel, de câte ori trasați o sarcină care are 
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un termen clar, notați în agendă data la care așteptați rezultatul și membrul echipei de la care îl 
așteptați (de exemplu: „Andrei: raport activitate proiect X” va fi marcat pe 15 februarie când Andrei 
trebuie să îmi predea raportul). Dacă sarcina respectivă este doar un preambul pentru o altă 
activitate, asigurați-vă că îl întrebați pe membrul respectiv al echipei dacă este pe drumul cel bun, 
când încă mai este timp să reacționați dacă ceva merge prost. De exemplu, dacă Andrei trebuie 
să-mi dea raportul de mai sus pe 15 februarie, iar concluzia raportului este punctul de pornire al 
unui raport pe care eu îl predau în 2 zile, voi marca pe 11 februarie în calendar că voi discuta cu 
Andrei despre raport. Astfel, dacă Andrei nu l-a făcut sau are probleme, voi avea timp să intervin. 
Scopul nu este să vânați greșelile membrilor echipei dumneavoastră, ci să vă asigurați că toată 
lumea are șanse maxime să își îndeplinească sarcinile cât mai bine cu putință. 

 

Lucrul cu documente (fizice sau electronice) 

O parte importantă a organizării activității constă în lucrul cu documente. Fiecare dintre noi 
suntem îngropați în hârtii şi este esențial să știm cum anume să le manevrăm. Arhivarea este 
reglementată prin lege, dar și, prin procedurile interne ale fiecărei organizații (ce se arhivează, 
când, pentru cât timp, cum etc.). Până a se ajunge însă la arhivare, este esențial să știm ce facem 
cu hârtiile. 

Ideal este ca fiecare hârtie să fie manipulată doar o dată: 

• Stabiliți „teancuri” de hârtii, în funcție de specificul activității dumneavoastră și de 
personalitatea proprie (de exemplu: „de acționat”, „de aruncat”, „de dat mai departe”); 

• Stabiliți ce veți face cu fiecare teanc și cu ce periodicitate (de exemplu: trec zilnic prin 
teancul „de acționat”, pentru a vedea ce mi-a mai rămas de făcut; când am făcut acțiunea 
presupusă de o hârtie, o realoc altui teanc; hârtiile din teancul „de dat mai departe” le 
transmit la începutul fiecărei zile de lucru etc.); 

• Dacă sunt hârtii ca urmare a cărora trebuie să îndepliniți anumite activități, planificați 
activitatea trecând-o în agendă, apoi puneți-o în unul din teancurile stabilite mai sus; 

• Țineți-vă de cuvânt cu privire la periodicitatea cu care treceți prin teancuri şi faceți ce ați zis 
că faceți: aruncați teancul „de aruncat”, de exemplu. Faceți asta în mod constant. 

De reținut că, mental, ne este dificil să manevrăm un număr prea mare de variabile. De 
aceea un birou plin de dosare și hârtii, chiar dacă le dovedește tuturor cât de ocupat sunt, le 
dovedește și cât de dezorganizat sunt. Hârtiile care trebuie păstrate trebuie să se afle în 
bibliorafturi în dulapuri, nu pe birouri. Pe masa mea de lucru trebuie să găsesc numai şi numai 
acele documente strict necesare activității mele de moment, astfel încât să nu existe factori care să 
îmi poată distrage atenția. Un document pus prost poate fi la fel de nociv ca un telefon venit într-un 
moment de concentrare maximă! 

Deși multă lume nu realizează, documentele pot fi şi electronice, nu numai fizice. Tratați 
documentele primite prin e-mail în aceeași manieră în care tratați documentele fizice. Asigurați-vă 
că ați creat un sistem de foldere inteligibil, care să vă permită să găsiți ușor documentele atunci 
când le căutați. Folosiți un sistem de codare după dată pentru documentele create de 
dumneavoastră (de exemplu eu le denumesc an/lună/zi/nume – dacă am făcut un raport pe care îl 
cheamă X, în calculator îl voi salva „20170729 Raportul X”, unde 29 iulie 2017 este data la care 
am salvat fișierul în calculator. Încercați să nu aveți mai mult de 7-8 icoane pe desktop-ul 
calculatorului şi asigurați-vă că faceți back-up datelor din calculator cel puțin o dată la 2 luni. 

De remarcat că toate aspectele discutate în cadrul acestui curs de coordonare a echipei au 
valoare doar în măsura în care cu toții facem un efort constant, voit, de implementare a celor 
discutate. 

Astfel, fiecare participant ar trebui să: 

1. Găsească o formă potrivită propriei personalități pentru agendă şi lista de activități; 
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2. Să folosească în mod constant şi consecvent această agendă, planificând activitățile pe 
măsură ce apar, analizând măsura în care planificările s-au concretizat și trăgând concluzii 
vis-a-vis de alocările de timp per activitate; 

3. Încerce să formalizeze obiectivele stabilite la început de perioadă (proiect, an calendaristic, 
lună etc.), respectând toate caracteristicile proprii obiectivelor; 

4. Încerce să se gândească în mod activ la gradul de competență al angajaților pentru 
sarcinile în discuție, adaptându-şi stilul managerial la acesta; 

5. Punând în mod activ problema dezvoltării membrilor echipei şi folosind coaching-ul ca armă 
la îndemâna sa. 

Dacă nu știți de unde să începeți cu managementul timpului, timp de câteva zile, realizați un 
jurnal de activitate, în care să notați fiecare activitate în parte, momentul zilei în care realizați 
această activitate, starea de spirit și timpul necesar. Nu este vorba doar de activități importante, 
precum întâlnirile, sarcini prioritare etc., ci de toate lucrurile pe care le faceți într-o zi obișnuită, de 
la cititul e-mail-urilor, la servirea prânzului şi la pauzele de cafea. 

Acest instrument vă va ajuta să identificați, în primul rând, aspectele cu care pierdeți timp 
prețios, precum şi momentele zilei în care aveți energie. Veți identifica, de altfel, şi raportul între 
lucrul efectiv la proiecte şi momentele de relaxare. 

După o săptămâna, citiți raportul și analizați activitățile zilnice. Încercați să identificați 
momentele în care pierdeți foarte mult timp, dar și momentele în care energia vă este la un nivel 
ridicat. Apoi, pentru eficientizarea timpului petrecut în activitățile zilnice de natura profesională: 

• eliminați activitățile ce sunt de orice altă natură decât profesionale sau încercaţi să le 
repartizaţi în momente ale zilei în care nivelul energiei este scăzut. Astfel, poți să îți 
programezi să răspunzi la e-mail-urile personale de 2 ori pe parcursul zilei sau să intri pe 
rețelele de socializare în pauza de masă sau după îndeplinirea unui obiectiv. 

• programaţi-vă activitățile în funcție de nivelul de energie. Astfel, sarcinile dificile sau 
importante trebuie realizate în momentele în care vă simțiţi plin de energie, deoarece veţi fi 
eficient, veţi lucra mult mai bine şi veţi termina într-o perioadă mai scurtă de timp. 
Momentele în care vă refaceţi sau în care vă lipsește energia trebuie orientate către sarcini 
minore, mai puțin importante sau care nu au legătură cu mediul de lucru. 

• Nu încercaţi să faceţi mai multe lucruri în același timp, ci grupaţi activitățile similare. 

• Încercaţi să reduceţi timpul alocat activităților insignifiante, dar fără de care nu puteți duce 
la capăt o zi, precum comandarea mâncării sau făcutul cafelei.  

 

Dacă doriți să vedeți exact ce aspecte ale planificării timpului este nevoie să îmbunătățiți, vă 
invităm să parcurgeți testul de mai jos: 
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CHESTIONAR 

ABILITĂŢI DE PLANIFICARE ŞI ORGANIZARE 

 

 
Chestionarul este conceput pentru a extrage cu mai multă uşurinţă aspectele care necesită 

cea mai mare atenţie în dezvoltarea abilităţilor tale de Planificare şi Organizare. Fii cât se poate de 
sincer cu răspunsurile. 

 

 

Instrucţiuni 

 

Citiţi cu atenţie cele 42 de întrebări şi decideţi care dintre răspunsurile următoare se 
potriveşte: 

 

0 = Niciodată 

1 = Rar 

2 = Uneori 

3 = De obicei 

 

Pentru fiecare întrebare scrieţi punctajul de la răspunsul ales în casuţa mai deschisă la 
culoare. Faceţi subtotalul pe coloană pe fiecare pagină în parte.  

 

La final, adunaţi cele trei subtotaluri de pe coloana de pe fiecare pagină. 
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0 = Niciodată; 1 = Rar; 2 = Uneori; 3 = De obicei 

 

 

 

1. Lucrezi mai întâi la sarcinile tale cele mai importante? 

2. Reuşeşti să te apuci de documentele importante cu 
uşurinţă? 

3. Ai în derulare proiecte pe termen mediu și lung? 

4. Încerci să delegi sarcini către alţii, de fiecare dată 
când este posibil? 

5. Fixezi cu regularitate ţinte și obiective? 

6. Zilele sunt relativ neîncărcate de întâlniri? 

7. Planifici fiecare zi în avans? 

8. Lucrezi la un birou neîncărcat (cu documente, ciorne, 
alte lucruri)? 

9. Împarţi proiectele în activităţi mai mici care pot fi 
îndeplinite în stagii mai mici de activitate? 

10. Stabileşti priorităţi pentru „To do List” în fiecare zi? 

11. Când delegi sarcini către alţii, găsesti că ei le- au 
făcut în maniera în care ţi-ai dorit? 

12. Ştii cu claritate ce vei fi (ce vei face) peste 3 - 5 ani? 

13. Se termina întâlnirile coordonate de tine la timpul 
stabilit? 

14. Ştii cu claritate activitătţle pe care le ai în fiecare zi? 

Sub-Total 
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0 = Niciodată; 1 = Rar; 2 = Uneori; 3 = De obicei 

 

 

 

15. Când planifici proiecte, anticipezi ce n-ar putea merge 
bine? 

16. Când lucrezi la un document/ raport/ proiect, te 
întrerupi pentru alte documente de pe birou? 

17. Eviţi să faci şi sarcini pe care le- ar putea face bine şi 
alţii? 

18. Ştii care laturi ale postului tau adaugă mai multă 
valoare? 

19. Consideri timpul alocat întâlnirilor la care participi ca 
fiind bine folosit? 

20. Ştii cu claritate ce trebuie să atingi în fiecare lună? 

21. Găseşti că poţi să îţi termini sarcinile zilnice în 
programul unei zile normale de lucru (8 ore)? 

22. Ai un sistem de ordonare a documenteleor (fişierelor) 
care îţi permite să găseşti cu uşurinţă informaţiile? 

23. Poţi să urmăreşti progresul pe care îl faci la fiecare 
proiect de care eşti responsabil? 

24. Delegi sarcini către diferite personae? 

25. Te asiguri că sarcinile de importanţă mare, dar care 
nu sunt urgente, sunt îndeplinite? 

26. La întâlnirile la care participi sunt agreate acţiuni şi 
responsabilităţi clare? 

27. Sunt scrise toate ţintele și obiectivele tale? 

28. Te apuci să rezolvi sarcinile, imediat, fără să amâni? 

Sub-Total 



 

 

231 

0 = Niciodată; 1 = Rar; 2 = Uneori; 3 = De obicei 

 

 

29. Simţi, în general, că tu conduci lucrurile şi nu ele pe 
tine? 

30. Încerci să- ţi rezolvi corespondenţa de prima dată 
când treci prin ea? 

31. Când delegi sarcini, defineşti şi termene de îndeplinire 
pentru ele? 

32. Îţi stabileşti cu claritate priorităţile? 

 

33. Revezi cu regularitate ţintele și obiectivele? 

34. Când agenda unei întâlniri este relevantă parţial 
pentru tine, participi numai la acea parte? 

35. Reuşeşti să eviţi ca lucrurile să îţi scape printre 
degete? 

36. îţi rezervi în agendă timp să lucrezi pentru proiecte şi 
sarcini specifice? 

37. Reuşeşti să îţi atingi obiectivele cu ajutorul altor 
persoane? 

38. Încerci să arunci cât mai multe hârtii posibil, în loc să 
le îndosariezi automat? 

39. Sunt ţintele și obiectivele tale măsurabile în mod clar? 

40. Ai tendinţa să faci ce trebuie făcut, înaintea a ceea ce 
îţi face plăcere să faci? 

41. Permiţi întreruperi care să interfereze, în timp ce 
îndeplineşti sarcini importante? 

42. Evaluezi (în mod formal) eficienţa întâlnirilor pe care 
le iniţiezi? 

 

Sub-Total 
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DETERMINAREA SCORULUI 
 

Transcrie sub- totalul din cele 3 pagini, corespunzător coloanei (de la A la G): 

 

 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

Sub-Total Pagina 2        

Sub-Total Pagina 3        

Sub-Total Pagina 4        

Total:        

 

Iata cele şapte zone acoperite de prezentul chestionar: 

 

A: Stabilirea ţintelor/obiectivelor 

B: Stabilirea priorităţilor 

C: Gestionarea timpului 

D: Organizarea biroului şi a documentelor 

E: Delegarea 

F: Întâlnirile 

G: Proiectele 

 

Câteva scoruri orientative pentru nevoia ta de dezvoltare 

 

13-18 În general, adopţi comportamentele necesare pentru a fi eficient în aceste domenii 

 

7-12 Rar sau ocazional ai un comportament potrivit pentru eficienţa în acest domeniu – iar acest 
domeniu este probabil necesar de dezvoltat. 

 

0-6 Acest scor arată că adopţi rar sau chiar deloc comportamentul necesar pentru a fi eficient – 
iar zona în care se întâmplă reprezintă o zonă importantă de dezvoltare personală a 
abilităţilor. 
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3.4. Motivația 

 

Motivația a fost întotdeauna piatra de încercare a managerilor. Teoriile spun că oamenii şi-ar 
folosi la serviciu un procentaj scăzut din abilitățile pe care le au, pentru că, în mod natural, tind să 
funcționeze pe principiul minimei rezistențe. Aici intervine motivația și/sau motivarea. Motivaţia 
este intrinsecă, vine din interiorul individului, iar motivarea este extrinsecă, vine din exterior. Pe 
parcursul cursului vom folosi cei doi termeni ca fiind interschimbabili. Motivația este cea care îi face 
pe oameni să dea 100%, uneori 110% din ceea ce pot și este treaba managerilor să le ofere 
formele potrivite de motivare, atunci când varianta intrinsecă nu funcționează la parametrii optimi. 

Evident, există mai multe teorii legate de motivare. Dintre ele, ne-am oprit la teoria lui 
Maslow a ierarhiei nevoilor, la teoria lui Herzberg a factorilor duali şi la teoriile moderne ale 
motivării dezvoltate de Daniel Pink.  

 

3.4.1.Teoria ierarhiei nevoilor – Abraham Maslow139 

Modelul creat de Abraham Maslow spune că oamenii au nevoi care trebuie satisfăcute. 
Acest model a fost numit de Maslow – „Ierarhia nevoilor”. În urma cercetărilor efectuate, Maslow a 
ajuns la concluzia că există nevoi stringente ce pot fi clasificate şi ierarhizate în funcție de 
importanța lor pentru ființa umană. Odată ce am atins un anumit nivel de satisfacere ale nevoilor 
noastre, trecem la altul… și tot așa, până spre perfecțiune. Modelul este practic ca o scară, cu 
trepte ce nu pot fi sărite sau evitate. Atâta timp cât nu ai călcat pe prima treaptă, nu poți păși pe a 
doua. 

Categoriile de nevoi identificate de Maslow sunt: 

• Nevoi fiziologice – Nivelul inferior (primul!) al ierarhiei lui Maslow. Aici includem nevoile de 
bază, biologice sau fiziologice. Orice ființă umană are nevoie de apă, mâncare, aer, 
odihnă, haine şi sex. Importanța acestui nivel este clară. Atunci când omului nu-i sunt 
satisfăcute nevoile de ordin fiziologic, el nu mai este interesat de satisfacerea celorlalte 
nevoi. Cel care se gândește la pâine, nu mai este interesat de etică, spiritualitate etc. 
Doar în momentul în care nevoile fiziologice au fost satisfăcute, ființa umană se poate 
orienta spre satisfacerea altor nevoi. Pentru a ajuta angajații să-și satisfacă aceste nevoi, 
managementul companiei face două lucruri: 

� calculează un minim cu care angajatul fiecărui nivel trebuie să fie remunerat, pentru a 
putea supraviețui. Acest minim se numește salariu.  

� își stabilește un program de lucru, în dependență de capacitatea de muncă a 
angajaților sau mai bine zis, în dependență de „nivelul refacerii capacității de muncă”. 
După o zi de muncă, corpul uman are nevoie de cel puțin 8 ore de odihnă. Este o 
lege a naturii! 

• Nevoi de securitate – Când nevoile biologice sunt satisfăcute, oamenii încep să se 
preocupe de siguranța lor fizică şi psihică. Orice pericol care amenință integritatea fizică şi 
psihică a unei persoane trebuie eliminat. Pentru a ajuta angajații să-și satisfacă aceste 
nevoi, managementul companiei face următoarele: 

� stabilește reguli referitoare la securitatea muncii (accidentare, boli etc.), 

� asigură securitatea locului de muncă (persoanei trebuie să i se asigure anumite 
drepturi, el trebuie să aibă o siguranță că nu-și va pierde locul de muncă fără un 
motiv întemeiat),  

� asigură satisfacerea nevoilor fiziologice prin salariu. 

• Nevoi de apartenență. Când omul este satisfăcut din punct de vedere fiziologic și se simte 
în siguranță, el va deveni interesat să își satisfacă nevoile de contact cu societatea. Noi 

                                                   
139https://www.simplypsychology.org/maslow.html 
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avem nevoie să intrăm în contact cu alte persoane. Este dificil pentru o persoană să 
trăiască singură, izolată de societate. Omul se simte mai sigur şi are nevoie să facă parte 
dintr-un grup oarecare, să aibă prieteni, să aibă contact cu lumea externă. Există, desigur 
și excepții. Cineva ar putea spune că sunt multe persoane care aleg calea pustniciei şi rup 
contactul cu societatea. Da, este adevărat, în orice cultură, religie găsim acest timp de 
oameni, dar nu trebuie să uităm că ei sunt o excepție. De la natură, omul, atât din punct 
de vedere fizic, cât şi spiritual, este „predestinat” unei vieți de grup. Pentru a ajuta 
angajații să-și satisfacă aceste nevoi, managementul companiei face următoarele: 

� Integrează oamenii într-un anumit grup. Ne mândrim sau nu, dar noi știm că facem 
parte din acest grup, simțim acest grup ca o altă „familie” a noastră. 

� Creează premisele unei interacțiuni cu colegii, cunoscuți sau necunoscuți. 

• Nevoi de stimă – orice persoană simte nevoia de a fi respectat, de a se simți valoros. În 
companiile moderne, trebuie create astfel de condiții ca angajații să nu se simtă 
subestimați. Îndeplinind acest tip de nevoi, se creează o atmosferă plăcută şi productivă 
în cadrul companiei. De multe ori, angajații nu pleacă dintr-o companie din cauza 
salariului mic, ci din cauza că nu se simt respectați în cadrul acestei companii şi invers, 
mulți angajați, care nu sunt satisfăcuți întru totul de remunerarea financiară, nu-și schimbă 
serviciul, pentru că se simt minunat, sunt tratați respectuos în grupul din care fac parte. 
De obicei, noi suntem obișnuiți să dăm note elevilor, avansări în grad/mulţumiri/ diplome 
angajaţilor anume pentru satisfacerea nevoii de stimă. Cu toate acestea, acest tip de 
evaluare are efecte adverse, deoarece, premiind un elev, avansând un angajat, îi facem 
pe ceilalți membri ai grupului să se simtă subestimați/dezavantajați. Anume din aceste 
considerente, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește sistemul de recompense la 
modul general. 

• Nevoi de autoîmplinire (autorealizare) – atunci când toate nevoile au fost satisfăcute, omul 
tinde să-și dezvolte propriul potențial. Având la îndemână toate instrumentele, ei înțeleg 
că acum își pot atinge/ realiza cele mai înalte aspirații/ obiective. Omul tinde spre 
perfecțiune, spre IDEAL. Maslow a ajuns la concluzia că mulți oameni, gândindu-se la 
propriul lor potențial, rămân uimiți/ speriați de ceea ce ar putea deveni. Unii dintre ei, chiar 
se feresc să-și dezvolte potențialul, anume din cauza fricii. Această tendință a fost numită 
de Maslow – complexul lui Iona (profetul biblic care a fost înghițit de o balenă, tocmai 
când a încercat să fugă de misiunea care-i fusese „sortită”, iar mai apoi a fost eliberat 
pentru a-şi împlini destinul). 

De remarcat faptul că primele patru niveluri ale piramidei sunt nevoile așa-zise „deficiente”: o 
persoană nu simte nimic special dacă acestea sunt satisfăcute, dar simte un disconfort când nu 
sunt satisfăcute. Dincolo de aceste nevoi, următoarele mai sunt numite de „creștere”. Acestea nu 
dispar când sunt satisfăcute, în schimb, motivează individul în continuare. 
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În 1970 Maslow a publicat o revizie a piramidei din 1954, situând în vârful acesteia nevoile 
cognitive (de a cunoaște, de a înțelege şi de a explora) și pe cele estetice (pentru frumusețe, 
ordine, simetrie). Cu toate acestea, nu toate versiunile piramidei sale includ ultimele 2 niveluri. 
Maslow a teoretizat că nevoile cognitive nesatisfăcute se transformă în nevoi neurotice (non-
productive, care perpetuează un stil de viață nesănătos). De exemplu, copiii ale căror nevoi de 
siguranță nu sunt satisfăcute adecvat pot deveni adulți care pun deoparte bani sau diferite 
posesiuni. 
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3.4.2. Teoria factorilor duali – Herzberg 

Spre sfârșitul anilor 1950, Friderich Herzberg a intervievat aproximativ două sute de contabili 
şi ingineri din Pitsburgh. În timpul interviurilor, el le-a cerut să se gândească la momentele când s-
au simțit cu adevărat bine în legătura cu slujba și munca lor. Apoi le-a cerut să descrie factorul sau 
factorii care au determinat această stare. După această înțelegere, Herzberg a repetat 
operațiunea, cu deosebirea că le-a cerut intervievaților să analizeze situațiile când s-au simțit rău 
în raport cu locul de muncă. A fost surprins să descopere că sentimentul de bine şi sentimentul de 
rău au rezultat din seturi de factori total diferiți. În timpul interviurilor sale, Herzberg a plecat de la 
ipoteza că satisfacția și insatisfacția lucrătorilor se află la capetele opuse ale aceleași scale. El a 
considerat că oamenii se simt satisfăcuți, insatisfăcuți sau se află undeva între aceste extreme. 

Herzberg susține că rezultatele studiilor indică faptul că opusul satisfacției în muncă nu este 
insatisfacția: dacă îndepărtăm aspectele care produc insatisfacție în muncă, nu facem munca în 
sine mai satisfăcătoare, ci doar ne asigurăm că ea nu este insatisfăcătoare, deci satisfacția și 
insatisfacția pot fi dimensiuni total diferite. O dimensiune poate merge de la satisfacție la non-
satisfacție, iar cealaltă, de la insatisfacție la non-insatisfacție. Ideea că satisfacția și insatisfacția 
sunt dimensiuni separate și distincte l-a condus pe Herzberg la teoria motivație-igienă ('The 
Motivation to Work', 1960). 

Factorii pe care Herzberg i-a găsit cel mai adesea asociați satisfacției sunt realizările, 
recunoașterea, responsabilitatea, posibilitatea de avansare, dezvoltarea proprie și munca însăși. 
Acești factori sunt, în general, denumiți factori motivaționali, deoarece în prezența lor crește 
motivația. Totuși, absența lor nu conduce în mod necesar la apariția sentimentului de insatisfacție. 
Când factorii motivaționali sunt prezenți, ei acționează ca sursă de satisfacție.  

Factorii citați drept cauze ale insatisfacției sunt: supravegherea, condițiile de muncă, relațiile 
interpersonale, salariul, securitatea muncii şi administrarea şi politica organizației. Acești factori 
numiți factori de igienă, când sunt la niveluri acceptabile, reduc insatisfacția. Totuși, ei nu conduc 
în mod necesar la niveluri ridicate ale motivației. Când factorii de igienă lipsesc, ei acționează, 
tocmai prin absența lor, ca sursă de insatisfacție. 

În tabel este prezentată acțiunea celor două categorii de factori motivaționali asupra 
satisfacției-insatisfacției în muncă. 

Natura factorilor Relația cu munca şi 
mediul 

Aspecte implicate Efecte 

'De igienă' 

 (se referă la mediul de 
muncă) 

- extrinseci 

- stabilesc relația  

cu mediul organizațional 

- salarii şi alte câștiguri 

- securitatea muncii 

- condiții de muncă 

- statut social 

- politica de personal 

- competența 
managerială 

- relații cu superiorii, 
colegii şi subordonații 

- prezența lor nu 

aduce satisfacție 

- în absența lor apar 
insatisfacțiile 

'Motivatori' 

(se referă la conținutul 
muncii) 

- intrinseci 

- stabilesc relația 
individului cu ceilalți 

- munca prestată 

- responsabilități atribuite 
sau asumate 

- promovarea 

- recunoașterea 
contribuției şi a efortului 

- dezvoltarea carierei 

- produc satisfacții 

- absența lor nu atrage 
insatisfacție 
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Herzberg a trasat şi un ghid explicit de utilizare a teoriei motivație-igienă, în motivarea 
angajaților. El a sugerat că factorii de igienă trebuie să fie prezenți, pentru a asigura lucrătorului 
condiții confortabile de muncă, însă a atenționat că starea de non-insatisfacție nu există niciodată. 
În orice situație, oamenii vor fi nesatisfăcuți de ceva anume. 

Managerii trebuie să asigure cel mai bun nivel posibil al factorilor de igienă, însă trebuie să 
se aștepte la o creștere a motivației doar pe termen scurt. Pentru a obține o creștere a motivației 
pe termen lung, conducătorii trebuie să asigure factorii motivaționali la nivelul corespunzător. Mai 
trebuie menționat că efectele salariului sunt mai nuanțate, atunci când sunt explicate prin teoria lui 
Herzberg. Această teorie sugerează că salariul antrenează numai schimbări pe termen scurt, fără 
a motiva. 

În multe organizații, salariul denotă recunoaștere şi realizare personală, iar atât 
recunoașterea, cât şi realizarea reprezintă factori motivaționali. Efectul salariului poate depinde de 
modul în care acesta este distribuit. Astfel, în cazul în care creșterea salariului nu depinde de 
performanță (de exemplu, în cazul creșterii costului vieții), aceasta poate să nu motiveze oamenii. 
Totuși, în cazul în care creșterea salariului este o formă de recunoaștere (ca bonus sau ca 
premiu), acesta poate avea un puternic rol în motivarea angajaților pentru atingerea unor 
performanțe ridicate. 

 

3.4.3.Teoria așteptărilor – Vroom 

Deși nu este menționată în curs, o teorie motivațională interesantă este cea propusă de 
Vroom, teoria așteptărilor. Aceasta pleacă de la premisa că intensitatea efortului depus de individ 
într-o activitate depinde de valoarea recompensei pe care se așteaptă să o primească în schimb. 
În orice situație, omul este interesat de maximizarea câștigului şi minimalizarea pierderilor (de 
efort, timp etc.). Este o teorie cognitivă, bazată pe o concepție raționalist-economică asupra 
omului, care susține că oamenii iau decizii prin selectarea și evaluarea alternativelor dinainte 
cunoscute care le oferă cele mai mari avantaje (Lafaye, 1998; Nicholson, 1998). 

 

 

(sursa: http://psihologie.tripod.com/motivatia.htm) 

 

Teoria așteptării este construită în jurul a trei elemente de bază: 

� așteptarea (relația efort-performanță), 

� instrumentalitatea (relația performanță-rezultat), 

� valența (valoarea rezultatelor).  

Intensitatea ridicată a motivației va rezulta din combinarea celor trei componente, toate 
absolut necesare. Lipsa unui element (oricare dintre cele trei) va determina lipsa motivației. Cu alte 
cuvinte, pentru a fi motivat să desfășoare o anumită activitate, omul trebuie să valorizeze 
recompensa asociată, să creadă că poate îndeplini respectiva activitate şi să dispună de indiciile 
potrivit cărora performanța sa în activitate va fi răsplătită. El trebuie să vadă şi să înțeleagă 
legătura dintre efortul pe care îl depune, performanța pe care o realizează și recompensa pe care 
o primește și, mai ales, să perceapă această legătură ca fiind directă. 
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3.4.4.Teorii motivaționale moderne – Daniel Pink 

Daniel Pink a pornit în elaborarea teoriilor sale de la „Problema lumânărilor” 140– cum să 
atașezi o lumânare pe un perete, în așa fel încât ceara să nu pice pe o masă, având numai 
anumite resurse. În cadrul unui studiu, 2 grupe au fost rugate să rezolve problema – primului grup i 
se spune că vor să normeze sarcina, în timp ce celălalt grup este informat că va primi bani dacă 
rezolvă sarcina mai repede decât media (dacă se află în top 25% timpi de rezolvare). De fiecare 
dată când s-a făcut testul s-a constatat că grupul căruia i s-au promis bani este cu 3 minute mai 
lent decât celălalt grup. Cercetări desfășurate timp de peste 40 de ani susțin ideea că pentru 
majoritatea sarcinilor oamenii nu se pot stimula cu bani. Aceasta este una dintre cele mai solid 
demonstrate descoperiri din știința socială, dar şi cea mai ignorată. Există o nepotrivire între ceea 
ce știe știința și ceea ce se întâmplă în mediul de afaceri. 

Factorii de motivare externi funcționează bine pentru „sarcinile secolului 20” - cu lucrări 
manuale şi soluții simple. Recompensa îi ajută să se concentreze asupra situației şi îi determină să 
o soluționeze mai repede. Dar majoritatea profesioniștilor moderni nu fac acest tip de muncă, fac 
sarcini mult mai complicate, fără un răspuns ușor. Un studiu MIT a constatat un rezultat similar - 
pentru sarcini mecanice simple, o recompensă le-a îmbunătățit performanța, dar dacă sarcina 
necesita orice tip de funcție cognitivă, recompensa mai mare a scăzut performanța. 

Pentru sarcinile creative, Daniel Pink consideră că acest sistem (pedeapsă / recompensă) nu 
funcționează din următoarele motive: 

• Poate distruge motivația intrinsecă 

• Poate diminua performanța 

• Poate paraliza creativitatea 

• Poate elimina comportamentele pozitive 

• Poate încuraja înșelăciunea, soluțiile rapide şi comportamentul imoral 

• Poate crea dependență 

• Poate stimula gândirea pe termen scurt. 

Psihologia modernă înclină mai degrabă spre motivatorii intrinseci, interni – dorința de a face 
mai mult din motive personale. Daniel Pink consideră că motivația intrinsecă are trei forțe de bază: 

1. autonomia –angajatul deține controlul asupra rezultatului final 

2. perfecționarea –angajatul este stimulat să crească, să se dezvolte 

3. scopul – angajatul înțelege de ce face ceea ce face. 

Din păcate, managementul modern tinde să îmbunătățească maniera în care oamenii se 
conformează regulilor, în totalul detriment al autonomiei. Angajații nu au oportunitatea să se 
perfecționeze în ceea ce consideră ei că au nevoie, ci în ceea ce consideră organizația că are 
nevoie. În plus, din păcate, majoritatea angajaților au probleme în a identifica scopul organizației 
din care fac parte sau maniera în care activitatea lor contribuie în mod direct la atingerea acestuia. 

 

3.4.5. Motivația intrinsecă versus motivația extrinsecă 

Vorbeam la început despre motivație vis a vis motivare, de motivație intrinsecă faţă de 
motivație extrinsecă. Tipul de motivație care îmi este propriu pentru o anumită activitate va stabili 
modul în care mă raportez atât la acea activitate, cât și la cei din jurul meu.  

Pentru a identifica propriul tipar, v-am rugat în timpul cursului să răspundeți la o întrebare 
simplă: Cum știi că ai făcut o treabă bună la locul tau de muncă? Vă rugăm să reluați răspunsul şi 
să îl scrieți integral mai jos: 

 

 

 

                                                   
140 https://tedsummaries.com/2014/06/06/dan-pink-the-puzzle-of-motivation/ 
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În funcție de răspunsul dat, vă puteți da seama dacă sunteți animat mai degrabă de o 
motivație intrinsecă sau de una extrinsecă. 

Dacă la întrebarea de mai sus, ați răspuns ceva similar cu:”Știu, simt când am făcut o treabă 
bună. Am o senzație de mare satisfacție în interiorul meu”sunteți mai degrabă motivat intern. 

Oamenii cu tipar intern își găsesc sursa motivației în interiorul lor. Ei hotărăsc referitor la 
calitatea muncii lor şi le este greu să accepte păreri din exterior. Sunt motivați să adune informații 
din exterior pentru ca apoi tot ei să decidă. Au propriile standarde interne foarte solide. Întrucât ei 
nu au foarte multă nevoie de apreciere din exterior, atunci când sunt în poziții de conducere, pot 
avea tendința să nu ofere foarte mult feedback. 

Motivația intrinsecă este generată, fie de surse interne subiectului motivației - de nevoile şi 
trebuințele sale - fie din surse provenite din activitatea desfășurată. Caracteristica acestei motivații 
constă în obținerea satisfacției prin îndeplinirea unei acțiuni adecvate ei. Spre exemplu, atunci 
când o persoană lucrează la un proiect deoarece este interesată de temă, ori frecventează 
spectacolele de teatru și cinema deoarece îi face plăcere, practică un anumit sport pentru că se 
simte atras de el, citește sau învață din nevoia de a ști – toate sunt exemple de motivație 
intrinsecă. 

Limbajul non verbal tipic internului: stă drept, arată spre sine, poate face o pauză înainte de 
a răspunde părerii altcuiva pentru a o evalua, gesturi şi expresii faciale minime. 

Este provocator să oferim feedback unui Intern și astfel este nevoie sa apelăm la un limbaj 
specific de influențare: „doar tu poți decide”, „ai putea să iei în calcul”, „îți sugerez să te gândești 
la”. Totodată, este foarte important să îi cerem părerea şi să îi oferim suficientă libertate de 
mișcare. 

Dacă la întrebarea de mai sus, ați răspuns similar cu: „Dacă șeful meu îmi spune că am făcut 
o treabă bună. Şi dacă clienții mei sunt mulțumiți,” sunteți mai degrabă extern. 

Persoanele cu tipar extern au foarte mare nevoie de feedback. Au tendința să considere 
chiar simplele informații venite din exterior ca ordine. Au nevoie, deseori, ca altcineva să decidă. 
Au nevoie să se compare cu standarde din exterior. Pentru a influența un Extern, îi putem aminti 
despre „părerea celorlalți față de rezultatele sale, feedback-ul pe care îl va primi, recomandări, 
standardele companiei, rezultatele unor studii”.  

Motivaţia extrinsecă este generată de surse exterioare subiectului sau naturii activității lui. Ea 
poate fi sugerată sau impusă de alte persoane sau de concursuri de împrejurări favorabile sau nu. 
Spre exemplu, un student care elaborează un proiect pentru a obține o notă de trecere, un individ 
care frecventează sălile de spectacol pentru a-și întâlni cunoscuții sau a crea imaginea unei 
persoane cultivate, practicarea unui sport pentru a slăbi, constituie forme ale motivatiei extrinseci. 

Limbaj non-verbal tipic externului: se apleacă în față, așteaptă reacția interlocutorului, 
expresia facială arată că vrea să știe de la tine dacă a fost bine. Un angajat extern caută constant 
îndrumare de la managerul său. 

Atenție!: Pentru propria noastră motivare, este foarte important să cunoaștem tiparul nostru 
motivațional. Pentru a motiva persoanele cu care colaborăm, este util să luăm în considerare atât 
propriul nostru tipar motivațional, cât şi ceea ce intuim în legătură cu tiparul lor motivațional.  

 

3.4.6. Feedback-ul 

Biologia a fost prima știință care a definit feedback-ul ca un „răspuns” care se manifestă la 
nivelul a diferite sisteme „în scopul menținerii stabilității şi echilibrului lor față de influențe 
exterioare” (conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Romane). Apoi, toate științele sistemice l-au 
preluat, inclusiv managementul. 

Chiar din definiţia iniţială, un aspect esențial al feedback-ului este ideea de echilibru sistemic. 
Astfel, oferim și primim feedback pentru a restabili echilibrul şi pentru a progresa. Pe lângă 
beneficiul de „rezultat”, feedback-ul ar trebui să ofere și beneficii de „relație”: el poate susține o 
relație în care există încredere şi deschidere. Astfel, feedback-ul ar trebui să fie un mesaj cadou. 
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A oferi feedback înseamnă a descrie altei persoane comportamentul său, menționând 
contextul profesional, acțiunile şi rezultatele sale.  

Un model foarte eficient de feedback este feedback-ul STAR, acronim format de la: 

• S, situation (situație) 

• T, task (sarcină, responsabilitate, ce trebuia făcut) 

• A, action (acțiune, ce a făcut celălalt) 

• R, result (rezultatul, care a fost consecința faptelor sale). 

Este foarte important să parcurgem toții pașii feedback-ului STAR, deoarece fără toate 
aceste elemente, feedback-ul poate deveni doar o opinie personală.  

Putem distinge un feedback pozitiv (de apreciere a comportamentului celuilalt) și feedback-ul 
„negativ” sau de dezvoltare (în care se exprimă dezacordul legat de comportamentul celuilalt). 
Întrucat feedback-ul negativ este deseori mai dificil de primit, se întâlneste deseori asa-numitul 
„feedback – sandwich”, un feedback care le cuprinde pe cele două. 

Feedback-ul este diferit de alte forme de comunicare prin următoarele caracteristici: 

• Feedback-ul este în esență comportamental. El adresează comportamentul și nu persoana. 
Astfel, îi pot spune cuiva „în ultimele 2 săptămâni, ai trimis raportul de vânzări de 3 ori cu o 
întârziere de 1 zi”. A-i comunica „totdeauna întârzii, ești iresponsabil” devine o critică şi o 
judecată asupra persoanei şi nu asupra comportamentului. De fapt, feedback-ul adresează 
ce face o persoană şi nu ce este o persoană. 

• Feedback-ul este specific, comunica detaliat şi „la obiect”. Feedback-ul nu este o opinie 
generală de exemplu, - „prezentarea ta a fost ok”, ci specific „mi-a plăcut prezentarea ta, ai 
interacționat foarte bine cu audiența şi ai explicat foarte clar conceptul de cotă de piață”. 

• Feedback-ul este apropiat de momentul de timp în care a avut loc acțiunea. Este esențial 
ca feedback-ul să fie „aproape în timp real” pentru ca impactul emoțional şi amintirea 
faptelor să fie cât mai apropiate.  

• Feedback-ul se pregătește, nu este doar opinie personală exprimată spontan. Înainte de a 
oferi un feedback, este necesar să înțelegem contextul desfășurării acțiunilor, ce a sprijinit 
și ce a impiedicat obținerea rezultatului. 

• Feedback-ul este relevant în măsura în care provine din mai multe surse. Deseori, singurul 
feedback care contează este cel de la şeful direct. Dar un singur punct de vedere este 
limitat și de aceea există şi un instrument specific numit Feedback la 360 de grade (360 
Degrees Feedback), prin care în evaluarea performanței unui individ se iau în considerare 
şi feedback-urile subordonaților, colegilor și colaboratorilor.  

• Feedback-ul este în esență subiectiv. Indiferent cât de mult am insista pe fapte, feedback-ul 
reprezintă percepția noastră asupra comportamentului altei persoane. Iar ca orice altă 
percepție, este esențial subiectivă şi implică şi emoție…  

• Feedback se oferă, dar … se și cere. În cazul în care nu primiți suficient feedback, singura 
cale de a-l obţine este să îl cereti şi să vă asumați riscul inițierii unei conversații deschise 
despre performanța voastră. 

Scriitorul și specialistul în probleme de leadership Tanveer Naseer a prezentat trei reguli 
pentru un feedback eficient. 

1. Feedback-ul trebuie să le dea angajaților o direcție clară pe care să o urmeze. Naseer dă în 
acest caz exemplul unui proiect la care a lucrat şi în urma căruia șeful lui i-a scris într-un 
raport de activitate că nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Deși nu i s-a spus pe 
parcursul proiectului dacă ceea ce face este bine sau nu, raportul șefului a fost unul 
negativ. Tanveer a explicat că șeful său avea dificultăți de comunicare. Deși avea anumite 
așteptări, el nu comunica cu echipa sa direcția pe care ar trebui să o urmeze. Din această 
perspectivă, un lider bun trebuie să dea feedback angajaților săi nu doar la final, ci şi pe 



 

 

241 

parcursul activității, să le spună către ce ar trebui să se îndrepte şi care ar fi misiunea lor în 
companie. 

2. Feedback-ul ar trebui să puncteze aspectele forte ale angajatului. Feedback-ul tinde să fie 
asociat cu ideea de a primi critici şi nu cu ideea de a–i spune angajatului la ce este bun şi 
care este contribuția lui în companie. Un feedback eficient poate fi acela pozitiv în care 
angajatului i se spune care sunt atuurile lui şi pe care ar trebui să mizeze să le 
îmbunătățească. Pe măsură ce angajatul este sprijinit și încurajat să devină mai bun şi 
compania are de câștigat. Studii psihologice, de altfel, au demonstrat, de-a lungul timpului, 
că oamenii pot fi mai ușor motivați să devină mai buni dacă li se spune cu ce pot ei 
contribui într-o anumită activitate şi nu atunci când li se spune la ce nu sunt buni. 

3. Feedback-ul trebuie să determine un angajat să își dorească mai mult de la el însuşi. Din 
punctul de vedere al lui Naseer, un lider bun nu trebuie doar să îi spună angajatului dacă și-
a dus la îndeplinire sarcinile, ci şi să îi spună cum să își depășească limitele spre succes. 
De asemenea, este important ca atunci când un lider dă feedback să știe și care sunt 
nevoile angajaților pentru a se asigura că le acordă sprijinul de care au nevoie. 

 

 

3.5. Metode apreciative de intervenție 

 

3.5.1.Prezentarea contextului general al abordării apreciative (AA) 

Principiile şi bazele AA 

Originile Anchetei Apreciative 

În 1987, Cooperrider şi Srivatsva lansează conceptul de anchetă apreciativă, ca o replică la 
cercetarea-acţiune dezvoltată de Lewin în anii ’40. Ancheta apreciativă îşi propunea să devină un 
instrument pentru schimbarea socială, mai ales organizaţională. Din punctul de vedere al autorilor, 
unul dintre eşecurile cercetării-acţiune se datorează centrării pe problemă, care conduce la o lipsă 
de potenţial inovativ. Ei consideră că această centrare pe problemă duce inevitabil la 
constrângerea imaginaţiei şi reduce posibilitatea de creare a unor noi teorii. Viziunea anchetei 
apreciative răstoarnă abordarea centrării pe problemă 141, concentrându-se pe ceea ce merge bine 
într-o organizaţie, succesele acesteia identificate de membrii săi. Orice organizaţie se confruntă cu 
probleme, dar cercetarea problemei în vederea rezolvării ei accentuează dezvoltarea acesteia; 
întrebările puse în timpul cercetării devin direcţii de acţiune, pentru că limbajul este un motor al 
acțiunii sociale. Focalizarea întrebărilor pe identificarea problemelor organizaţiei, în cadrul unei 
investigaţii a acesteia, orientează acţiunile organizaţiei către adâncirea problemelor, identificarea 
cauzelor, căutarea de posibile soluții etc. Ancheta apreciativă nu neagă existenţa problemelor unei 
organizaţii sau comunităţi, dar, pentru diminuarea acestora sunt identificate, cultivate şi promovate 
aspectele pozitive. Este esențială reorientarea către succesele organizației sau ale comunității, 
către ceea ce merge cel mai bine. Cooperider şi Srivastva construiesc abordarea apreciativă pe 
bazele construcţionismului lui Keneth Gergen (1985), care vede realitatea ca o construcţie socială 
şi o permanentă reconstrucţie a interacţiunilor dintre indivizi. Din perspectiva construcţionistă, orice 
organizaţie este o construcţie umană, generată de interpretările pe care le au actorii sociali despre 
această entitate şi despre ei înşişi: „organizaţiile sunt producţii ale interacţiunilor umane şi o 
construcţie socială mai degrabă decât o expresie anonimă subordonată unei ordini naturale”142. 
Din această perspectivă, este pusă sub semnul întrebării realitatea obiectivă şi viziunea pozitivistă, 
în care individul este doar un observator al acestei realități. Unii autori afirmă categoric bazele 
anchetei apreciative în fundamentul construcţionismului social: „Ancheta apreciativă este calea de 
a gândi despre schimbare, construită pe premisa construcţiei sociale a realităţii unei organizaţii”.143 
Pentru a schimba o organizaţie, trebuie să se acţioneze asupra modului în care indivizii 
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interpretează organizaţia. „Ancheta apreciativă caută să identifice cel mai bun din ‘ce este’ pentru 
a ajuta să erupă imaginaţia în legătură cu ‘ceea ce ar putea fi’. Scopul este acela de a genera noi 
cunoştinţe care lărgesc domeniul posibilului şi ajută partenerii să-şi creeze o viziune dorită colectiv 
despre viitor şi apoi să urmărească această viziune prin traducerea căilor celor mai de succes în 
realitate…”.144 

Din descrierea făcută de autori reiese faptul că, pentru a lărgi domeniul cunoaşterii, trebuie 
să găsim ‘ce-i mai bun din ceea ce este’ în experienţa organizaţiei şi, pe baza acestor succese, să 
creăm o viziune colectivă cu ‘ceea ce ar putea fi’. ‘Ceea ce este‘ nu se referă doar la prezent, în 
sensul unei realităţi care se manifestă, ci şi la interpretări actuale realizate de agenţi referitor la 
evenimente trecute. ‘Ceea ce este‘ reprezintă o construcţie socială în momentul analizei, dar care 
poate fi un rezultat al interpretărilor evenimentelor trecute. Din această perspectivă, prezentul 
înseamnă ceea ce oamenii gândesc în acest moment despre organizaţie, despre trecutul şi viitorul 
acesteia. Alţi autori au văzut ancheta apreciativă ca pe un instrument care poate fi utilizat pentru 
conducerea schimbării într-o organizaţie sau în comunitate. „Ancheta apreciativă este un 
instrument de transformare organizaţională care se centrează pe învăţarea din succese. În loc de 
centrare pe deficienţe şi probleme, ancheta apreciativă se centrează pe descoperirea a ceea ce 
merge cel mai bine, de ce merge bine şi cum succesul poate fi extins în organizaţie145; autorii 
afirmă categoric nevoia de a învăţa din succese şi necesitatea abandonării orientării manifestate în 
cercetarea-acţiune, care urmăreşte să identifice deficienţele, problemele, lipsurile şi constrângerile. 
Această viziune răstoarnă abordarea clasică centrată pe probleme, exprimată în gândirea colectivă 
sub forma unor expresii de tipul: omul din greșeli învață. 

În 1999, Bushe reia conceptul de anchetă apreciativă, construind o definiţie care pune în 
valoare perspectiva construcţionistă a realităţii sociale, ca rezultat al procesului de creare a unei 
imagini colective despre un viitor dorit: „Ancheta apreciativă, o teorie a organizării şi metodă de a 
schimba sisteme sociale, este una dintre cele mai semnificative inovaţii în cercetarea-acţiune din 
ultima decadă. Ancheta apreciativă, ca metodă a schimbării sistemelor sociale, este o încercare de 
a genera o imagine colectivă a unui viitor nou şi mai bun prin explorarea a ceea ce este mai bun 
sau a fost.146 În cadrul acestei definiţii, autorul subliniază rolul unei viziuni comune, o „lectură 
comună” a organizaţiei şi a viitorului ei, aşa cum consideră Elliott.147 

Perspectiva Anchetei Apreciative este una construcţionistă, rezumată de Cooperrider and 
Srivatsva 148 în câteva elemente esenţiale: 

Ordinea socială este permanent într-un echilibru dinamic care are un caracter instabil, iar 
această ordine este produsul unei negocieri sau convenţii între persoane; această ordine este 
generată de însăşi procesul de negociere. Intrepretările individuale ale diverselor situații, creatoare 
de realități specifice, sunt puse în interacțiune cu definițiile pe care le au ceilalți despre aceleași 
situații; astfel, se construiesc realitățile sociale ca formă de menținere a unui echilibru dinamic, 
aflat într-o permanentă adaptare și readaptare. 

Acţiunile umane sunt prescrise de către idei, credinţe, intenţii, interese, scopuri şi mijloace, 
valori, obişnuinţe şi teorii; transformarea comportamentelor convenţionale umane se realizează 
prin schimbarea ideilor, credinţelor, intenţiilor, intereselor, scopurilor şi mijloacelor, valorilor, 
obişnuinţelor şi teoriilor convenţionale; toate aceste generatoare de acţiuni sunt rezultatul 
construcţiei sociale şi au un efect puternic în reconstrucţia viitoarelor cadre de interpretare şi 
acţiune. Schimbarea acestora se realizează, în primul rând, prin schimbarea limbajului, a retoricii 
utilizate pentru definirea situațiilor și a contextelor sociale. 

Acţiunea socială este interpretată diferit de către indivizi, care din actori devin constructori 
sociali; din această perspectivă, schimbarea socială înseamnă o reconstrucţie a arhitecturii 
sociale, prin negocierea interpretărilor individuale şi construcţia unei viziuni comune. Una dintre 
observații ale scepticilor se focalizează pe faptul că realitatea socială se relativizează, oferind o 
perspectivă anarhică în ceea ce privește realitatea socială; din perspective construcționismului, nu 
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este vorba de o relativizare, ci mai degrabă de o contextualizare a experiențelor individuale sau 
colective. Modelele acţionale dezvoltate în organizaţie se găsesc într-o varietate de forme, datorită 
interpretărilor individuale diferite, negocierilor permanente în cadrul organizaţional şi permanenta 
schimbare a contextelor sociale.  

Transformarea convenţiilor sau interpretărilor în norme, valori, scopuri, ideologii este 
rezultatul dialogului, al consensului exprimat prin limbaj; acesta din urmă devine o „hartă care 
precede teritoriul”. Toate convențiile sunt o construcție socială, care s-au dovedit eficiente pentru o 
anumită perioadă de timp; însăși cunoașterea este o construcție mediată de limbaj, iar teoriile 
considerate adevărate într-un anumit context se dovedesc a fi inutile în alte contexte. 

Schimbările profunde în practicile sociale pot fi generate de schimbări în practicile 
lingvistice; astfel, putem observa că limbajul politicilor publice de la nivel european a suferit în 
ultimii ani modificări profunde: s-a trecut de la un limbaj focalizat pe deficiență (prevenirea 
excluziunii sociale, diminuarea abandonului școlar; reducerea șomajului etc.) la un limbaj afirmativ 
(creșterea incluziunii sociale, creșterea gradului de participare școlară, generarea de locuri de 
muncă etc.); schimbarea limbajului şi a retoricii instituționale conduce la schimbarea practicilor și a 
strategiilor de intervenție. Un exemplu sugestiv pentru România este acordarea venitului minim 
garantat pentru reducerea sărăciei; această politică publică exprimată în termeni de deficit a 
condus la o adâncire a sărăciei, la reducerea interesului pentru integrare socială, la pasivitate 
socială etc. Or, această politică publică, dacă ar fi fost exprimată prin obiective afirmative, ar fi 
produs, în opinia noastră, alte rezultate; simpla modificare a retoricii de la reducerea sărăciei la 
dezvoltare locală ar fi generat alte strategii instituționale și individuale de implicare a persoanelor și 
a comunităților. 

Teoria socială poate fi văzută ca un limbaj elevat care posedă o gramatică proprie, ea poate 
fi folosită ca un instrument lingvistic capabil să creeze modele noi de acţiune socială. Teoria 
socială este un rezultat al dominației unor interpretări generate în acord cu valorile, credințele și 
interesele indivizilor. Orice teorie este normativă, indiferent dacă se intenţionează sau nu acest 
lucru şi are potenţialul să influenţeze ordinea socială, indiferent dacă oamenii au sau nu reacţii de 
acceptare, respingere sau indiferenţă. Fiecare teorie socială are o semnificaţie morală: are 
potenţialul de a afecta şi de a regla relaţiile inter-personale în viaţa cotidiană. 

Cunoaşterea socială rezidă în interacţiune colectivă: ea este creată, menţinută şi folosită de 
către oamenii aflaţi în interacţiune. 

Construcţionismul poate fi aplicat pentru a introduce o schimbare în modul de abordare a 
organizaţiei, comunităţii sau orice altă formă de organizare socială, prin depăşirea dualismului 
subiect-obiect, adevărat-fals, bine-rău etc. 

Principiile Anchetei Apreciative 

Cooperider şi Whitney149 consideră că Ancheta Apreciativă are la bază 5 principii:  

Principiul construcţionist afirmă că organizaţiile sunt un rezultat al creaţiei umane, mai bine 
spus, al interacţiunii colective dintre indivizi şi al reconstrucţiei permanente generată de 
cunoştinţele, credinţele şi ideile noastre. Organizaţia este o manifestare a interacţiunilor dintre 
modelele noastre mentale legate de aceasta, care sunt construite social într-un proces relaţional. 
Din această perspectivă, organizaţia este însăşi o realitate generată de multiple interpretări, iar 
schimbarea organizaţională prin ancheta apreciativă înseamnă, de fapt, schimbarea acestor 
interpretări şi construcţia unei imagini comune, colective şi coerente. 

Principiul simultaneităţii se referă la faptul că întotdeauna cercetarea din organizaţie şi 
schimbarea acesteia sunt simultane. Cooperrider consideră că orice organizaţie sau sistem social 
se schimbă în direcţia în care se focalizează atenţia cercetătorului, numind acest „proces 
heliotropic”150, pentru că „aşa cum floarea soarelui se orienteză spre soare, la fel organizaţia se 
direcţionează spre imaginea pozitivă a ei” 151 . Şi cercetarea-acţiune consideră că întrebările 
cercetării nasc modificări în organizaţie datorate prezenţei cercetătorului şi imaginaţiei pe care o 
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declanşează.152 Conform principiului simultaneităţii, „chiar şi cele mai inocente întrebări provoacă 
schimbări”.153 Acest principiu formulat de Cooperider anulează mitul conform căruia întâi analizăm 
situaţia şi apoi decidem schimbarea, pentru că orice organizaţie se schimbă în unele situaţii fără a 
fi luată o decizie clară în legătură cu ea, iar atunci când ne interesăm de anumite aspecte ale 
organizaţiei începem efectiv schimbarea în interiorul său. 

Principiul poetic se referă la faptul că organizaţia este un rezultat al multiplelor interpretări 
ale oamenilor exprimate prin limbaj care, la rândul său, are un caracter formativ, fiind o parte a 
lumii construite. Limbajul nu este doar o imagine a lumii, ci însăşi o formă a acţiunii sociale. Ideile, 
reprezentările, imaginile, istoriile, poveştile, metaforele generează evenimente în funcţie de 
încărcătura lor emoţională şi de modul de interpretare. Metaforele care descriu organizaţiile sunt 
modalităţi de acţiune socială pentru structurarea acestora. În funcție de poziția fiecărei persoane în 
organizație, acestea din urmă sunt definite diferit: fie ca un organism, ca un mecanism, ca un 
copac cu rădăcini adânci, ca un uriaş, ca o floare de primăvară, ca o umbrelă, ca o apă 
curgătoare, ca un organism cu o mie de ochi, ca o familie, ca o locomotivă, ca un stup etc. Toate 
aceste metafore ne descriu moduri de organizare şi funcţionare, de relaţionare între membrii săi, 
dar şi de intervenţie pentru schimbare; de exemplu, schimbarea unei organizaţii „construită” ca un 
organism ne duce cu gândul că acest organism este viu, nu poate fi oprit pentru a fi modificat şi 
orice schimbare asupra sa se face din mers; interpretarea organizaţiei ca un mecanism ne oferă o 
imagine a funcţionării programate, a schimbării care poate fi realizată prin oprirea mecanismului, 
dezasamblarea şi modificarea sa etc. Organizaţia este „ca un poem154 sau „poate fi gândită ca un 
text” 155 care poate fi interpretat permanent, iar frumuseţea şi sensurile acestui poem sunt date de 
interpreţi. 

Principiul anticipării ne spune că destinul organizaţiei este imaginea viitoare pozitivă 
construită prin creaţiile individuale care influenţează evenimentele prezente. Se poate spune că 
cea mai bună cale de a prezice viitorul este să-l construieşti, pornind de la imaginile dorite prin 
interpretările prezente, pentru că harta precede realitatea: „Nu teritoriul precede acum harta, şi nici 
nu îi supravieţuieşte, ci harta care precedă teritoriul îl şi generează…” (Wachowski, apud. Felluga, 
2003: 84). Thomas formulează acest principiu, cunoscut şi ca „autoprofeţia creatoare”: „dacă 
oamenii definesc o situaţie ca fiind reală, atunci această situaţie este reală [n.n] prin consecinţele 
definirii ei ca reală” (apud. Ungureanu, 1990: 124). Pentru a argumenta acest principiu, Cooperider 
foloseşte exemplu efectului placebo utilizat în medicină şi efectul Pygmalion, care demonstrează 
că imaginea profesorilor despre elevi este un puternic predictor al performanţelor acestor elevi. 

Principiul pozitiv se referă la potenţialul şi forţa pe care o are aprecierea în dezvoltarea 
organizaţională, prin descoperirea aspectelor pozivite şi realizarea schimbărilor inovative în corelaţie 
cu anticiparea unui viitor pozitiv. „Esenţa schimbării pozitive este una dintre cele mai mari şi mai largi 
necunoaşteri ale managementului schimbării astăzi” (Cooperider şi Withney, 1999: 248), pentru că 
managementul clasic al schimbării se concentrează pe analiza şi diagnoza problemelor sau 
deficienţelor organizaţionale. Deoarece „obişnuiţele de organizare şi de interpretare adesea omit 
viziunea pozitivă în favoarea analizei obstacolelor, rezistenţelor şi deficienţelor” (Withney, 1998: 5), 
managementul actual rămâne tributar perspectivei disfuncţionale. Formularea şi punerea întrebărilor 
este una dintre cele mai de impact acţiuni ale agentului schimbării, pentru că ceea ce întrebăm vom 
găsi mai târziu în organizaţie. În cercetarea privind dezvoltarea sistemului de reabilitare bazată pe 
comunitate a copiilor cu dizabilităţi din comuna Fălciu realizată de noi în iunie, una dintre întrebările 
puse a fost aceea legată de existenţa unor servicii oferite familiilor cu copiii cu dizabilităţi din 
comună, copii care nu fuseseră instituţionalizaţi. În acel moment al cercetării nu au fost identificate 
astfel de servicii, deoarece programul oferit de organizaţie urmărea doar reintegrarea familială şi 
dezinstituţionalizarea copiilor din centrul de plasament. După mai puţin de 3 luni, în comuna 
respectivă au fost identificate servicii pentru familii din comunitate, inclusiv grupuri de suport, fapt 
care arată că întrebările puse în timpul cercetării au direcţionat schimbarea organizaţională a 
instituţiei respective. Felul în care formulăm întrebările va orienta atenţia spre diversele aspecte ale 
organizaţiei şi, foarte probabil, va orienta schimbarea în organizaţie. 
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Ancheta apreciativă – renunțarea la paradigma deficienței 

Odată cu dezvoltarea acestei tehnici, au fost evidenţiate unele diferenţe semnificative între 
cele două forme de cercetare-intervenţie. Cea mai importantă este cea pe care Cooperrider 
numeşte o „paradigma deficienţei”, datorită faptului că Cercetarea-Acţiune se orientează spre 
identificarea problemelor, deficienţelor, limitelor şi obstacolelor şi rezolvarea acestora: „când 
organizaţiile sunt abordate din perspectiva deficienţei, toate proprietăţile şi modurile de organizare 
sunt examinate pentru problemele lor disfuncţionale, dar potenţial solvabile”156. Unii autori au văzut 
ancheta apreciativă ca un instrument pentru dezvoltarea organizațională sau a comunității157. De la 
lansarea şi experimentarea sa, ancheta apreciativă a fost aplicată în diverse domenii: sănătate158, 
evaluare159, terapie 160, educație161, metodologia cercetării162, dezvoltarea resurselor umane163. 

Abordarea prin ancheta apreciativă este în contrast cu cercetarea-acţiune şi în ceea ce 
priveşte aspectele ontologice, epistemologice şi metodologice. „Această abordare este într-un 
puternic contrast cu metodele tradiţionale de abordare a dezvoltării organizaţionale bazate pe 
deficit şi care se bizuie pe evaluarea şi diagnoza problemei (…) metodologii de tipul acesta 
[tradiţional n.n.] apără implicit standarde universale despre ceea ce este drept, bine, acceptabil şi 
consideră tot ceea ce nu atinge aceste standarde ca fiind o problemă”164. Orice organizaţie trece, 
de-a lungul existenţei, prin diferite perioade şi se poate confrunta cu probleme, dar important în 
schimbarea acesteia este utilizarea abordării apreciative deoarece „orice organizaţie, oricât de 
conflictuală este la un moment dat, poate găsi o practică pozitivă, un set de experienţe sau un timp 
în istoria sa când lucrurile au mers bine” 165şi care pot fi utilizate pentru construirea unei viziuni 
pozitive despre viitorul ei. 

Cercetarea-acţiune îşi propune rezolvarea problemelor organizaţiei sau sistemului social 
prin „identificarea disfuncţiilor şi planificarea intervenţiilor care să diminueze aceste disfuncţii”166. 
Ancheta apreciativă nu-şi propune în mod explicit rezolvarea problemelor, ci schimbarea 
organizaţiei sau a sistemului social, cu alte cuvinte propune o „proiectare interactivă care reuşeşte 
dizolvarea problemei prin schimbarea sistemului care o generează”167. Prin această formă de 
intervenţie, „ancheta apreciativă abordează o perspectivă de cercetare care urmăreşte să 
descopere, să înţeleagă şi să aducă inovaţii în procesele şi ordinea organizaţionale” 168 . 
Abandonarea „paradigmei deficienţei” ne ajută să evităm consecinţele negative şi constrângerile 
abordării centrate pe problemă, care accentuează deficienţele identificate: „tradiţional, noi izolăm o 
problemă, o diagnosticăm şi găsim o soluţie, din nefericire un efect al acestei abordări este că noi 
amplificăm problemele şi le menţinem în viaţă”169.  

Centrarea pe problemă este o abordare conservativă şi limitativă în ceea ce priveşte 
„capacitatea de generare” pentru că „oamenii învaţă să facă ceea ce este posibil, real, şi mai puţin 
să cerceteze creativ posibilităţile” (Barett, 1995: 37). Operarea cu cadrele mentale specifice 
paradigmei rezolvării problemei conduce la conservarea acesteia. Unii autori iau în considerare 
aspectele etice ale centrării pe problemă afirmând că „abordarea centrată pe problemă în 
managemetul schimbării lasă oamenii să se simtă demoralizaţi şi disperaţi în legătură cu viitorul lor 
sau al organizaţiei” (Whitney, 1998: 2). Şi aceasta pentru că cercetarea problemei conţine în sine 
generarea culpabilităţii, prin dorinţa de a identifica cauzele problemei; din acest punct de vedere, 
organizaţia trebuie să respecte nişte standarde prestabilite, iar problema reprezintă un rezultat al 

                                                   
156Cooperider şi Withney, 2000: 146 
157Burke, 2011; Cuyvers, 2010; Lustig & Ringland, 2010 
158Hirunwat, 2011; Rubin, Kerrell, & Roberts, 2011 
159Cojocaru, 2008; Messerschmidt, 2008; Ojha, 2010; Kavanagh et al., 2010 
160Sandu & Ciuchi, 2010; Donaldson & Ko, 2010; Rubin, Kerrell & Roberts, 2011; Galazka, 2011; Wendt, Tuckey & 
Prosser, 2011 
161Kumar & Chacko, 2010; Kelly, 2010; Cojocaru, D., 2011 
162Cojocaru, 2005a; Kluger & Nir, 2010; Van Gramberg, 2010; Cowling & Repede, 2010 
163Cooperrider & Srivatsva, 1987; Cooperrider & Srivatsva, 1994; Cooperrider & Whitney, 2000; Rattanaphan, 2010; 
Bushe, 2010; Arpinte et al, 2010 
164Mantel şi Ludema, 200: 49 
165Liebler, 2002: 3 
166Miftode, 2003: 395 
167Cojocaru, Şt., 2002: 47 
168Cooperider şi Withney, 2000: 146 
169Cocs, 1998: 1 
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încălcării acestor standarde. Rezolvarea problemei înseamnă alinirea la standarde sau stabilirea 
unor noi sisteme de referinţă. 

 

3.5.2.Procesul Anchetei Apreciative 

Pentru a putea fi utilizată tehnica Anchetei Apreciative, Cooperider împreună cu asociaţii au 
dezvoltat modelul celor patru D (4-D reprezintă iniţialele etapelor anchetei apreciative: Discovery, 
Dream, Design, Destiny), care explică fazele de realizare a anchetei. 

 

Etapa Discovery 

Prima etapă (Discovery) a anchetei apreciative este faza de identificare a „ceea ce este cel 
mai bine” în organizaţie şi constă în găsirea „istoriilor” pozitive, experienţe personale şi 
organizaţionale considerate de succes. Această etapă presupune realizarea unor interviuri 
încrucişate sau focus grupuri pentru ca oamenii să împărtăşească experienţele pozitive în legătură 
cu tema de cercetare. O formă destul de frecventă a anchetei apreciative utilizează ca manieră 
iniţială de cunoaştere a aspectelor pozitive şi de documentare o listă de întrebări generatoare de 
interpretări pozitive, care este înmânată fiecărui membru al organizaţiei. În felul acesta, indivizii au 
posibilitatea şi timpul să reflecteze la experienţele lor, ale colegilor şi ale organizaţiei. După 
această primă fază, sunt organizate interviuri de grup încrucişate şi focus grupuri în care sunt 
reluate întrebările în cadrul întâlnirilor iniţiale. Interviul încrucişat presupune realizarea unui ghid de 
interviu care este pus la dispoziţia tuturor participanţilor şi fiecare dintre aceştia pot pune întrebări 
celorlalţi în cadrul întâlnirilor de grup organizate special în etapele anchetei apreciative. Plecând de 
la ipoteza că organizaţia evoluează în direcţia în care este cercetată, alegerea temelor de 
cercetare şi construirea întrebărilor sunt de importanţă esenţială.  

 

Etapa Dream 

Etapa a II-a (DREAM) este faza în care oamenii descriu dorinţele şi visele lor legate de 
muncă, de motivaţiile lor, de relaţiile lor de muncă, de organizaţie etc. Această etapă urmăreşte 
construirea unei viziuni colective despre „cum ar putea fi” organizaţia în viitor, chiar şi ca imagine 
ideală. Viziunea este o construcţie colectivă a membrilor organizaţiei care exploatează potenţialul 
organizaţional. O deviză importantă pentru această etapă este de „a ieşi din cutie”, de a depăşi 
limitele gândirii obişnuite despre ceea ce a fost în trecut şi de a construi imagini, credinţe şi 
reprezentări despre organizaţie, generate de dorinţele individuale pozitive şi de a le articula pe 
acestea într-o imagine colectivă coerentă. Aceste reprezentări se prezintă sub forma unor 
„propoziţii provocative” (Van der Haar, 2002), ambiţioase, care supralicitează organizaţia sau 
comunitatea, dar care pot fi atinse, deoarece se bazează pe experienţa trecută, caracterizată drept 
excelenţă. 

 

Etapa Design 

Etapa a III-a (DESIGN) îşi propune să construiască o nouă arhitectură a organizaţiei 
orientată spre „ceea ce ar putea fi”, proiectând noi structuri organizaţionale, procese şi relaţii, 
capabile să apropie organizaţia de viziunea imaginată în etapa anterioară. Conform principiului 
poetic, în această etapă se proiectează infrastructura şi sistemul de management, necesare pentru 
a sprijini viziunea sistemului. Ea reprezintă un proces de reinventare a organizaţiei, bazată pe 
imaginaţie. Plecând de la ideea că orice organizaţie poate fi interpretată şi reinterpretată ca un 
text, Elliot consideră că metaforele despre organizaţie reprezintă interpretări ale noastre în 
prezentarea faptelor, iar „construcţia nu este izolată de prezent şi viitor” (Elliott, 1999: 36). Această 
construcţie este rezultatul unei permanente „negocieri cu ceilalţi” a interpretărilor bazate pe 
memoria şi imaginaţia membrilor. Pentru a ajunge la viziunea pozitivă imaginată în etapa 
anterioară este necesară reconstrucţia trecutului apelând la imaginaţie (pentru că noi putem alege 
moduri diferite de interpretare a aceleaşi realităţi) şi stabilirea prin consens a unor obiective 
concrete pe termen scurt şi lung, care pot duce la îndeplinirea visurilor, dorinţelor şi proiectelor.  
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Etapa Destiny 

Etapa a IV-a (DESTINY) este faza de implementare a planurilor stabilite în etapa anterioară 
şi presupune stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor, dezvoltarea strategiilor, construirea unor noi 
reţele de interacţiune în cadrul organizaţiei sau comunităţii, utilizarea resurselor pentru obţinerea 
rezultatelor. Trecând prin celelalte etape, oamenii din organizaţie sau comunitate devin agenţi ai 
schimbării, având o înţelegere profundă a scopurilor, obiectivelor şi sarcinilor care au fost 
construire prin dialog şi consens. 

 

3.5.3. Rolul limbajului în acțiunea şi reacția la diferite situații 

Caracteristici ale construcţionismului 

Construcţionismul reprezintă o nouă orientare în sociologie, care se bazează în principal pe 
lucrările lui Gergen apărute în anii ‘80 şi desemnează abordări diverse ale modului cum poate fi 
cunoscută realitatea şi, mai ales, cum pot fi construite realităţile. Există definiţii diverse ale 
construcţionismului social, prin însăşi natura sa, datorită recunoaşterii realităţii multiple generate 
de interacţiunile diverse dintre indivizi care construiesc aceste realităţi. Prin însăşi natura sa, 
construcţionismul nu poate genera o definiţie unitară datorată faptului că orice cunoaştere este 
construită social. Lucrarea de faţă nu-şi propune să trateze în mod exhaustiv definiţiile date 
construcţionismului social, ci, mai degrabă, să surprindă caracteristici esenţiale ale acestuia şi 
modalităţi cum acestea pot fi exploatate în dezvoltare organizaţională, dezvoltarea comunitară, 
precum şi în modul în care pot fi rafinate intervențiile sociale. Această abordare consideră că 
realitatea nu poate fi cunoscută în sine şi afirmă existenţa unor multiple realităţi construite în 
interacţiunile dintre indivizi. „Ancheta construcţionismului social se concentrează în principal 
asupra explicării proceselor prin care oamenii descriu, explică sau interpretează lumea în care 
trăiesc (incluzându-se pe ei înşişi)”170. Construcţionismul social este interesat de comunicarea şi 
relaţiile dintre oameni şi de procesul de producere a sensului în interacţiunile sociale. Un punct de 
plecare este reprezentat de faptul că oamenii, în aceleaşi circumstanţe, sunt capabili să producă 
construcţii sociale foarte diferite ale aceleaşi realităţi. De aceea, în cadrul unor intervenții sociale 
este important contextul în care acestea sunt planificate, realizate şi interpretate. Dintre 
caracteristicile semnificative ale construcţionismului, amintim:  

1. Limbajul, comunicarea şi discursul sunt considerate drept mijloace de interacţiune dintre 
indivizi care construiesc realităţi multiple. „Construcţionismul social consideră că realităţile 
sunt create de oameni care comunică prin intermediul limbajului, fiecare influenţând şi 
limitând răspunsurile celorlalţi. În această abordare, zona de interes nu este reprezentată 
de individ, ci de reţeaua interacţiunilor dintre indivizi. Această abordare se pretează la 
analiza căilor prin care se crează realităţile în organizaţii (…) Construcţionismul se referă, 
în atenţia noastră, la procesul prin care oamenii construiesc o imagine despre problemele 
organizaţiei şi procesul prin care împreună cu ei construim sau co-construim o nouă istorie 
care include soluţiile problemei”171. Aceasta înseamnă că organizaţiile umane reprezintă 
modalităţile diferite în care oamenii le definesc prin explicaţii, înţelegeri personale aduse în 
sfera negocierilor cu ceilalţi. 

2. Construcţionismul social se concentrează asupra relaţiilor prin care actorii sociali 
construiesc realităţile. „Abordarea construcţionismului social pleacă de la supoziţia că 
termenii prin care lumea este înţeleasă sunt artefacte sociale, producţii istorice ale 
schimburilor dintre oameni”172. 

3. Acest tip de abordare consideră că distincţia subiect-obiect nu este suficient de productivă 
şi generativă, păstrând un dualism care consideră că subiectul şi obiectul sunt 
independente una faţă de alta. „Construcţionismul social abandonează iluzia fisurii 
ontologice dintre subiect şi obiect şi o înlocuieşte cu o realitate intersubiectivă. 
Construcţionismul social crede în ideea că realitatea este considerată un proces interactiv 
pentru că oamenii dau sens experienţelor proprii prin interacţiunea constantă cu mediul”173. 
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172 Gergen, 1985: 267 
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Cooperider şi colaboratorii consideră că postmodernismul se întoarce în teoriile sociale prin 
faptul că viziunea construcţionistă depăşeşte „toate supoziţiile de tipul separării dintre 
subiect şi obiect, dintre observator şi observat, cuvintele văzute ca instrumente, rigoarea 
descoperirii modelelor şi legilor imuabile…”174.  

4. Cunoaşterea şi realitatea socială sunt dependente de relaţiile sociale şi de procesele de 
negociere dintre oameni. În ultimii ani, sociologia cunoaşterii a rafinat abordarea 
construcţionismului social pentru a arăta că toată cunoaşterea realităţii este o creaţie 
umană mai mult decât o oglindă a realităţii independente. „Construcţionismul social 
consideră că, atunci când noi începem să observăm sau să vorbim despre ceea ce este, de 
fapt, construim o realitate socială”175. 

 

Construcţionismul versus constructivism 

Atât constructivismul, cât şi construcţionismul, pleacă de la ideea că realitatea socială se 
construieşte şi poate fi cunoscută, dar se deosebesc prin modurile diferite în care a fost văzută 
relaţia subiect-obiect. 

Perspectiva constructivistă consideră, ca şi construcţionismul, că „tot ceea ce cunoaştem 
despre lume este un rezultat al unui proces de construcţie” (Van der Haar, 2002: 41). Abordarea 
constructivistă păstrează dualitatea subiect-obiect şi prezintă faptul că procesul de construcţie se 
realizează în mintea individului prin procesul de socializare, individul rămâne un observator 
exterior care interiorizează cunoştinţe despre lume ca o realitate exterioară. Mintea este ca o 
oglindă a realităţii, iar habitus-ul individual reprezintă o construcţie socială, dar care este proprie 
individului. Acest habitus reprezintă o „hartă a realităţii” construită de individ în interacţiunile sociale 
şi nu realitatea însăşi. Acest proces de internalizare are loc în mintea individuală în cadrul 
contactului cu structurile sociale căruia individul îi aparţine şi „este influenţat de relaţiile sociale ale 
individului” (Gergen, 1999: 60).  

Perspectiva construcţionistă afirmă că niciodată nu putem cunoaşte ce este universal 
adevărat sau fals, ce este bine sau rău, corect sau greşit, ci cunoaştem doar istorii despre adevăr, 
fals, bine, rău, corect sau greşit şi abandonează ideea constructivismului, conform căreia mintea 
individului reprezintă o oglindă a realităţii. Construcţionismul se centrează pe relaţii şi susţine rolul 
individului în construcţia realităţilor semnificative. „Harta este identică cu teritoriul” pare să fie 
esenţa viziunii construcţioniste, harta considerată o interpretare a realităţii care se construieşte 
permanent în interacţiune cu ceilalţi. Altfel, hărţile se construiesc şi re-construiesc permanent prin 
interacţiunile cu celelalte hărţi ale indivizilor printr-un proces de negociere continuă. Realitatea 
însăşi este un rezultat al acestor negocieri şi interacţiuni şi „noi suntem capabili să facem multiple 
şi diferite hărţi ale realităţii” (Maas şi colab., 2001: 373). Construcţionismul social nu este interesat 
să elaboreze o hartă perfectă a realităţii, ci să surprindă procesele prin care se construiesc 
acestea şi se negociază între indivizi prin acordarea hărţilor individuale, deoarece cel mai 
important lucru este acest proces de construcţie, căci „atenţia trebuie să fie îndreptată spre 
multiplicitatea căilor prin care lumea poate fi construită” (Gergen, 1994: 82). 

Hărţile dinamice se construiesc şi reconstruiesc continuu având mai multe motoare sociale 
filtrate din perspectiva individului: interes, scopuri şi mijloace, valori, obişnuinţe şi cunoştinţe. 
Acestea ne folosesc şi pentru a interpreta vulnerabilitatea socială, văzută ca o construţie socială a 
individului în interacţiune cu mediul său, dar în acelaşi timp, ca o abordare distinctă a defavorizării 
sociale, problemă tratată tot mai mult de cercetătorii fenomenelor sociale şi o preocupare a 
politicului de a rezolva această problemă. 

 

3.5.4.Vulnerabilitatea socială - o încercare de descriptare a conceptului 

Idei preliminarii 

Definirea vulnerabilității, în special ca proces, reprezintă o provocare în sfera serviciilor 
sociale și a cercetării diferitelor probleme sociale, fiind văzută ca o „problematică prea vagă şi prea 
largă”176. Unii autori pun vulnerabilitatea în conexiune cu câteva dimensiuni177: nivelul inițial de 
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bunăstare, gradul de expunere la risc, precum și capacitatea de a gestiona în mod eficient 
riscurile. Din acest punct de vedere, vulnerabilitatea ia în considerare factori considerați obiectivi 
(nivelul de bunăstare, ca şi condiție primară), cât şi cei subiectivi, legați de competențele 
individuale de identificare, de expunere și de reacție la riscuri. Pentru a identifica tipurile de 
vulnerabilitate care caracterizează beneficiarii serviciilor sociale, trebuie să identificăm, în primul 
rând, strategiile de acțiune ale indivizilor în diferite contexte. Chiar dacă, de cele mai multe ori, 
vulnerabilitatea socială a fost privită ca un rezultat al mediului ostil asupra individului, trebuie să 
recunoaştem că, de cele mai multe ori, ea poate fi privită ca o neadaptare a individului la condiţiile 
exterioare, contextuale. Însăşi vulnerabilitatea este contextuală, dependentă de sistemele sociale, 
culturale şi politice178. Pentru a sintetiza această viziune, Miftode foloseşte inspirat termenul de 
auto-vulnerabilitae 179 . Autorul extinde interpretarea utilizând şi explicând termeni ca auto-
victimizare180 şi auto-marginalizare181. Apreciem această viziune, pentru că se concentrează în 
mod special pe înțelegerea conceptului de vulnerabilitate182, identificând individul ca sursă primară 
a vulnerabilităţii. În general, cercetătorii se focalizează mai mult pe măsurarea vulnerabilității, decât 
pe înțelegerea acestui proces183.  

Îmbinarea celor două perspective (statică şi dinamică) face ca vulnerabilitatea să fie 
concepută în mod simultan ca proces şi condiție184. În acest context, intenţia noastră de a expune 
o tipologie a vulnerabilităţii presupune asumarea unei anume perspective, influenţată de 
construcţionismul social. Astfel, ne concentrăm mai ales pe înţelegerea mecanismelor care fac să 
fim expuşi unor situaţii în care devenim vulnerabili, decât pe explicarea modului în care 
vulnerabilitatea este asociată riscurilor obiective la care, în mod obligatoriu, suntem expuşi.  

Pespectiva asumată de noi se concentrează mai ales asupra unei perspective dinamice, 
adică asupra modului în care indivizii construiesc și reacționează în diferite contexte. Din punctul 
nostru de vedere, considerăm drept vulnerabilitate inapetenţa indivizilor sau grupurilor de a acţiona 
sau incapacitatea de adaptare a acţiunilor la cerinţele structurale ale sistemului social. Astfel, 
menţinem condiţia iniţială (ca factor obiectiv) invocată de Zarowsky Haddad şi Nguyen, dar ne 
direcţionăm în mod predilect spre capacităţile individuale de a înţelege şi de a reacţiona. Cu alte 
cuvinte, nu ne risipim energia în a şlefui cât mai mult lentila prin care dorim să explicăm realitatea 
obiectivă, ci ne focalizăm pe înţelegerea modului în care se construieşte această lentilă, capabilă 
să genereze perspective individuale diverse, adaptate realităţilor construite de interpretările 
individuale şi consolidate prin interacţiunile dintre indivizi. 

Încercarea de a explica sensurile termenului de vulnerabilitate socială din perspectiva laturii 
pragmatice de planificare şi organizare a intervenţiei întâlneşte o serie de piedici: 

• vulnerabilitatea reprezintă o stare de potenţialitate, de nemanifestare în prezent a unor 
factori care pot însă conduce, în viitor, la marginalizare sau alte fenomene conexe; 

• vulnerabilitatea în sine caracterizează nu doar anumite populaţii, ci fiecare persoană în 
parte raportată la unele condiţii exterioare; 

• stabilirea criteriilor după care se poate aprecia gradul de vulnerabilitate presupune o 
combinaţie a factorilor individuali cu cei macrosociali; 

• există unele confuzii în utilizarea termenului pus în relaţie cu unele fenomene care pot fi 
relativ uşor sesizate: defavorizare, marginalizare şi excludere socială. 

 

Păstrând liniile trasate de tipologia acțiunilor sociale a lui Boudon (1997) şi combinând acest 
lucru cu faptul că vulnerabilitatea este o formă de pasivitate socială ajungem la următoarele tipuri: 
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1. vulnerabilitatea utilitaristă este situaţia în care individul / grupul nu sesizează propriul 
interes sau acţiunile pe care le întreprinde nu sunt adaptate acestuia; 

2. vulnerabilitatea teleologică– este situaţia generată de faptul că mijloacele nu sunt adecvate 
atingerii scopului propus sau scopul propus este inadecvat resurselor disponibile; 

3. vulnerabilitatea axiologică– este situaţia care caracterizează individul / grupul care nu poate 
desfăşura o acţiune deoarece principiul normativ nu este adecvat credinţelor proprii sau 
sistemul de valori personale nu este compatibil cu cel al sistemului societal; 

4. vulnerabilitatea tradiţională– este cazul în care individul / grupul acţionează în virtutea 
obişnuinţei sau starea de pasivitate socială se transmite datorită influenţei mediului; 

5. vulnerabilitatea cognitivă– situaţia în care se găseşte individul / grupul generată de 
inexistenţa unei teorii eficiente sau de faptul că individul nu crede într-o teorie deja 
verificată.  

 

Vulnerabilitatea este sesizabilă prin unele comportamente specifice datorate factorilor 
precizaţi mai sus. Comportamentele caracteristice persoanelor vulnerabile sunt rezultatul definirii 
situaţiei în care aceştia se găsesc şi modului în care aceştia interpretează contextual această 
situaţie. „Orice comportament social se manifestă într-un context structurat chiar de agenţii umani” 
(Ungureanu, 1990), iar situaţia reprezintă tocmai acest context structurat. Chiar dacă 
„vulnerabilitatea unei persoane poate fi derivată de la atribuirea comportamentului individului unor 
cauze externe sau situaționale” (Dijkerer, 2014), sensul acestei atribuirii este o construcţie 
individuală în cadrul spaţiului social şi cultural căruia îî aparţine. Pentru a surprinde în mod real 
tipul de vulnerabilitate care afectează un individ, considerăm foarte importantă sesizarea modului 
cum acesta îşi defineşte situaţia în funcţie de valoarea socială apreciată, de atitudinile faţă de 
valorile sociale, de rezultatul aşteptat şi de procesul instrumental de însuşire a acestui rezultat. 

În acord cu Thomas, „prin valoare socială înţelegem orice dat care are un conţinut empiric 
accesibil pentru membrii grupului social şi o semnificaţie care îl face obiect al activităţii membrilor 
grupului”185. Având un conţinut empiric, valoarea poate fi observată şi măsurată, iar indivizii doresc 
să aibă acces la ea. Ea este un rezultat al atribuirii subiective şi, datorită acestui lucru, este relativă 
în funcţie de modul în care indivizii o obţin. De exemplu, un anumit aliment poate constitui o 
valoare diferită pentru subiecţi din categorii sociale diferite, din zone diferite – pâinea, considerată 
aliment de bază în România, în timp ce, în ţările dezvoltate consumul mare de pâine este 
considerat un semn al sărăciei. Pentru un om obişnuit, pâinea reprezintă doar un simplu aliment, 
pe când pentru o persoană care trăieşte la limita subzistenţei reprezintă un produs pe care rareori 
şi-l permite. 

În procesul definirii situaţiei un important rol îl deţin atitudinile. Acestea generează modul 
personal de a gândi pentru a acţiona cu scopul obţinerii unei valori sociale. „Prin atitudine 
înţelegem procesul conştiinţei individuale care determină o activitate reală sau posibilă a individului 
în lumea socială” 186 ; cu alte cuvinte, reprezintă nevoia de a obţine valoarea socială. Să 
considerăm, de exemplu, că alimentele reprezintă o valoare, ca şi un mit sau alt rezultat al creaţiei 
umane. Un subiect doreşte să obţină această valoare (rezultatul aşteptat) printr-un proces 
instrumental (muncă depusă pentru un salariu). Persoanele defavorizate diminuează rolul acestui 
proces (deci, al muncii, fie datorită condiţiilor obiective – dificultatea de a obţine o slujbă, fie 
datorită condiţiilor subiective – inapetenţa pentru muncă) încercând să ajungă la rezultatul aşteptat 
urmând alte căi, considerate imorale, de obicei dependente de alte procese instrumentale 
desfăşurate de ceilalţi. De exemplu, cerşitul, cererea de sprijin, furtul etc. 

Procesul instrumental este traiectul întreprins de subiect pentru atingerea rezultatului 
aşteptat, care poate fi identic pentru rezultate diferite sau poate fi diferit pentru obţinerea aceluiaşi 
rezultat. Pentru obţinerea rezultatului aşteptat, fiecare subiect defineşte propria situaţie şi 
acţionează conform motivelor proprii, construite în jurul atitudinii (dirijată de interes, de scop, de 
valori, obişnuinţe sau de o teorie). Atitudinea inadecvată, rezultantă a unor discordanţe la nivelul 

                                                   
185 apud. Ungureanu, 1990: 126 
186 apud. Ungureanu, 1990: 126 
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interesului, a scopului, a valorilor, a obişnuinţelor sau a teoriei, conduce la manifestarea unor 
comportamente dezavantajoase şi ineficiente social. 

 

Vulnerabilitatea utilitaristă 

Vulnerabilitatea utilitaristă 187  este rezultatul inacţiunii cauzată de subminarea propriului 
interes sau de inadecvarea acţiunilor la interesul personal. Lipsa interesului personal conduce 
individul spre o dizolvare în social, la o pierdere a identităţii şi a prestigiului social. Individul 
vulnerabil devine obiect al interesului celorlalţi. Deseori, apelează la servicii sociale considerând că 
sprijinul acestor servicii i se cuvine pentru că societatea nu-i oferă nicio şansă. Statul este vinovat 
de situaţia sa şi tot statul trebuie să-i rezolve problemele. Astfel, el transferă responsabilităţile sale 
unei entităţi abstracte pe care o consideră în măsură să-i apere interesele. Individul se 
poziţionează, astfel, în relaţie cu statul într-un raport inevitabil de inegalitate. Nimic nu are valoare, 
dacă nu vine din exterior. Interesul său (cel de obţinere a ajutorului) este considerat un interes 
exterior; „statul trebuie să ne ajute”, „mai bine cer decât să fur”, „statul trebuie să-mi dea de lucru” 
sunt expresii curente ale persoanelor vulnerabile care apelează la servicii sociale şi exprimă în 
mod clar modul în care acestea îşi definesc situaţia. Aşteptarea unei intervenţii exterioare pentru 
rezolvarea problemelor personale face ca individul vulnerabil să-şi traseze coordonate ale propriei 
situaţii, coordonate ineficiente social care conduc la pasivitate. Aşteptarea naşte, totodată, 
inacţiune şi lipsa unei perspective pe termen lung. 

Întrebaţi „cum îşi văd situaţia după 6 luni, de exemplu, în condiţiile acordării unui sprijin”, 
clienţii serviciilor sociale sunt incapabili de a-şi construi un proiect al propriei schimbări: „nu ştiu, o 
să văd eu”; lipsa interesului personal în construirea propriului plan de viitor îi conduce pe aceştia la 
o percepţie denaturată a timpului. Concentrându-se doar asupra zilei de mâine, timpul se 
comprimă, fiind conştientizat doar timpul imediat. Pentru persoanele vulnerabile şase luni e totuna 
cu un an sau doi. 

 

Vulnerabilitatea teleologică 

Vulnerabilitatea teleologică caracterizează persoanele care îşi propun un scop care nu 
poate fi atins cu mijloacele disponibile sau pe cele care utilizează resursele proprii fără a ajunge la 
scopul propus. Relaţia scop-mijloace direcţionează individul în acţiunile sale. Rezultatul aşteptat 
duce la o organizare sistematică a activităţii individului. Deseori, persoanele vulnerabile pervertesc 
scopurile acţiunii, idealizând rolul mijloacelor. Mijloacele devin scopuri în sine pe care individul le 
urmăreşte în demersurile sale. Cererea de ajutor devine, de cele mai multe ori, un scop în sine şi 
procesul instrumental este orientat de acesta. Sunt clienţi care apelează în acelaşi timp la diferite 
instituţii pentru ajutor. De multe ori, ei obţin sprijin din direcţii diferite şi deseori sprijinul primit este 
mai mare decât deţine, de exemplu, o familie în care ambii parteneri lucrează. Totuşi, starea de 
vulnerabilitate a clienţilor se menţine pentru că sprijinul primit nu a condiţionat nici o modificare în 
schimbarea definirii situaţiei pe care aceştia o realizează. Ba mai mult, starea lor de pasivitate 
socială face să le întărească dependenţa faţă de serviciile primite, accentuând această stare de 
vulnerabilitate. Uneori, această stare este menţinută conştient de către clienţi, tocmai ca monedă 
de schimb în obţinerea ajutorului din partea instituţiilor abilitate, fapt dovedit de nerecunoaşterea 
primirii ajutorului. În practica socială se întâlnesc cazuri în care copii din familii vulnerabile sunt 
consideraţi o sursă de venit (fie direct, prin alocaţiile primite din partea statului sau din partea 
organizaţiilor non-guvernamentale, fie indirect, prin folosirea copiilor în obţinerea unor venituri – 
exemplu, copiii de pe stradă care cerşesc).  

Pe de o parte, persoana vulnerabilă devine sclavul propriei neputinţe, deoarece scopul pe 
care şi-l propune nu poate fi atins cu resursele pe care le deţine. Urmărirea unui scop pe care nu-l 
poate atinge îl determină pe individ să sacrifice ceea ce deţine în favoarea unei iluzii. Iluzia 
alimentată permanent naşte insatisfacţii şi, odată cu acestea, apar nemulţumirile şi complexele 
datorate imposibilităţii de a ajunge la rezultatul aşteptat.  

                                                   
187 O primă formă a acestei clasificări a fost publicată în Cojocaru, S. Metode apreciative îm asistenţa socială. Ancheta, 
supervizarea şi managementul de caz, Iaşi, Polirom, 2005. 
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Pe de altă parte, persoana devine vulnerabilă atunci când, având o sumă de resurse, nu are 
capacitatea de a le gestiona eficient. Chiar dacă le deţine, utilizarea acestora nu duce la rezultatul 
aşteptat. Cu aceleaşi resurse, indivizi diferiţi pot obţine rezultate diferite, pentru că procesul 
instrumental de organizare a activităţii este diferit. Îndepărtarea de obiectivul propus, în condiţiile 
existenţei unor resurse suficiente, conduce la nemulţumiri generatoare de noi definiri ale situaţiei în 
care individul se poziţionează din nou într-un context social defavorabil. Nu de puţine ori, clienţii 
serviciilor sociale nu conştientizează resursele pe care le au, considerându-le insuficiente pentru 
rezolvarea problemelor lor. Experienţa consilierii, în care clienţii sunt ajutaţi să vadă ceea ce deţin 
şi să reevalueze acest lucru, ajută persoanele vulnerabile să-şi traseze noi linii de acţiune prin 
implicare în luarea unor decizii care-i privesc. Implicarea şi participarea la rezolvarea problemelor 
este o cheie a reuşitei rezolvarii unor situaţii în care asistentul social joacă doar rolul unui 
catalizator.  

 

Vulnerabilitatea axiologică 

Vulnerabilitatea axiologică caracterizează persoanele care acţionează în virtutea unui 
principiu normativ incompatibil cu valorile câmpului în care acţionează. Câmpul social, definit de 
Bourdieu 188 ca fiind ca un sistem specific de relaţii obiective (alianţă sau conflict) localizate în timp 
şi spaţiu, între poziţii diferenţiate, socialmente definite şi instituite cu o mare independenţă faţă de 
existenţa fizică a agenţilor (câmp religios, economic, politic, ştiinţific, artistic), are propriile reguli, 
valori şi norme. În fiecare câmp există numeroase instituţii care controlează ca fiecare agent să-şi 
respecte locul său, adică distanţele sociale189 . Individul trebuie să acţioneze conformându-se 
acestora pentru a primi un maximum de gratificaţie şi un minim de sancţiuni în condiţiile 
constrângerii câmpului social de a menţine distanţele sociale. O persoană devine vulnerabilă 
atunci când acţiunile sale orientate axiologic contravin valorilor câmpului în care acţionează. O altă 
situaţie de ordin axiologic care generează vulnerabilitate este aceea în care individul acţionează 
conform unui principiu normativ care nu se bucură de aprecierea sa. Este un principiu care nu a 
suferit un proces de internalizare şi individul nu acţionează ca şi cum i-ar aparţine. Este tipul 
acţiunilor desfăşurate în care agentul nu crede şi, de aceea, procesul instrumental de obţinere a 
rezultatului aşteptat este dintru început compromis. Lipsa ataşamentului faţă de valoare conduce la 
non-implicarea şi non-participarea individului la propriile acţiuni. Individul acţionează pentru că aşa 
„trebuie” fără însă a transforma acest „trebuie” într-un imperativ personal. Este o condiţionare a 
socialului şi totodată, o constrângere. Constrângerea, în acest caz, este văzută ca o incapacitate 
de a acţiona liber, de a avea opţiuni atât în procesul decizional, cât şi în cel praxiologic. Persoana 
vulnerabilă apelează la servicii sociale pentru sprijin, dar condiţionările impuse de accesul la ajutor 
fac ca individul să nu participe la rezolvarea propriei sale probleme. El „respectă” regulile nu din 
convingere, ci conjunctural pentru a obţine sprijinul. Angajamentul declarat rămâne doar la nivelul 
simplei afirmaţii. Astfel, clientul se vede satisfăcut de ceea ce a primit (datorită faptului că scopul 
ultim era obţinerea ajutorului şi refuză sistematic ancorarea de un nou principiu normativ care să-i 
amelioreze starea de vulnerabilitate Aceasta se datorează faptului că nu împărtăşeşte noile 
principii de acţiune, fie datorită incapacităţii sale, fie datorită presiunilor exterioare. De cele mai 
multe ori, va încerca să abordeze un comportament de faţadă cerut de aşteptările celorlalţi, dar nu 
va încerca să-şi schimbe atitudinea în ceea ce-l priveşte. Acceptă în continuare poziţia omului 
neînţeles şi o afişează drept atuu în obţinerea de asistenţă. 

 

Vulnerabilitatea tradiţională 

Vulnerabilitatea tradiţională este generată de condiţionarea permanentă a habitus-ului 190 
individului pe care nu-l poate depăşi. Este cazul clienţilor care provin din familii dezavantajate 
social, dezavantaj care se transmite de la o generaţie la alta. Bourdieu consideră habitus-ul un 
ansamblu de dispoziţii de a acţiona, percepe, simţi de o manieră determinată; aceste dispoziţii sunt 
proprietăţi atât de puternic interiorizate şi încorporate, încât ele devin a doua noastră natură, noi 
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înşine, ele ajungând să fie nedisociabile de fiinţa noastră. Avem impresia că suntem născuţi cu 
aceste dispoziţii, aceste maniere de a acţiona şi reacţiona; dar aceste dispoziţii nu sunt înnăscute, 
în sensul de a fi înscrise în genele noastre. Dimpotrivă, dobândim calităţile fizice, intelectuale, 
morale care sunt în raport cu poziţia pe care o ocupăm în sistemul social în funcţie de acţiunea 
pedagogică care se exercită asupra noastră. Habitus-ul consistă în toată experienţa trecută care 
este încorporată fiinţei, în toata istoria personală sub formă de predispoziţii de a face, spune, 
gândi, simţi etc. Habitus-ul caracteristic unei persoane care provine dintr-o familie vulnerabilă se 
reproduce şi devine la rândul său principiul generator de practică socială. Altfel spus, întreaga 
experienţă a individului în cadrul familiei dezavantajate social va produce un habitus mai puţin 
elaborat care va fi folosit de către individ în experienţa viitoare. Lipsa unei educaţii şi instruiri 
dezvoltate va constitui o obişnuinţă pentru individ de a trăi şi acţiona conform normelor şi valorilor 
în care s-a dezvoltat. Aceasta face ca o persoană dintr-o familie situată social la baza piramidei 
sociale să se comporte ca aparţinând acestei categorii. În practica socială întâlnim permanent 
clienţi ai serviciilor sociale provenind din familii dezavantajate, dezavantaj transmis de la o 
generaţie la alta. Aceasta naşte şi încurajează dependenţa faţă de aceste servicii sociale pentru că 
apelul la aceste servicii a devenit o obişnuinţă pentru familia respectivă. În experienţa asistenţilor 
sociali sunt nenumărate exemple de persoane care au cerut sprijin datorită influenţei mediului. 
Chiar dacă situaţia nu impunea în mod obligatoriu un sprijin material, de exemplu, faptul că 
persoana locuieşte într-un cartier mai sărac şi câţiva vecini sunt beneficiari ai unui asemenea tip 
de sprijin, o determină să apeleze pentru a obţine acest sprijin. Este un gest care are ca scop 
suplimentarea resurselor familiale şi în acelaşi timp un semn al solidarităţii sociale. În prezenţa mai 
multor persoane care cer ajutor, persoana care nu cere acest lucru este văzută ca şi cum nu ar 
aparţine grupului respectiv. De aceea, ca modalitate de protecţie, persoana cere ajutor tocmai 
pentru a se identifica cu valorile pe care le împărtăşesc ceilalţi. O categorie aparte de persoane 
vulnerabile este cea care se caracterizează prin faptul că au un habitus mai elaborat (fiindcă provin 
dintr-o categorie socială mai bine poziţionată social), dar ajung într-un mediu social cu condiţii 
precare în urma unor experienţe dramatice. Astfel, se produc disensiuni între habitus-ul pe care 
individul îl deţine şi posibilităţile pe care i le oferă mediul (de exemplu, un tânăr dintr-o familie bună 
care a fugit de acasă şi locuieşte în stradă integrându-se în grupul „copiilor străzii”, un bătrân 
intelectual care a ajuns în stradă fără să aibă sprijin din partea familiei sau a comunităţii). 
Integrarea într-o noua categorie socială mai prost valorizată social generează vulnerabilitate 
tocmai datorită nevoii de apartenenţă la grup, grup care constrânge individul să-şi modifice valorile 
proprii.  

 

Vulnerabilitatea cognitivă 

Vulnerabilitatea cognitivă caracterizează persoanele care nu acţionează conform unei teorii 
eficiente sau acţionează conform unei teorii în care nu cred. Aplicarea unei teorii ineficiente 
conduce la consecinţe nedorite, atât pentru individ, cât şi pentru comunitate. Ideile şi principiile 
după care ne conducem ne ghidează întreaga viaţă. Aceste teorii sunt rezultatul experienţei, al 
valorificării acestei experienţe şi al verificării teoriilor deja existente. Întreaga experienţă socială 
este încorporată în „teorii” după care ne conducem, constituind un punct de stabilitate pentru 
acţiunile noastre. Mulţi clienţi ai serviciilor sociale se conduc după teorii inadaptate condiţiilor 
actuale; dependenţa faţă de alţii este alimentată de o teorie (mai ales cea a dependenţei faţă de 
stat); deseori, clienţii invocă sprijinul statului ca pe o obligaţie fundamentală a acestuia din urmă, 
fără a discerne rolul individului în construirea propriei vieţi. Este viziunea conform căreia statul este 
dator faţă de cetăţean, fără ca acesta din urmă să aibă vreo obligaţie. Transferând în mod absolut 
responsabilităţile lui unei alte entităţi, individul aşteaptă o modificare a situaţiei sale printr-o 
intervenţie exterioară. Fuga de responsabilitate transformă individul dintr-o persoană activă într-o 
simplă existenţă pierdută în universul social. Neasumându-şi responsabilităţi sociale, el nu poate 
îndeplini anumite roluri sociale. De aceea, va căuta întotdeauna poziţii marginale cu o solicitare 
minimă din partea socialului. Nu va căuta să evidenţieze propria existenţă, ci va încerca permanent 
să-şi dilueze existenţa trăind uneori chiar la nivelul subzistenţei. 

O altă categorie a vulnerabilităţii cognitive este cea generată de acţiuni conform unor teorii 
verificate, dar în care agentul nu crede. De multe ori, persoane vulnerabile care apelează la un 
sprijin material din partea comunităţii refuză sistematic sprijinul pentru a-şi găsi un loc de muncă. 
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Unii consideră, fără a verifica acest lucru, că în condiţiile actuale este imposibil să-ţi găseşti un loc 
de muncă. Pentru majoritatea clienţilor permanenţi ai serviciilor sociale acest mod de a gândi a 
devenit un stereotip. Prezentarea permanentă în mass-media a situaţiei dezastruoase a economiei 
româneşti, a ratei ridicate de şomaj conduce persoana vulnerabilă care nu are loc de muncă să 
aplice această teorie la propria-i situaţie. „Este imposibil să-ţi găseşti de lucru”, declară aceasta, 
fără a încerca totuşi să caute. Întrebată „unde şi-a căutat”, răspunsul este mereu acelaşi „nu caut 
pentru că nu găsesc”. Aceste tipuri de vulnerabilitate caracterizează clienţii serviciilor sociale, iar 
pentru o intervenţie adecvată considerăm că trebuie urmărite toate elementele care ne conduc la 
identificarea tipului dominant de vulnerabilitate. 

 

3.5.5. Utilizarea perpectivei apreciative în diferite contexte ale intervenției sociale 

Managementul de caz apreciativ 

Pentru a ilustra diferenţe în ceea ce priveşte formele managementului de caz, considerăm 
că un punct de plecare în acest demers este analiza SWOT, a punctelor tari (strengths), a 
punctelor slabe (weaknesses), a oportunităţilor (opportunities) şi a ameninţărilor (threats). Această 
metodă este utilizată în asistenţa socială pentru analiza unei situaţii a sistemului client, constituind 
un punct de plecare în stabilirea unui set de intervenţii.  

Puncte tari Puncte slabe

Oportunităţi Ameninţări

Management de caz
centrat pe

PROBLEME

Management de caz
APRECIATIV

Management de caz

centrat pe

RESURSE

Management de caz
centrat pe

REZULTATE  

Figura nr. 1: Forme ale managementului de caz din perspectiva analizei SWOT 

 

Dacă managementul de caz se orientează, în primul rând, către administrarea şi 
gestionarea resurselor existente la nivelul clientului şi obţinerea altora din partea serviciilor sociale 
sau din cea a reţelelor sociale cărora clientul le aparţine, vorbim de un management de caz centrat 
pe resurse. Luarea în atenţie, în mod deosebit, a obiectivelor şi rezultatelor intervenţiei propuse ne 
direcţionează spre folosirea unui management de caz centrat pe rezultate. În această situaţie, 
intervenţiile asistentului social sunt orientate către identificarea oportunităţilor şi fructificarea 
acestora, precum şi către reducerea ameninţărilor, a barierelor existente sau potenţiale, care pot 
împiedica obţinerea rezultatelor dorite. Abordarea situaţiei clientului din perspectiva „paradigmei 
deficienţei” prin luarea în calcul, în principal, a punctelor slabe, a disfuncţionalităţilor şi 
ameninţărilor ne condiţionează să utilizăm un management de caz centrat pe problemă. Analiza 
problemei presupune identificarea punctelor slabe ale situaţiei particulare a clientului şi a mediului 
în care acesta acţionează, precum şi a piedicilor pe care acesta le întâmpină pentru rezolvarea 
propriei probleme. Renunţarea la această viziune care urmăreşte intervenţia la nivelul 
disfunţionalităţilor sociale şi orientarea către punctele tari ale sistemului client, către oportunităţile 
acestuia ne condiţionează să apelăm la managementul de caz apreciativ. Această tipologie a 
managementului de caz se remarcă datorită simplităţii şi aplicabilităţii criteriilor de diferenţiere care 
orientează intervenţia asistentului social. În practică, putem întâlni forme combinate ale acestor 
forme şi iniţiativa, experienţa şi creativitatea asistentului social în lucrul cu clientul său îşi pun 
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amprenta pe specificul managementului de caz utilizat. Cea mai răspândită formă a 
managementului de caz în practică este cea care se orientează spre problemă, cu variaţii ale 
modului cum aceasta pune accent pe resurse sau pe rezultate. În continuare, ne propunem să 
explicităm aceste forme ale managementului de caz, aducând în atenţia practicienilor câteva 
caracteristici specifice ale fiecăreia. 

Managementul de caz centrat pe resurse 

Managementul de caz centrat pe resurse pune accent în mod deosebit pe managementul 
resurselor, concentrându-se asupra eforturilor necesare pentru realizarea unor obiective, asupra 
costurilor financiare şi asupra timpului necesar unei intervenţii eficiente. Atunci când apelează la 
servicii sociale, clientul potenţial beneficiar acordă o atenţie deosebită lipsei de resurse şi cererea 
sa de ajutor urmăreşte tocmai atragerea de noi resurse necesare satisfacerii unor nevoi. Asistentul 
social care este manager de caz în evaluarea iniţială a situaţiei clientului porneşte de la această 
sesizare, care este o realitate identificată de client; este punctul de plecare pentru intervenţia 
socială care, involuntar, condiţionează asistentul social să gândească în termeni de resurse. 
Pentru a răspunde solicitării prin care clientul doreşte să obţină mai multe resurse, asistentul social 
construieşte împreună cu clientul său un inventar al resurselor şi apoi aceştia stabilesc un obiectiv 
în funcţie de resursele existente, potenţiale şi cele necesare. Managementul de caz devine o formă 
de administrare a resurselor, iar asistentul social încearcă să răspundă solicitării de sprijin venită 
din partea clientului său prin identificarea unor noi resurse, deoarece resursele determină şi 
condiţionează evoluţia situaţiei clientului său. 

Managementul de caz centrat pe rezultate 

Managementul de caz centrat pe rezultate porneşte, în primul rând, de la analiza 
oportunităţilor şi ameninţărilor văzute din prisma unor obiective stabilite pentru rezolvarea 
problemei clientului. În acest caz, intervenţiile se orientează pe rezultate aşteptate şi care se 
doresc obţinute în lucrul cu clientul prin fixarea unor obiective măsurabile şi urmărirea atingerii 
acestora prin utilizarea resurselor disponibile. Acest tip de management de caz porneşte de la 
ideea că orice client are resurse disponibile, dar care nu sunt utilizate de către client pentru că 
acesta nu este conştient de ele. Prin intervenţia asistentului social, clientul este ajutat să distribuie 
resursele pe care le are şi să le administreze în funcţie de obiective stabilite împreună pentru 
schimbarea situaţiei sale în sensul dorit; clientul este motivat de atingerea obiectivului, iar acest 
obiectiv determină modificări ale comportamentului său printr-o proiectare imaginară într-o situaţie 
dezirabilă. Pentru a putea fi urmărite, rezultatele aşteptate trebuie să fie măsurabile cantitativ şi 
calitativ, iar monitorizarea efectelor pe care le au intervenţiile managerului de caz se face prin 
intermediul unor indicatori care operaţionalizează obiectivele; astfel, asistentul social are la 
îndemână un sistem de măsurare a indicatorilor şi a practicii sociale. Indicatorii sunt concepuţi 
astfel încât să măsoare atât rezultatele de implementare, cât şi cele de impact; indicatorii de 
implementare sunt cei care măsoară modalitatea de desfăşurare a activităţilor propuse, iar cei de 
impact, măsoară rezultatele pe care le are intervenţia la nivelul situaţiei clientului; cu alte cuvinte, 
primele cuntifică ceea ce se face şi cum se face, iar cele din urmă, ce se modifică în situaţia 
clientului. Pentru a ajunge la rezultate viabile, managerul de caz trebuie să stabiliească termene 
intermediare de măsurare a rezultatelor şi termene limită pentru îndeplinirea unor activităţi de către 
el sau de către client. În managementul de caz centrat pe rezultate, este necesară stabilirea unor 
termene cât mai imediate prin operaţionalizarea activităţilor în etape ale căror îndeplinire conduc la 
obţinerea unor rezultate de implementare. Pe parcursul lucrului la caz, asistentul social realizează 
măsurări precise prin intermediul indicatorilor urmăriţi (cantitativi şi calitativi) necesare oferirii 
clientului unor feedback-urilor legate de contribuţia acestuia la obţinerea rezultatelor dorite; se 
obţin rezultate semnificative dacă măsurarea este făcută mai des şi dacă sunt oferite clientului 
informaţii legate de rezultate, pe care uneori acesta nu le sesizează. Monitorizarea intervenţiei şi a 
rezultatelor ajută asistentul social să-şi clarifice aspecte legate de activitatea sa, deoarece, în 
general, în managementul de caz centrat pe rezultate realizăm ceea ce măsurăm sau construim 
ceea ce vom măsura. Măsurarea indicatorilor stabiliţi nu înseamnă o cercetare la nivelul cazurilor 
instrumentate de asistentul social, ci o formă de control şi verificare a rezultatelor fiecărui caz în 
parte. Orientarea spre rezultate este eficientă dacă managerul de caz stabileşte modalităţi de 
recompensare a clientului în funcţie de rezultatele sale, dacă rezultatele obţinute de client sunt 
apreciate pentru a menţine motivaţia acestuia pentru urmărirea planului de acţiune şi dacă 
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asistentul social menţine un grad ridicat de implicare şi interes al clientului prin informarea 
periodică a acestuia privind rezultatele obţinute. În fiecare raport de evaluare a rezultatelor, pe 
care-l întocmeşte managerul de caz, sunt completate şi rezultatele anterioare; prin aceasta se 
construieşte un istoric al schimbărilor survenite la nivelul situaţiei clientului care sunt utile în 
procesul de supervizare şi la nivelul analizei cazuisticii. 

Managementul de caz centrat pe problemă 

Managementul de caz centrat pe problemă utilizează paradigma deficienţei şi porneşte în 
analiza cazului de la punctele slabe, problemele cu care se confruntă clientul şi piedicile pe care 
acesta le întâmpină în rezolvarea lor. Chiar dacă se spune că există forme de intervenţie orientate 
spre soluţii, acestea sunt gândite tot în sfera de înţelegere a disfuncţionalităţilor, ca un răspuns la 
problemă; abordarea centrată pe disfuncţii, pornind de la analiza unei probleme, urmăreşte 
diminuarea sau anularea cauzelor care au generat-o sau reducerea efectelor pe care le are asupra 
clientului; de cele mai multe ori, cauzele disfuncţionale nu mai pot fi îndepărtate şi rămâne viabilă 
doar intervenţia care îşi propune să diminueze efectele pe care le are acea problemă. Soluţia 
astfel identificată devine un cadru de referinţă şi de analiză a situaţiei clientului care condiţionează 
dezvoltarea unui plan de acţiune utilizând resursele clientului, existente şi potenţiale. Devenit 
prizonierul abordării centrată pe problemă, managerul de caz răspunde solicitărilor venite din 
partea clienţilor în aceeaşi logică; există probleme pe care trebuie să le rezolvăm; în cadrul 
experimentării supervizării apreciative prezentată în capitolul anterior, am putut observa că acest 
tip de management este mai puţin eficient faţă de cel apreciativ. Managementul centrat pe 
problemă urmăreşte în principal reintegrarea socială a persoanelor marginalizate şi îmbunătăţirea 
calităţii vieţii a celor defavorizate.  

Managementul de caz apreciativ 

Managementul de caz apreciativ porneşte de la ideea că fiecare client al serviciilor sociale 
are puncte tari şi este capabil să exploateze oportunităţile pe care le are. Perspectiva apreciativă 
se centrează mai ales pe reducerea vulnerabilităţii sociale prin schimbarea cadrelor de referinţă pe 
care le au clienţii serviciilor sociale şi schimbarea perspectivei de abordare a realităţii a acestor 
clienţi. Unele studii bazate pe metode cantitative sugerează beneficiile unei intervenţii bazată pe 
punctele tari în utilizarea managementului de caz pentru persoanele dependente de drog. În 
studiul coordonat de Siegal191  au fost analizate rezultatele managementului de caz apreciativ 
aplicat unui număr de 632 de subiecţi dependenţi de drog; analiza statistică a datelor 
demonstrează faptul că o treime din persoanele incluse în cercetare au renunţat la consumul de 
droguri. Managementul de caz apreciativ valorizează în primul rând resursele disponibile ale 
clientului şi mediului său, pentru că managementul de caz propune o schimbare a situaţiei 
clientului prin intervenţii la nivel individual şi la nivelul sistemului sau contextului în care clientul 
acţionează. 

Datele culese de noi demonstrează faptul că în supervizare se manifestă un proces paralel 
de transfer şi contra-transfer dinspre supervizat înspre supervizor şi invers, care în final se 
regăseşte în modul de lucru al asistentului social cu clientul său. În Figura nr. 1 sunt prezentate 
schematic etapele managementului de caz apreciativ şi modul cum acesta este influenţat de stilul 
de supervizare. Umărind schema menţionată, putem observa că etapele managementului de caz 
apreciativ reproduc fidel etapele supervizării apreciative:  

 

Supervizarea apreciativă 

Supervizarea centrată pe problemă 

Intervenţia în asistenţa socială este direcţionată în mare măsură de accentele puse în 
procesul de supervizare, datorită procesului paralel generat de supervizare. Exacerbarea laturii 
administrative a supervizării direcţionează asistenţii sociali excesiv spre acest aspect al 
intervenţiei, existând riscul transformării acestora în birocraţi, care se izolează treptat de clienţi, se 
concentrează mai mult asupra documentelor, dosarelor, documentelor justificative, neglijând latura 
intervenţiei propriu zise. Din acest punct de vedere, există două orientări principale ale modului 
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cum este văzută intervenţia pentru schimbarea situaţiei clientului, ca reflexie a modului de 
supervizare: supervizarea centrată pe problemă şi supervizarea apreciativă. 

Supervizarea centrată pe problemă urmăreşte identificarea problemelor cu care se 
confruntă asistentul social în rezolvarea cazului, diagnoza problemelor clienţilor serviciilor sociale, 
analiza cauzelor problemei şi găsirea soluţiilor pentru eliminarea acestora. Dacă supervizorul şi 
supervizatul se centrează pe cauzele problemei, vizibil atât din modul realizării supervizării, cât şi 
al intervenţiei desfăşurate în funcţie de aşteptările supervizorului, focalizează atenţia asistentului 
social spre trecut, spre momentele apariţiei şi dezvoltării acestei situaţii care reprezintă problema 
de rezolvat. Discuţiile dintre supervizor şi asistent social sunt dirijate de întrebări care generează 
răspunsuri cauzale, de identificare a cauzelor pentru care clientul se află într-o anumită situaţie, 
cauzelor care au determinat apariţia problemei, şi explicaţiilor privind modul în care pot fi eliminate 
cauzele generatoare.  

În multe situaţii ale practicii sociale cauzele sunt diverse şi uneori dificil de identificat, 
deseori aceste cauze nu mai pot fi modificate şi supervizarea are rolul de a sprijini asistentul social 
în identificarea soluţiilor la situaţiile prezente. Din acest punct de vedere, supervizarea este 
direcţionată spre identificarea efectelor problemei şi a soluţiilor pentru diminuarea acestora.  

Chiar dacă supervizarea este centrată pe soluţii, punctul de plecare al analizei îl reprezintă 
tot problema. De aceea, indiferent de modul de abordarea problemei, „punctele slabe, limitările, 
problemele, lipsurile şi eşecurile au rămas filtre prin care majoritatea practicienilor în domeniul 
social văd clienţii serviciilor pe care le oferă” (Ben Zion)1999:460. 

În cadrul Modelului integrat al supervizării clinice, elaborat de Philip Rich192, supervizarea 
are următoarele patru funcţii: 

F1: Facilitarea -implică dezvoltarea şi menţinerea culturii muncii şi determină asistenţii 
sociali să fie proactivi, creativi, responsabili şi oneşti în comunicarea cu ceilalţi. Această funcţie a 
supervizării se manifestă dominant în construirea echipei, clarificarea obiectivelor de performanţă, 
clarificarea rolurilor şi responsabilităţile fiecărui supervizat, rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă asistenţii sociali şi inovarea socială, menită să răspundă dinamic modificărilor 
permanente din mediul social de intervenţie. 

F2: Dezvoltarea profesională - urmăreşte dezvoltarea abilităţilor profesionale, transmiterea 
cunoştinţelor, fiind bazată pe o cultură a învăţarii permanente. 

F3: Socializarea personalului - este implicată în inducerea către cei supervizaţi a valorilor, 
standardelor şi comportamentelor dezirabile pentru organizaţie şi pentru profesie. Acest lucru se 
poate obţine prin: revalorizarea experienţei trecute în contextul actual, dezvoltarea ataşamentului 
supervizaţilor faţă de profesie şi organizaţie, orientarea şi integrarea supervizaţilor în cadrul 
echipei, monitorizarea şi menţinerea atitudinilor şi comportamentelor lor. 

F4: Oferirea serviciilor - este implicată în asigurarea calităţii serviciilor la nivelul standardelor 
profesionale şi ale agenţiei prin evaluarea permanentă a serviciilor oferite. Aceasta conduce, în 
mod obligatoriu, la îmbunătăţirea serviciilor oferite clienţilor. Îndeplinirea acestei funcţii participă la 
flexibilizarea permanentă şi adaptarea continuă a serviciilor la nevoile existente, printr-un proces 
de modelare profesională a supervizaţilor şi, implicit, a supervizorului. Monitorizarea calităţii 
serviciilor de către supervizor urmăreşte şi protejarea clienţilor faţă de orice risc care poate apărea 
datorită intervenţiei asistentului social. 

Supervizarea apreciativă 

Evaluarea bazată pe problemă încurajează explicaţii de tip individualist asupra problemelor 
cu care se confruntă clientul, pe când evaluarea apreciativă reconsideră situaţia clientului prin 
explicaţii de ordin social şi de mediu. „Atunci când condiţiile sociale, cum ar fi sărăcia, par să 
limiteze abilităţile persoanelor de a-şi organiza viaţa, atenţia este îndreptată deseori exclusiv pe 
eforturile de a schimba comportamentul celor afectaţi”193..Deprivările de ordin economic sau altele 
care limitează oportunităţile persoanelor pot fi depăşite atunci când asistentul social propune o 
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intervenţie apreciativă, prin identificarea şi evaluarea modului cum au fost depăşite problemele în 
trecut şi a resurselor disponibile pentru a depăşi situaţia prezentă. 

Trecutul este văzut nu numai ca o sumă de nereuşite, probleme şi tragedii, ci ca o gamă 
variată de soluţii identificate pentru depăşirea acestora în momentele respective. Perspectiva 
intervenţiei apreciative, bazată pe punctele tari ale clientului, refuză să identifice clienţii cu lipsurile, 
eşecurile sau situaţiile patologice. Orice situaţie este regândită din perspectivă aspectelor pozitive 
şi ale potenţialului pe care clientul îl are. „Perspectiva punctelor tari obligă asistenţii sociali să 
înţeleagă că indivizii aflaţi într-o situaţie de criză supravieţuiesc sau chiar se dezvoltă. Ei fac faţă 
deseori, folosind resursele proprii pe care le identifică în perioade de criză [fără a fi obligatorie o 
intervenţie specializată, n.a.]. Trebuie să ştim ce au făcut, cum au făcut, ce au învăţat din 
experienţa dificilă şi ce resurse au fost utilizate pentru a trece peste necazurile lor. Oamenii 
întotdeauna acţionează pentru rezolvarea propriei situaţii, chiar dacă deseori doar decid să fie 
resemnaţi în acea situaţie. Ca practicieni în domeniul social trebuie să abordăm această situaţie, 
să o elucidăm, să găsim şi să construim soluţii pornind de la aceste posibilităţi”194.  

Din punctul de vedere al intervenţiei apreciative, indivizii, familiile şi comunităţile pentru care 
lucrează profesioniştii sunt experţi în problemele cu care se confruntă, pentru că trăiesc situaţia şi 
o înţeleg cel mai bine, ceea ce reprezintă o importantă resursă pentru rezolvarea problemelor. 
Perspectiva apreciativă transformă profesionistul dintr-un actor principal într-o resursă pusă la 
dispoziţia clienţilor. Practicienii sunt instruiţi pentru a vedea clienţii ca fiinţe umane, utilizând 
punctele tari şi resursele acestora pentru a depăşi situaţiile dificile şi pentru a le mări şansele de a-
şi îmbunătăţi propria situaţie şi o parte a intervenţiei urmăreşte transferul de competenţe dinspre 
specialist spre client sau ceilalţi actori aflaţi în proximitatea clientului (de exemplu, familia). 

“A începe cu ceea ce este clientul” 195este un imperativ care mută accentul intervenţiei de pe 
problemele clientului pe ceea ce face clientul şi ceea ce este capabil să facă în situaţia în care se 
află. Atunci când clientul apelează la asistentul social, el îi prezintă acestuia de la început 
„perspectiva vulnerabilă” şi aşteaptă ca asistentul social să empatizeze cu el, cu neplăcerile şi 
suferinţele lui, să înţeleagă şi să împărtăşească situaţia sa. „Identificarea punctelor tari nu este 
relevantă pentru client în timpul primelor întâlniri şi o centrare prematură asupra punctelor tari poate 
fi interpretată de către client ca o lipsă de înţelegere sau chiar ca un refuz din partea asistentului 
social [de a-i oferi sprijin]”196 . Unii autori pun accent pe dirijarea clienţilor în auto-identificarea 
punctelor tari. Modul de intervenţie apreciativă şi managementul de caz apreciativ nu ignoră 
problemele cu care se confruntă clientul. Perspectiva punctelor tari ne învaţă că nu trebuie să 
neglijăm mecanismele pe care le foloseşte clientul pentru rezolvarea problemelor şi dificultăţile sale. 

Diferenţele dintre intervenţia bazată pe probleme şi intervenţia apreciativă (construită pe 
punctele tari şi pe interpretarea apreciativă a situaţiilor) se regăsesc şi în modul diferit în care sunt 
văzute: supervizarea tradiţională şi supervizarea apreciativă. În supervizarea apreciativă, accentul 
se pune pe evaluarea situaţiilor favorabile, care generează noi oportunităţi de învăţare. Atunci 
când, în cadrul întâlnirilor de supervizare, asistentul social prezintă probleme sau puncte slabe ale 
sale, supervizorul poate încuraja viziunea apreciativă, plecând de la ideea că aceste problemele 
pot fi ignorate, tocmai pentru a exersa şi a învăţa, împreună cu asistentul social, cum ar putea fi 
făcută analiza situaţiei plecând de la identificarea succeselor. Williams sugerează că supervizorul 
trebuie să aibă în vedere „starea supervizatului”197. Bineînţeles că acesta poate descrie starea sa 
în termeni de probleme sau limitări. Rolul supervizorului este de a transfera interesul şi atenţia 
asistentului social asupra punctelor tari şi de a reevalua starea clientului din această perspectivă. 
Acest transfer oferă posibilitatea reflecţiei asupra dezvoltării personale a asistentului social.  

Chiar dacă uneori acţiunile întreprinse nu au succes, acestea reprezintă evenimente care 
pot fi resurse pentru provocările ulterioare. Învăţarea din succese este considerată, „ca o condiţie 
necesară pentru generarea unei intervenţii inovative prin care poate fi facilitată schimbarea situaţiei 
clienţilor”198. Rosenfeld recomandă asistenţilor sociali şi supervizorilor, pentru a învăţa din succes, 
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trei tehnici: 1) să adopte o atitudine reflexivă, 2) să acorde o atenţie sporită clienţilor care au 
dezvoltat o atitudine flexibilă şi 3) să intre într-un veritabil parteneriat cu clienţii pentru a învăţa 
ceea ce ei ştiu. Supervizarea apreciativă utilizează idei postmoderniste, focalizându-se mai mult pe 
punctele tari decât pe lipsuri şi limitări, pe potenţial mai degrabă decât pe constrângeri, pe 
posibilităţile viitoare în defavoarea problemelor trecute utilizând perspective multiple, prin 
abandonarea adevărurilor universale. 

Supervizarea apreciativă ajută asistenţii sociali să depăşească situaţiile de criză şi, prin 
evaluarea implicaţiilor pe termen lung, ca parte a strategiei dezvoltării personalului, aceasta poate 
construi noi competenţe pentru provocări viitoare ale organizaţiei. Uneori echipa de management a 
organizaţiei nu acceptă supervizarea apreciativă, deoarece aceasta presupune un grad ridicat de 
autonomie a practicienilor şi a supervizorilor, autonomie considerată factor de încurajare a 
independenţei angajaţilor şi scăderii loialităţii lor faţă de organizaţie. Acest lucru poate fi adevărat, 
dar printr-o supervizare apreciativă se realizează în paralel o intervenţie apreciativă, care conduce 
la îmbunătăţirea serviciilor pentru clienţi şi atingerea unui nivel ridicat de succes al organizaţiei prin 
mobilizarea punctelor tari ale clienţilor şi ale practicienilor. 

Etapele procesului de supervizare apreciativă 

Pentru a clarifica etapele supervizării apreciative, am folosit modelele construite de Rich, 
Van Kessel şi Haan, pe care le-am adaptat conform principiilor viziunii apreciative. Din analiza 
acestor modele orientate spre analiza problemelor şi identificarea celor mai bune soluţii, am 
direcţionat supervizarea spre descoperirea, înţelegerea şi amplificarea situaţiilor pozitive. 
Provocarea experimentării unui asemenea model a venit ca expresie a dorinţei de a identifica noi 
strategii de intervenţie în asistenţa socială. Modelul experimentat are 4 etape:  

Etapa cunoaşterii este etapa descoperirii celor mai mari succese ale supervizatului în relaţia 
sa cu clientul, cu situaţii similare întâlnite în experienţa sa de asistent social şi în relaţia cu 
supervizorul. Interesant este că, în această etapă, supervizorul se focalizează pe interpretările pe 
care le dă asistentul social faţă de situaţia clientului şi faţă de mediul său de viaţă, faţă de 
experienţa proprie pozitivă în relaţie cu clientul, faţă de modul cum explică succesele sale şi ale 
clientului. Întrebările supervizării ar putea fi de tipul: Ce anume apreciezi cel mai mult la clientul 
tău? Ce apreciezi cel mai mult la familia sa? Ce succese a avut clientul tău de când lucrezi cu el? 
Cum explici aceste succese ale clientului tău? Cine a mai participat la realizarea acestui succes? 
Ce apreciezi cel mai mult la tine ca manager de caz al situaţiei clientului? Ce succese ai avut tu în 
legătura cu situaţia clientului tău? Când te-ai simţit cel mai bine în relaţie cu clientul tău? Care este 
cel mai important lucru cu care ai contribuit la schimbarea situaţiei clientului tău? Care este cel mai 
important lucru cu care a contribuit organizaţia la schimbarea situaţiei clientului? Care dintre 
procedurile de lucru ţi-au fost cel mai utile? Ce calităţi ale tale ai folosit pentru a schimba situaţia 
clientului?  

Etapa viziunii este etapa în care supervizorul şi asistentul social construiesc o viziune 
comună privind potenţialul supervizatului şi a clientului său, prin formularea unor „propoziţii 
provocative”, afirmate la timpul prezent, ca şi cum această viziune ar exista deja. Sensurile acestor 
propoziţii provocative sunt „negociate” între supervizor şi supervizat prin dialog. Propoziţiile 
provocative construite în procesul supervizării se prezintă sub forma: Clientul îşi cunoaşte bine 
situaţia, resursele şi depăşeşte situaţia în care se află; Clientul apreciază sprijinul pe care-l 
primeşte din partea organizaţiei; Supervizatul acţionează în colaborare cu clientul pentru 
schimbarea situaţiei; Supervizatul este receptiv la toate succesele pe care le are clientul şi 
apreciază aceste succese; Supervizatul îi dezvăluie clientului său aprecierile faţă de succesele 
acestuia; Supervizorul este deschis, disponibil şi interesat de munca supervizatului; Supervizorul 
recunoaşte eforturile, succesele şi calităţile supervizatului; Clientul este persoana cea mai 
interesată de schimbarea propriei situaţii etc. 

Etapa programării este etapa stabilirii planurilor specifice necesare ca viziunea să devină 
realitate. Întrebările supervizării pot fi de tipul: Ce putem face pentru ca să ajutăm clientul să-şi 
cunoască resursele, situaţia şi să o depăşească? Ce întreprindem pentru ca acest client să 
aprecieze sprijinul pe care-l primeşte din partea organizaţiei? Ce practici promovăm pentru ca 
asistentul social să lucreze în colaborare cu clientul său? Ce trebuie făcut pentru ca supervizorul 
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să recunoască eforturile, succesele şi calităţile supervizatului? Ce poate face asistentul social 
supervizat pentru ca acest client să ştie de aprecierile faţă de el?  

Etapa acţiunii este etapa de aplicare a planului construit de către supervizat/asistent social 
şi supervizor. O schiţă a planului se poate prezenta sub forma: a) Asistentul social are întâlniri 
bilunare cu clientul său şi încurajează clientul să descopere resursele şi succesele sale; b) 
Asistentul social este flexibil atunci când lucrează cu clientul său; c) Asistentul social valorizează 
experienţa clientului său şi îi comunică acest lucru când identifică un succes; d) Asistentul social 
sprijină clientul să înţeleagă situaţia sa şi să aprecieze atunci când are un succes; e) Asistentul 
social ajută clientul să-şi construiască în mediul său o viziune legată de ceea ce-şi doreşte şi îl 
spijină să-şi întocmească planul de acţiune etc. 

 

Educația parentală apreciativă 

Principiile educației parentale apreciative 

Conceptul de educaţie parentală apreciativă este legat de cel de pedagogie apreciativă şi a 
fost introdus de L. Yballe şi D. O’Connor pentru a desemna acel tip de pedagogie care să producă 
o schimbare în educaţie, punând accentul pe valorificarea şi aprecierea experienţei umane şi a 
momentelor de vârf ale acesteia precum şi pe orientarea către proiectarea acţiunilor viitoare spre 
maxima valorizare a potenţialului uman şi creator. 

Caracteristicile acestui tip de pedagogie, enunţate de cei doi autori (Yballe & O′Connor, 
2000) adaptate la educaţia parentală sunt inspirate de principiile anchetei apreciative: 

Centrarea pe experienţă: procesul de învăţare pleacă de la experienţele educatorilor şi 
părinţilor despre viaţă, despre ei înşişi şi despre lume, iar părinţii sunt consideraţi potenţiale surse 
şi creatori de cunoaştere, pornindu-se de la experienţele lor din diverse domenii;  

Centrarea pe succes: educaţia parentală apreciativă se concentrează pe valorificarea 
momentelor de maxim succes, mândrie şi glorie din experienţa părinţilor, considerându-le 
fundamentul şi inspiraţia pentru succesele viitoare; succesele trecute care sunt conştientizate sunt 
amplificate şi anticipate în succese viitoare. De aceea, în grupurile de educaţie parentală discuţiile 
sunt centrate către identificarea de către părinţi a acelor succese legate de educaţia propriilor 
copii, de identificare a calităţilor proprii şi ale copiilor şi a modului cum aceste calităţi au dus la 
succesele menţionate.  

Focalizarea legăturii dintre viziunea pozitivă şi acţiunea pozitivă: rolul educaţiei parentale 
este acela de a crea viziunea pozitivă (despre oameni, instituţii, comunitate, despre copiii etc.), 
căci aceasta constituie resursa de energie şi un motor pentru acţiunea pozitivă; o educaţie 
completă axată pe viziunea pozitivă stimulează creativitatea şi transformarea părinţilor şi a 
interacţiunilor iniţiate de aceştia în relaţia cu proprii copii. Cu cât sunt mai pozitive întrebările pe 
care le punem în cadrul întâlnirilor, cu atât obţinem o schimbare socială mai rapidă şi mai de 
succes. Astfel, familiile se vor deplasa în direcţia pe care o studiem.  

Crearea unei relaţii de parteneriat între educator şi părinţi în actul de învăţare: acest tip de 
relaţie stimulează interacţiunile, participarea şi atitudinea pozitivă faţă de ceilalţi părinţi participanţi 
la întâlnirile de grup şi faţă de educatorul parental, care este văzut că o resursă şi ca un ghid şi le 
măreşte încrederea părinţilor în propria lor experienţă prin crearea condiţiilor de valorizare a 
acestei experienţe de către ceilalţi participanţi la grup. 

Principiul procesului paralel în educaţie parentală: este foarte important de subliniat faptul că 
exerciţiile, atitudinea pozitivă de la întâlniri trebuie să fie încurajate în comportamentul părinţilor 
faţă de copii, parteneri sau alte persoane din jurul copiilor. 

Principiul constructivist în educaţia parentală afirmă că mediul familial este o construcţie a 
membrilor mediului respectiv în funcţie de cunoştinţele, credinţele şi ideile acestora. Aplicarea 
acestui principiu în grupurile de educaţie parentală ne stimulează să încurajăm părinţii să 
examineze, să exploreze modelele mentale pe care le au despre familie. De aceea, exploatarea 
acestei perspective ne ajută să înţelegem că ideile, credinţele, reprezentările pe care le au membrii 
despre propria familie devin o realitate a acestui mediu.  



 

 

261 

Principiul simultaneităţii se referă la faptul că întrebările adresate părinţilor în timpul 
cursurilor de educaţie parentală îi condiţionează să gândească în termenii utilizaţi în exprimarea 
acestor întrebări; de exemplu, dacă întrebăm părinţii ce probleme au cu partenerii sau în relaţiile 
cu copiii lor, în mod automat îi condiţionăm să gândească şi să exprime această logică a 
problemelor, chiar dacă iniţial nu se gândeau la aceste lucruri; îi condiţionăm să se gândească la 
probleme, iar interacţiunile de grup fac ca aceste atitudini negative să se accentueze. De aceea, 
toate întrebările adresate în cursul întâlnirilor de grup trebuie să evite astfel de întrebări. Din 
această perspectivă, „chiar şi cele mai inocente întrebări provoacă schimbări” (Cooperrider DL, 
Withney D, A positive revolution in change: appreciative inquiry, în Apreciative Inquirz: Rethinking 
Human Organization Toward a Positive Theory of Change, 2000, Stipes: Champaign, IL. Pag. 18); 
astfel schimbarea nu este ceva care are loc după o anumită analiză a datelor şi prezentarea 
rezultatelor, ci schimbarea începe odată cu întrebările utilizate.  

Principiul poetic se referă la construirea şi reconstruirea permanentă a mediului familial, la 
fel cum un poem poate fi interpretat şi reinterpretat astfel încât la fiecare reinterpretarea a sa să 
ofere noi semnificaţii. Cu alte cuvinte, familia (şi implicit stilul de educaţie a copiilor) se schimbă 
după cum se schimbă poveştile, interpretările proprii despre familie.  

Principiul anticipării ne învaţă că imaginile, ideile, speranţele membrilor familiei despre viitor 
ghidează comportamente şi acţiunile membrilor familiei care conduc la apariţia acestui viitor. 
Imaginile pozitive legate de viitor conduc la acţiuni pozitive, iar cele negative conduc la acţiuni, 
comportamente negative.  

Principiul proiecţionismului social se referă la faptul că în realitate familia se manifestă într-
un determinism răsturnat, adică nu se gândeşte un raport cauză-efect, ci invers; astfel, stabilirea 
unor obiective de către părinţi determină de fapt cauzele care pot produce acele efecte aşteptate; 
dacă părintele doreşte să dezvolte comportamente pozitive la copil, atunci caută acele cauze care 
pot produce acele efecte aşteptate, implicându-l pe copil în construirea şi dezvoltarea acelei 
viziuni. 

Principiul participării conform căruia construirea unei viziuni de succes trebuie să fie 
realizată prin participarea şi implicarea tuturor părţilor, cu alte cuvinte, dacă în acea viziune este 
inclus copilul, şi el trebuie să participe la acest proces, fiind un exerciţiu de negociere prin consens. 

Prezentarea programului de educație parentală apreciativă 

Programul de educaţie parentală „Cum să devenim părinţi mai buni” (Holt România, 2010) 
reprezintă o modalitate de educare a unei atitudini echilibrate a părinţilor vis-a-vis de familie, copii, 
carieră sau alte activităţi prezente în viaţa de zi cu zi. De asemenea, ea este o practică foarte 
importantă şi din prisma principiului „e mai bine să previi decât să tratezi”, programul de educaţie 
parentală fiind unul de prevenire a eventualelor abuzuri care pot apărea în cadrul unei familii 
asupra copiilor, prin „educarea” părinţilor şi învăţarea lor „cum să devină părinţi mai buni”. 

De foarte multe ori, oamenii fac eforturi de a se controla, de a avea o atitudine 
corespunzătoare, de a avea răbdare cu alte persoane, superioare ca poziţie care le pot facilita 
anumite avantaje sau câştiguri. E ciudat însă cum îşi pierd această capacitate de autocontrol cu 
copiii lor şi se transformă, voluntar sau nu, în părinţi care sunt prea obosiţi să se joace, prea obosiţi 
să-şi asculte copiii şi prea enervaţi de năzbâtiile lor inocente. 

Programul „Cum să devenim părinţi mai buni” intervine tocmai pentru a determina părinţii 
să-şi înţeleagă copiii, să-şi educe propriile porniri care nu sunt benefice pentru aceştia şi, foarte 
important, să înveţe să-şi respecte proprii copii. În curricula acestui program sunt incluse noţiuni 
teoretice despre dezvoltarea copilului, despre disciplinarea acestuia şi metode de a manageria 
stresul şi furia ce apar inevitabil în viaţa unui părinte. De asemenea, se încurajează şi îngrijirea 
personală în sensul practicării acelor activităţi specifice fiecărei persoane, independente de rolul de 
părinte, care au rolul de a o relaxa şi de a o încărca de energie şi bună dispoziţie. Acest lucru este 
încurajat, cunoscut fiind faptul că atmosfera din cadrul unei familii este direct proporţională cu 
starea sufletească a părinţilor.  

În cadrul acestui program, se subliniază foarte mult ideea că părinţii sunt modelele pe care 
de cele mai multe ori copiii le urmează şi că familia trebuie să fie un spaţiu care dă sentimentul de 
securitate şi bucurie şi nu locul de „răsturnare” a frustrărilor acumulate din alte activităţi exterioare. 
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Prin urmare, copiii-adulţi vor fi oglinda autocontrolului de care dau dovadă părinţii şi vor promova 
acelaşi stil de viaţă pe care l-au experimentat în cadrul familiei. Pentru că educaţia parentală este 
un program ce presupune intervenţia de grup, ea prezintă şi avantajele caracteristice acestei forme 
de intervenţie. Simpla participare la aceste întâlniri reprezintă o modalitate de eliminare a stresului 
cotidian şi de binedispunere, dată fiind maniera interactivă şi cu foarte multe jocuri de desfăşurare 
a cursurilor. Programul de Educaţie parentală poate fi adaptat unor categorii diverse de părinţi şi 
probleme: familii paupere, familii cu copii mici, familii cu adolescenţi, familii monoparentale, familii 
cu o situaţie materială foarte bună, asistenţi maternali, familii adoptive etc., curricula programului 
fiind foarte diversă şi permisivă, aceasta asigurând şi discutarea unor teme comune pentru toţi 
membrii grupului, dar care nu sunt incluse în tematica standard a cursului. În concluzie, educaţia 
parentală prezintă toate argumentele unei intervenţii eficiente în scopul prevenirii diferitelor forme 
de abuz ce pot apărea în cadrul unei familii asupra copiilor. Se poate spune că este o modalitate 
de modelare a adulţilor de mâine prin părinţii de azi.  

Scopurile programului sunt: (1) să încurajeze participanţii să-şi studieze mai în amănunt 
viaţa şi modul în care ei relaţionează cu copiii lor; (2) să descopere o gamă mai largă de 
alternative pozitive şi eficiente pentru rolul de părinte; (3) să dezvolte o reţea de sprijin social 
împreună cu alţi părinţi. Acest program poate servi ca o punte de legătură pentru a ajuta la 
conectarea părinţilor la alte servicii pe care ei nu le-ar căuta în mod normal. Părinţii care sunt 
foarte stresaţi sunt mai doritori să accepte alte feluri de sprijin pentru ei înşişi şi pentru familiile lor 
după ce s-a stabilit o relaţie de încredere între participanţi la cursul Cum să devenim părinţi mai 
buni. Ei îşi vor împărtăşi greutăţile mult mai uşor în cadrul grupului şi vor fi mai receptivi faţă de 
referirea către alte resurse. Prea adesea familiile nu caută ajutorul de care au nevoie decât după 
ce s-au instalat tipare care au un potenţial distructiv serios. Intervenţiile într-un asemenea moment 
sunt mult mai puţin eficiente şi, uneori, sunt prea târzii. Programul Cum să devenim părinţi mai 
buni nu este gândit ca o soluţie pentru problemele majore ale vieţii. Acest program este doar un 
punct de pornire - un loc în care părinţii pot să înveţe mai mult despre stilul lor de părinţi şi opţiunile 
pe care le au pentru îndrumarea copiilor, precum şi un loc în care să câştige mai multă încredere 
în ei înşişi ca oameni şi ca părinţi. Considerăm că oferind părinţilor posibilitatea de a furniza şi a 
primi informaţii pentru a conştientiza alternativele pozitive şi a se sprijini reciproc, putem să-i 
ajutăm în luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii lor şi a vieţii copiilor lor. Programul se 
concentrează asupra importanţei părinţilor şi asupra punctelor lor forte. Principiile de bază ale 
programului apreciază, respectă şi sprijină părinţii. 

 

Obiectivele programului. Părinţii implicaţi în acest program învaţă importanţa faptului de a se 
îngriji pe ei înşişi pentru a putea să-şi îngrijească copiii mai bine. Punctele centrale ale programului 
pentru părinţi sunt: (1) să înveţe tratarea stresului şi abilităţile de comunicare; (2) să-şi înţeleagă 
mai bine copiii; (3) să înveţe abilităţi eficiente pentru rolul de părinte şi abordări pozitive ale 
disciplinării; (4) să construiască o reţea de sprijin. 

Cui se adresează acest program? Iniţial, programul Cum să devenim părinţi mai buni a fost 
conceput pentru părinţii care trec printr-o perioadă de criză, crescând astfel riscul de a avea un 
comportament abuziv faţă de copii. Ulterior, programul s-a dovedit a fi la fel de relevant pentru 
orice familie care experimentează stresul parental, inclusiv părinţii necăsătoriţi, părinţii adoptivi, 
familiile cu copii cu nevoi speciale, asistenţi maternali, precum şi părinţii aflaţi la primul copil şi 
aceia care experimentează un stres „normal”. Abordarea folosită de acest program, aşa cum este 
prezentată aici, poate fi încorporată în alte programe de educaţie parentală sau poate fi modificată 
pentru a îndeplini scopuri specifice şi pentru a corespunde nevoilor şi resurselor de care dispuneţi. 

Caracteristicile programului de educație parentală apreciativă 

Cursurile pentru părinţi, prezentate în cadrul unei structuri de sprijin, sunt inima programului 
Cum să devenim părinţi mai buni (Holt România, 2010). Fiecare sesiune durează aproximativ două 
ore şi jumătate şi conţine timp disponibil pentru că părinţii să-şi împărtăşească punctele lor forte şi 
cele slabe şi să înceapă construirea unui sistem de sprijin între ei înşişi. Cursul este un loc în care 
părinţii învaţă despre rolul lor şi dezvoltarea copilului, se simt motivaţi şi nu se mai simt singuri în 
faţa solicitărilor impuse de rolul de părinte. Conţinutul cursului este secvenţial, trecând de la 
învăţarea modului în care să avem grijă de noi înşine, tratarea stresului şi furiei, abilităţilor de 
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comunicare şi dezvoltării de aşteptări realiste pentru copiii noştri, la disciplinarea pozitivă şi 
tratarea comportamentelor solicitante ale copiilor. 

Mărimea medie a grupului pentru cursul Cum să devenim părinţi mai buni este între 10 şi 20 
de părinţi. Se recomandă un număr de 10 până la 15 persoane pentru un grup, astfel încât părinţii 
să aibă suficiente posibilităţi de a participa activ. Grupurile alcătuite dintr-un număr mai mic de opt 
persoane nu sunt recomandate deoarece absenţele normale din cauza îmbolnăvirilor şi altor factori 
diminuează mărimea grupului şi au impact asupra dinamicii acestuia.  

Mediul ideal este unul neoficial, plăcut şi confortabil. Cursurile programului Cum să devenim 
părinţi mai buni pot avea loc în centre de resurse, şcoli, case de cultură, săli închiriate; în orice 
mediu este important să creăm o atmosferă în care oamenii să se simtă în siguranţă şi confortabil 
unii în prezenţa celorlalţi. Părinţii stau de obicei în semicerc lăsând spaţiu pentru ca educatorul 
parental să proiecteze imaginea videoproiectorului astfel încât toată lumea să o poată vedea. 
Părinţii vor sta pe scaune, dar este rolul educatorului parental să aranjeze mobila într-un mod care 
să creeze o stare de spirit pozitivă. Unul din lucrurile benefice pentru părinţi în cadrul cursurilor 
este timpul special acordat adulţilor pentru reflecţie, discuţii şi sprijin. Părinţii apreciază posibilitatea 
de a avea un „timp pentru adulţi”, pe durata desfăşurării fiecărei sesiuni.  

Perioada zilei în care se desfăşoară cursul este importantă. Cursurile pot avea loc în timpul 
zilei, dar şi în cursul serii pentru ca să poată participa şi părinţii care au serviciu. Am observat că o 
sesiune de două ore şi jumătate între orele 18:15 şi 20:45 include ora cea mai târzie pe care copiii 
o tolerează şi ora cea mai devreme la care pot veni părinţii la curs seara. Cursul poate avea loc şi 
în timpul zilei având ca ţintă populaţia formată în majoritate din părinţii care nu au serviciu şi au 
copii de vârstă şcolară, precum şi copii între 0 şi 2 ani. Un curs între două ore şi două ore şi 
jumătate cu o pauză pentru gustări funcţionează foarte bine. 

Alimentaţia. Gustările sunt unul din aspectele care crează atmosfera confortabilă în cadrul 
cursului. Este bine ca ele să fie produse uşor de servit şi aranjate la îndemâna fiecărui părinte.   

Procesarea. Fiecare modul al cursului este organizat în jurul conceptului/conceptelor cheie 
şi scopurilor. Agenda prezintă o ordine propusă pentru prezentarea materialelor. Agenda poate fi 
individualizată cu uşurinţă pentru a îndeplini nevoile fiecărui grup. Fiecare sesiune oferă materialul 
într-o varietate de moduri de învăţare (prezentări scurte făcute de educator parental, vizionarea 
unor filmuleţe de scurtă durată, activităţi practice în grupuri mari şi mici, subiecte de discuţie, dialog 
interactiv şi activităţi pentru acasă). Acestea sunt concepute să se adreseze părinţilor care au o 
varietate de stiluri de învăţare (audio, vizual şi kinestezic). La majoritatea sesiunilor veţi găsi 
rezumate ale cursului anterior şi ale activităţilor pentru acasă. Acestea le dau participanţilor şansa 
de a-şi împărtăşi succesele şi experienţele lor în timp ce recapitulează punctele cheie. De 
asemenea, vă va acorda dumneavoastră un feedback important. 

Repetarea. În cadrul fiecărei sesiuni ca instrument de lucru, se repetă materiale în mod 
deliberat într-o varietate de forme. Repetarea ajută la normalizarea şi întărirea conceptelor şi 
informaţiilor. Noi le prezentăm părinţilor informaţii şi alegeri legate de genul de părinte pe care şi-l 
doresc să fie şi posibilităţi de schimbare a atitudinilor şi comportamentelor. Scopul nostru este să-i 
ajutăm pe părinţi să înţeleagă conceptele, să se simtă mulţumiţi de ei înşişi şi să înceapă să le 
aplice în viaţa lor. 

Timp pentru grup, veşti bune/veşti rele. Pe parcursul acestui curs părinţii sunt invitaţi şi 
încurajaţi să-şi împărtăşească gândurile şi sentimentele lor. O parte importantă a fiecărei sesiuni 
este timpul special rezervat pentru că părinţii să-şi împărtăşească veştile bune/veştile rele (şi 
altceva ce dă rezultate în grupul dumneavoastră, ca de exemplu ceva ce au făcut pentru ei înşişi în 
acea săptămână, un lucru pe care l-au făcut cu copilul lor). Acest timp este preţios din mai multe 
motive: (1) el oferă părinţilor „timp special” numai pentru ei. Acesta este un timp în care ei pot să 
vorbească deschis şi să primească sprijinul celor de aceeaşi vârstă cu ei, ştiind că nu vor fi criticaţi 
sau judecaţi; (2) este o ocazie de a se crea legături puternice între membrii grupului care ajută la 
construirea unei reţele de sprijin între părinţi. Prin împărtăşirea lucrurilor care merg şi a celor care 
nu merg în viaţa lor, părinţii îşi dau seama cât de mult au în comun unii cu alţii şi încep să-şi ofere 
reciproc încurajare, înţelegere şi sprijin; (3) oferă educatorului parental informaţii imediate şi 
importante despre ceea ce se petrece în vieţile participanţilor şi despre problemele şi îngrijorările 
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lor. Uneori aceste probleme pot să înlocuiască prezentarea materialului planificat pentru cursul 
respectiv.  

Contactul între sesiuni. Este folositor să luăm legătura în mod neoficial cu părinţii prin 
telefon între sesiuni. Aceasta oferă o bună ocazie pentru urmărirea oricăror îngrijorări pe care 
părinţii le-au exprimat în timpul cursului sau în mod particular. Este, de asemenea, o posibilitate de 
a obţine feedback despre interesele sau gândurile părinţilor, idei care sunt de ajutor pentru 
planificarea orelor viitoare. Pe măsură ce daţi telefoane individuale părinţilor în cursul săptămânii, 
luaţi-vă notiţe despre problemele specifice pe care ei le ridică, referirile pe care le faceţi sau 
materialele pe care promiteţi că le veţi aduce pentru ei. Apoi faceţi exact ceea ce aţi promis. Este 
foarte important să continuaţi supervizarea. 

Materialele. Aduceţi întotdeauna suficiente băuturi răcoritoare, ecusoane, hârtie de scris, 
creioane, pixuri şi copii ale materialelor pentru sesiunea curentă precum şi copii ale materialelor 
din orele anterioare pentru cei care poate că au lipsit la un curs sau au pierdut materialele. În 
cadrul secţiunii introductive a fiecărui modul se oferă o listă cu materialele pentru cursul respectiv. 

Flipchart-urile. Flipchart-urile sunt o metodă bună de concentrare a atenţiei pentru toată 
lumea. Ele sunt, de asemenea, folositoare pentru cei cu memorie vizuală. În majoritatea sesiunilor 
se sugerează ca materialul să fie scris pe flipchart înainte de începerea orei. Asiguraţi-vă că aveţi 
suficiente markere colorate. Flipchart-urile vor fi mult mai interesante când veţi folosi culori diferite. 

Ghidurile pentru părinţi. În cadrul primei sesiuni, fiecare părinte primeşte o copie a Ghidului 
părintelui care conţine foi de lucru, copii ale informaţiilor de pe flipchart şi materiale de sprijin 
adiţionale. Ghidul părintelui întăreşte ceea ce se discută în clasă şi oferă o recapitulare a 
informaţiilor care sunt prezentate. 

Materialele suplimentare. În afară de subiectele şi activităţile din program puteţi să 
prezentaţi şi alte articole din reviste şi ziare despre rolul de părinte care ar putea fi interesante 
pentru grup. 

Eligibilitatea şi înscrierea în program. Oricine oferă un program Cum să devenim părinţi mai 
buni trebuie să se gândească bine ce fel de părinţi va deservi, care vor fi criteriile de eligibilitate, 
dacă programul este necesar.  

Personalul. Cursul va fi susţinut de către un educator parental acreditat Holt- profesionist 
instruit în domeniul dinamicii grupului, abilităţilor de comunicare, a cunoştinţelor legate de 
dezvoltarea normală a copilului şi abilităţilor de consiliere. Educatorul parental Holt poate fi ajutat 
de un educator parental asistent foarte bine instruit care să preia o parte din responsabilităţile şi 
activităţile grupului. Acest tip de co-facilitare le permite părinţilor să se bucure de o atenţie 
individuală şi creşte dinamica grupului. Este de asemenea o bună ocazie pentru educatorii 
parentali Holt să rezolve împreună problemele, să ofere şi să primească feedback. Unele dintre 
întrebările care trebuie să primească răspuns atunci când alegeţi educatorul parental sunt: (1) Va 
crea un mediu care este plin de sprijin, cald, sigur şi tolerant pentru participanţii la program? (2) Ce 
abilităţi de ascultare are educatorul parental? Va încuraja el părinţii să se deschidă şi să-şi 
împărtăşească problemele? (3) Cât de bine se simte persoana în acest rol? Cum se vede pe sine 
însuşi ca prezentator al programului Cum să devenim părinţi mai buni? Ca o persoană bine 
informată sau ca un „expert”? Poate ea să stimuleze discuţia fără a o îngrădi? (4) Demonstrează 
flexibilitate şi respect în stabilirea relaţiilor cu oamenii care au stiluri de viaţă, valori, filozofii şi 
culturi diferite? (5) Este dispusă să asculte şi să accepte ideile şi sentimentele celorlalţi şi să-i 
încurajeze pe participanţi să facă la fel? (6) Îi plac copiii şi părinţii? Va acorda încurajare şi sprijin? 
(7) Îşi va face temele pentru a pregăti cursul şi pe părinţii din grup? (8) Are simţul umorului? (9) Are 
capacitatea de a se conecta la ceilalţi şi a-şi menţine obiectivitatea în acelaşi timp? Este capabilă 
să solicite şi să primească feedback? 

 

Facilitarea comunitară apreciativă 

Facilitarea comunitară centrată pe probleme 

Modelul facilitării comunitare centrată pe problemă păstrează viziunea paradigmei 
deficienţei urmărind rezolvarea problemelor comunităţii. De cele mai multe ori, rezolvarea 
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problemei generează alte probleme, datorită ancorării în logica deficienţei. Această paradigmă 
promovează o cultură defensivă, în sensul că cineva este vinovat de situaţia problematică, iar 
rezolvarea problemei presupune raportarea la unele standarde de funcţionare a comunităţii, 
considerate obligatorii pentru o comunitate sănătoasă. Dinamica întâlnirilor comunitare păstrează 
această atitudine a identificării şi conştientizării problemelor manifeste în comunitate şi de găsire a 
soluţiilor la acestea. De aceea, întâlnirile grupurilor de sprijin comunitar urmăresc identificarea 
problemelor, priorizarea şi alegerea problemelor urgente, sesizarea cauzelor care au dus la 
apariţia problemelor, identificarea consecinţelor pe care le are o problemă la nivelul comunităţii, 
găsirea soluţiilor potenţiale, evaluarea soluţiilor şi alegerea celor mai potrivite şi implementarea 
soluţiilor considerate cele mai eficiente.  

Încercarea de a găsi cauzele problemelor conduce la formularea unor întrebări care produc 
o rezistenţă la schimbare generată de logica problemei, rezistenţă care se manifestă şi sub forma 
unui nivel scăzut de angajament în implementarea soluţiilor. Discuţiile despre problemă alunecă 
spre identificarea cauzelor generale, cum ar fi: sărăcia, mentalitatea, consumul de alcool etc., care 
la nivel general nu pot fi negate de către participanţi. Astfel, prin afirmarea unor asemenea cauze 
grupul de sprijin comunitar înlătură riscurile găsirii unor vinovaţi, aruncând responsabilitatea la 
nivel colectiv. Mai mult decât atât, explicaţiile unor probleme cu care se confruntă comunitatea 
produce deseori o atitudine fatalistă, în sensul că problema nu poate fi rezolvată, chiar dacă există 
bune intenţii în cadrul comunităţii. Întrebările centrate pe problemă generează rezistenţă, vinovăţie, 
pesimism şi îndoială în ceea ce priveşte rezolvarea acesteia prezervând imaginea cauzelor globale 
ale fenomenelor disfuncţionale din comunitate. 

Identificarea problemelor şi a cauzelor acestora menţine o abordare diferenţiată a membrilor 
comunităţii: de obicei, sunt găsiţi vinovaţi sau responsabili şi tot aceştia trebuie să producă o 
schimbare. Aşa cum s-a observat din practica asistenţei sociale, persoanele vulnerabile şi 
defavorizate nu pot identifica căi de acţiune pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă şi 
nu pot înregistra o modificare favorabilă în situaţia lor specifică fără o intervenţie externă. 
Aşteptarea din partea comunităţii privitoare la schimbarea situaţiei unor familii defavorizate prin 
condiţionări externe este de cele mai multe ori ineficentă, fie datorită dezinteresului familiilor 
vulnerabile şi defavorizate, fie slabei implicări din partea comunităţii. Cauzele problemelor cu care 
se confruntă aceste familii sunt generale, de tipul celor exprimate mai sus, dar atribuite familiilor 
respective, fără a exista o operaţionalizare a acestora, care să contribuie la planificarea unor 
acţiuni concrete, cu rezultate abordabile şi măsurabile. Din această perspectivă, rezolvarea 
problemei este văzută ca o răsturnare ipotetică a cauzelor (trebuie schimbată mentalitatea, trebuie 
redus consumul de alcool etc.). Identificarea unor cauze generale, acceptarea şi afirmarea 
acestora reduce oportunităţile implicării la nivel practic în eliminarea acestor probleme. Familia 
defavorizată este plasată la nivelul disfuncţiilor, iar rezolvarea problemelor sale este căutată tot în 
logica disfuncţiei (de exemplu, soluţia venitului minim garantat este gândit în sfera rezolvării 
problemei, când de fapt, această soluţie a întărit dependenţa persoanelor beneficiare). 

Facilitarea comunitară apreciativă 

Perspectiva apreciativă renunţă la paradigma deficienţei în facilitarea comunitară. Aceasta 
din urmă abandonează ideea găsirii unor cauze la problemele comunităţii, ea însăşi urmăreşte 
construirea unor cauze generatoare de experienţă pozitivă bazată pe succes. De această dată, 
întrebările centrate pe succes generează entuziasm, inspiraţie, speranţă, angajament şi motivaţie 
din partea participanţilor. Viitorul este este văzut în termeni de oportunităţi şi ca posibilităţi de 
ajunge la performanţa stabilită prin negociere la nivelul grupului de sprijin comunitar. În cadrul 
întâlnirilor de facilitare comunitară apreciativă sunt luate deciziile care pot genera rezultate maxime 
şi sunt puse în aplicare acţiunile care pot conduce la aceste rezultate. Pentru a dezvolta un model 
de facilitare comunitară apreciativă se poate folosi metoda anchetei apreciative, care prezintă 
unele avantaje: a) este o modalitate flexibilă prin abordarea unor teme diferite adaptate la situaţiile 
particulare, b) conduce la dezvoltarea echipei grupului de sprijin comunitar şi a unei viziuni comune 
construită social prin interacţiunile dintre membrii grupului, c) reorganizarea sistemului comunitar 
stabilind o perspectivă interactivă de planificare socială, d) dezvoltarea ataşamentului şi a 
sentimentului de participare la luarea deciziilor şi la implementarea ideilor negociate în cadrul 
grupului de sprijin comunitar, e) redefinirea serviciilor sociale pornind de la proiectul viitor, de la 
imaginea ideală a ceea ce poate fi realizat, f) creşterea responsabilităţii şi a gradului de relaţionare 
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între membrii grupului de sprijin comunitar, g) membrii contribuie diferit la realizarea unui proiect 
comun şi nu la acceptarea unui proiect individual, h) încurajează oamenii să gândească pozitiv în 
legătură cu situaţia particulară de la un moment dat. 

Viziunea facilitării comunitare apreciative răstoarnă abordarea centrării pe problemă, luând 
în atenţie ceea ce merge bine într-o comunitate, succesele din trecut care au fost identificate de 
membrii săi. Facilitarea comunitară apreciativă sprijină membrii din comunitate să investigheze 
trecutul, să aprecieze prezentul şi să construiască o situaţie dorită în viitor. Cercetarea trecutului 
reprezintă punctul de plecare în acest proces, dar trecutul este văzut doar din prisma 
evenimentelor pozitive, a succeselor şi reuşitelor înregistrate de către comunitate. Imaginea 
pozitivă a trecutului comunităţii este obţinută prin agregarea imaginilor individuale care construiesc 
imaginea dinamică colectivă. Scenariile pentru viitor sunt un rezultat al înţelegerii şi amplificării 
apreciative a evenimentelor de succes identificate de către participanţii la întâlnirile comunitare. 
Această proiectare a viitorului dorit legat de diferite aspecte ale vieţii comunităţii suferă un proces 
prin care se urmăreşte transformarea cuvintelor în acţiuni prin utilizarea propoziţiilor provocative. 
Aceste propoziţii provocative sunt generatoare de acţiune prin reducerea, chiar anularea 
vulnerabilităţii sociale. Diagnoza comunitară se referă şi la identificarea problemelor comunitare din 
perspectiva disfuncţionalităţii, pe când planificarea interactivă a dezvoltării comunitare se referă la 
planificarea unor activităţi menite să îndeplinească anumite obiective formulate de către membrii 
comunităţii care-şi propun schimbarea sistemului care generează probleme. Schimbarea 
sistemului presupune chiar schimbarea modului de a gândi al participanţilor, abondonarea 
perspectivei deficienţei sau a disfuncţionalităţii, iar centrarea pe rezultate poate constitui o 
direcţionare eficientă a acţiunilor comunitare.  
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MODULUL 4 
 

 

4.1.Comunicarea și rolul ei în furnizarea de servicii integrate 

 

4.1.1. Rolul comunicării în furnizarea serviciilor integrate 

 

Ce este comunicarea? 

Comunicarea este o activitate complexă care implică stăpânirea „artei conversaţiei”, 
capacitatea de a negocia, de a convinge şi de a-i învăţa pe alţii. 

Comunicarea reprezintă modul de interacţiune realizat în limbaj articulat sau prin alte coduri, 
în scopul transmiterii unui mesaj. 

 

Cum descriem situaţia optimă de comunicare? 

Când comunicarea pune persoanele în relaţii constructive cu alte persoane. 

În situațiile în care oamenii se simt realmente ascultați, ei se exprimă cel mai bine, adică cel 
mai autentic. 

Exemple de cuvinte cheie legate de comunicare:  

• abilitate,  

• atitudine,  

• competență cheie,  

• învățarea pe parcursul întregii vieții,  

• observare,  

• comunicare nonverbală,  

• comunicare verbală,  

• comunitate,  

• empatie,  

• autocunoaștere,  

• deprindere,  

• valori,  

• stereotipuri,  

• competență social. 

 

Particularităţile şi rolul comunicării 

Comunicarea are rolul de a pune în legătură oamenii, în mediul în care aceştia evoluează. 
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Situaţia optimă de comunicare are rolul de a crea un climat „în care cel care se exprimă nu se 
simte judecat, analizat, interpretat, ghidat de sfaturi, manipulat, hărţuit prin întrebări, ci el se simte 
pur şi simplu ascultat”, caz în care se exprimă cel mai bine, cel mai autentic.  

• Orice proces de comunicare este contextualizat, el având loc într-un anumit spaţiu 
psihologic, fizic, temporal, social şi cultural. 

• În procesul de comunicare, prin conţinutul mesajului, se urmăreşte realizarea scopurilor şi 
transmiterea semnificaţiilor. 

• Procesul de comunicare are un caracter dinamic, orice comunicare are, după momentul 
iniţierii, o anumită evoluţie, se schimbă și schimbă persoanele implicate în proces. 

• Orice mesaj are un conţinut manifest şi unul latent, uneori acesta din urmă fiind mult mai 
semnificativ. 

• În situaţii de criză, procesul de comunicare are un ritm mai rapid şi o sferă mai mare de 
cuprindere. 

 

Fiecare lucrător comunitar acţionează ca o „interfaţă” între cel asistat, familia acestuia şi 
spaţiul social: 

• familia lărgită,  

• prieteni, 

• comunitatea locală,  

• unităţi de formare (școala, gradinița), 

• organizaţii (ex.ONG-uri) instituțiile angajatoare,  

• alte institutii de asistență (medicală, juridică) etc. 

 

Formele comunicării 

a. După modalitatea de transmitere a mesajului: 
• comunicare directă, mesajul este transmis folosindu-se mijloace primare (cuvânt, gest, 
mimică); 
• comunicare indirectă, mesajul este transmis prin mijloace secundare (scriere, tipăritură, 
unde hertziene, cabluri, sisteme grafice).  

b. După modul în care indivizii participă la procesul de comunicare: 
• comunicare intrapersonală (realizată de fiecare individ în forul său interior); 
• comunicare interpersonală (realizată între indivizi în cadrul grupului / organizaţiei din 
care fac parte); 
• comunicare de masă (realizată pentru publicul larg de instituţii specializate, prin 
mijloace specifice). 

c.  După modul de realizare a procesului de comunicare: 
• comunicare ascendentă (fluxurile informaţionale se realizează dinspre nivelurile 
inferioare spre cele superioare); 
• comunicare descendentă (fluxurile informaţionale se realizează dinspre nivelurile 
superioare spre cele inferioare); 
• comunicare orizontală (fluxurile de informaţii se realizează între indivizi aflaţi pe poziţii 
ierarhice similare). 

 

Importanța abilităților de comunicare în munca cu oamenii 

Comunicarea este ca un ansamblu de micro-abilități, care împreună ne ajută sau, din 
contră, ne împiedică să vedem sensurile, perspectivele celuilalt, ansamblul sau contextul lui de 
viață. În activitatea de comunicare necesară în oferirea de asistență avem nevoie de toate: de 
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cunoștințe (ce știm despre cum să facem), de abilități (ce facem în realitate din ceea ce știm) şi de 
atitudini (ce considerăm a fi valoros şi cum ne raportăm la ceilalți în baza acestor valori). De 
exemplu, pot să știu că pentru a avea un climat de înțelegere trebuie să arăt respect, dar acest 
lucru poate rămâne doar declarativ, dacă nu fac acest lucru în practică sau dacă nu fac acest lucru 
constant în relația cu o persoană vulnerabilă. 

 

4.1.2.Abilitățile de comunicare 

Abilitățile de comunicare au următoarele caracteristici: 

• Umanizează omul. 

• Sunt mijloace de influențare educativ – informativă a individului.  

• Pun în mișcare alte mecanisme psihice. 

• În lipsa lor, individul nu se poate integra în comunitatea socială. 

• Absența lor afectează interacțiunea naturală dintre oameni, iar cooperarea devine 
imposibilă.  

Mai jos sunt enumerate câteva dintre abilitățile pe care le apreciem a fi importante în 
comunicarea cu persoanele vulnerabile şi cu cei din echipa în care lucrați într-o comunitate. 

 

Capacitatea de a face observații şi interpretări asupra unui caz 

Vis-a-vis de această capacitate, sunt importante deopotrivă: observarea comportamentului 
verbal, nonverbal, paraverbal al beneficiarului/ grupului, cât și observarea aspectelor ce țin de 
contextul fizic, social, ideologic. Nu în ultimul rând, este importantă și capacitatea de auto-
observare (cum mă comport eu când întâlnesc un beneficiar?). 

Așadar, când ne întâlnim cu un beneficiar, îl găsim într-un context (de exemplu: mergem la 
el acasă sau îl întâlnim pe stradă sau la școală, biserică, într-un grup sau singur, în familie sau cu 
prietenii, în vecinătate etc.). În funcție de contextul în care se află, comportamentul sau dialogul cu 
beneficiarul poate fi influențat în orice sens (pozitiv sau negativ).  

Factorii socio-culturali ce pot influența contextul comunicării sunt: 

• cultura (ex.: dacă asistăm o familie multiculturală),  

• etnia (ex: dacă asistăm o persoană romă),  

• categoria socială (ex: dacă asităm o persoană cu venituri mici sau fără venituri versus o 
persoană care nu are venituri, dar este bine susținută de familie),  

• limba (ex: dacă discutăm cu o persoană care are dificultăți de utilizare a sensurilor sau 
chiar nu cunoaște limba: copil care şi-a însoțit părinții la muncă în străinătate şi nu se 
descurcă la școală, pentru că nu știe limba),  

• valorile (ex: generații diferite împărtăşesc valori diferite provenind din experienţa lor 
cotidiană, din resursele disponibile, din influenţele eduaționale etc.),  

• credinţele (ex: dacă cineva are credința că un copil/adult nu poate să primească îngrijiri 
medicale sau îl expune la practici tradiționale nepotrivite),  

• religia (ex: dacă asistăm persoane cu anumite convingeri religioase ce sunt percepute ca 
bariere de comunicare de către celălalt),  

• educația (ex: dacă asistăm o persoană care nu a urmat școala sau a abandonat-o),  

• miturile (ex: dacă asistăm o persoană care se conduce după mituri ori convingeri nefondate 
legate de diverse aspecte de viață, cum ar fi: „vaccinul nu este benefic”),  

• zvonurile (ex: dacă asistăm o persoană care este mai degrabă atentă la zvonuri decât la 
informațiile date de lucrătorul comunitar, cum ar fi: „Protecția copilului ne ia copiii”),  
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• reprezentările sociale locale despre sărăcie, parentalitate, bătrânețe etc. (ex: „unde dă 
mama/tata crește”, „sunt oameni cu facultăți şi studii care nu au loc de muncă şi stau 
acasă”). 

 

Reflecție și acțiune personală: 

Rememorați un moment din activitatea Dumneavoastră când nu ați dat atenție contextului de 
viață al beneficiarului, nu ați făcut observații sau, dacă le-ați făcut, nu le-ați interpretat adecvat. Ce 
s-a întâmplat? 

Dacă ar fi să retrăiți o situație similară ce ați face? 

 

În activitatea Dumneavoastră este important să știți că efortul de auto-observare vă ajută la: 

• a crea o atmosferă plăcută şi prietenoasă între Dumneavostră și beneficiarii cu care lucrați, 

• a atrage sprijinul celor cu care lucrați, fiindu-vă astfel mai ușor să gestionați situații 
profesionale,  

• a face față unor situații diferite de viață fiind „în prezent” conectat cu oamenii şi contextele 
lor de viață în schimbare. 

 

Capacitatea de a intra în interacțiune cu celălalt în comunicarea verbală 

Când vorbim despre această abilitate ne gândim la atenția pe care un lucrător comunitar o 
dă cadrului de comunicare, manierei în care adresează întrebările, stilului de culegere a 
informațiilor și structurării acestora. De asemenea, ne referim aici la respectarea limitelor legate de 
comunicarea mesajelor dificile pentru interlocutor și a manierei în care oferă alternative şi date 
pentru a permite alegeri informate. 

Acestea toate sunt aspecte importante în toate momentele în care asistați pe cineva (de la 
deschiderea discuției, culegerea de informații şi, pe parcurs, până la planul de acțiune și 
încheierea discuției). Astfel, chiar înainte să începeți discuția cu interlocutorul Dumneavoastră, 
priviți-l şi oferiți atenția de care are nevoie. Setați astfel, încă de la început, un cadru de 
comunicare confortabil, relaxant, de încredere. Coordonarea şi adresarea întrebărilor închise, 
deschise, de clarificare, reflectare, sumarizarea, adaptarea mesajelor se corelează permanent. Ca 
să îl stimulați pe beneficiar să coopereze, aveți în minte câteva puncte importante: 

• asigurați-vă că aveți un cadru de comunicare confortabil (îl priviți cu bunăvoință, îl priviți în 
ochi, transmiteți verbal și nonverbal grija Dumneavoastră pentru situația lui, îi înțelegeți 
nevoile, nu îl judecați) 

• încercați să nu vă abateți de la pașii intervenției, punând întrebări colaterale, stabiliți de la 
început ideile discutate (scopul comunicării) 

• sumarizați esențialul după fiecare problemă abordată (“până acum am discutat despre...”) 

• reflectați, repetați, reformulați informațiile primite, oferind astfel motive pentru a fi continuată 
discuția în mod participativ (“am înțeles că, înțeleg că atunci când...”) 

• structurați informația care aparent poate fi „fără sens” (“mă poți ajuta să înțeleg cum...”) 

• asigurați-vă permanent că ceea ce spuneți este înțeles şi clarificați dacă observați că nu 
este înțeles mesajul, adaptați-l permanent  

• arătați-vă disponibilitatea de a comunica, de a lucra cu beneficiarul sau cu alte persoane 
care-i pot oferi sprijin 

• facilitați interacțiunile cu beneficiarul cerându-i părerile, înțelegându-i empatic universul 
personal, filosofia de viață (“care este părerea ta despre...”) 
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• rămâneți calm și echilibrat, dacă ideile beneficiarului nu se potrivesc cu ale 
Dumneavoastră, fiți amabil și fiți atent la comportamentul verbal și nonverbal. 

• Rezumați, periodic, ceea ce discutați şi cereți-i acest lucru și beneficiarului Dumneavoastră 

• Evitați să fiți critic, evitați întrebările incomode, directe (de ce ai făcut acest lucru, doar ți-am 
spus...) 

• la finalul unei întalniri, reflectați la cum s-a desfășurat și cereți-i permanent feedback legat 
de ce puteți îmbunătăți în relația de comunicare 

• evitați întâlnirile care nu sunt neapărat necesare și făceți-l pe celălalt să se bucure pentru 
ceea ce a reușit să facă în mod autonom. 

 

Reflecție și acțiune personală: 

Rememorați un moment din activitatea Dumneavoastră când ați fost foarte mulțumit de 
maniera în care ați comunicat cu un beneficiar. 

Ce sfat ați da unui lucrător comunitar care se află la început de carieră, legat de aceasta 
abilitate? 

 

În activitatea Dumneavoastră este important să știți că efortul de a comunica activ vă ajută 
la: 

• rezolvarea problemelor şi obţinerea satisfacției profesionale în raport cu beneficiarii cu care 
lucrați, 

• a vă atrage sprijinul comunității, fiindcă un beneficiar mulțumit poate fi un „model de 
comportament” pentru ceea ce faceți. 

 

Capacitatea de a comunicare nonverbală și paraverbală cu beneficiarul 

Mai jos sunt prezentate câteva exemple după care vă puteți ghida în observarea 
comportamentului verbal, nonverbal, paraverbal al beneficiarului: 

• Dacă obsevați că și-a plecat ochii în pământ, acest lucru poate să însemne că vă evită sau 
că îi este frică să vă vorbească, ori poate că se simte inconfortabil, poate umilit sau judecat 
etc. 

• Dacă observați că are un tonus slab al corpului, aceasta poate să vă indice că este obosit 
și discuția voastră nu este oportună sau poate fi un semn că se retrage din relație, că este 
pasiv etc. 

• Dacă respiră cu rapiditate, aceasta vă poate indica anxietatea pe care o resimte în preajma 
Dumneavoastră, ori insatisfacția, incertitudinea, poate chiar o anumită afecțiune etc. 

• Dacă are o amploare a gesturilor foarte mare, puteți aprecia că este furios sau se simte în 
pericol, ori poate fi așa din pricina unei situații de viață sau ingestiei de alcool sau a altor 
substanțe. 

Alte aspecte pe care le puteți observa sunt expresiile ce arată: plictiseala, suferinţa, frica, 
bucuria, supărarea, ezitările etc. Atingerea şi spațiul personal sunt și ele foarte importante. Puteți 
observa dacă pentru un beneficiar este confortabil să fie atins (de exemplu pe umăr, ca o 
încurajare) sau atingerea este deranjantă ori ameninţătoare. Pentru anumite persoane acest 
aspect este important, dar necesită reglare permanentă, așa că fiți atenți la reacțiile şi răspunsurile 
beneficiarului la atingere și spațiu personal. 
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Reflecție și acțiune personală: 

Faceți periodic o observare a comportamentului Dumneavoastră în preajama persoanelor 
vulnerabile. 

Observați-vă (“ascultați-vă”), legat de voce, inflexiunile şi gesturile Dumneavoastră. 

Propuneți-vă un plan de acțiune pentru remedierea acelora dintre ele care vă împiedică să 
aveți un dialog cu persoanele pe care le asistați. 

Dacă puteți, împartășiți şi colegilor aspecte legate de punctele Dumneavoastră tari, de 
comunicarea nonverbală şi, dacă vor, ajutați-i să le dobândească şi ei. 

Reglați permanent nivelul de confort al beneficiarului, prin comunicarea non-verbală și 
paraverbală (expresivitate, ton, spațiu personal, atingere, inflexiunile vocii, intensitatea gesturilor și 
amploarea lor, liniştea sau neliniștea pe care o transmiteți corporal). 

 

În activitatea Dumneavostră este important să știți că: 

• prin comportamentul nonverbal puteți întări mesajele și acțiunile legate de beneficiari 

• atitudinea pozitivă necondiţionată pe care o puteți arăta prin comunicarea nonverbală este 
un fundal care vă ușurează efortul legat de comunicare 

• tot ceea ce faceți la nivel nonverbal vă ajută să exprimați interes sau grija autentică mult 
mai rapid și pe înțelesul beneficiarului 

 

Capacitatea de a înțelege perspectiva beneficiarului 

Această abilitate se referă la maniera în care puteți obține consensul cu beneficiarul pe 
care-l asistați, rămânând sensibil la credințele, interesele, intențiile, beneficiile, grijile şi aşteptările 
unei persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate. Printre elementele esenţiale pentru stabilirea 
înțelegerii perspectivei celuilalt se află şi empatia. Aceasta din urmă reprezintă aptitudinea de a 
înțelege ce simt ceilalți, de a le aprecia, numi şi accepta sentimentele, într-un cuvânt, de „a-i citi” 
pe ceilalți. Empatia este abilitatea care ne permite să transmitem grija, aspect esențial în asistența 
comunitară. Când lucrătorul comunitar nu empatizează, ceilalți simt şi gândesc că este incapabil 
să îi înţeleagă. 

Există şi situații în care, dacă sunteți atent, puteți observa şi apoi remedia următoarele 
aspecte: 

• beneficiarul se simte încurcat să răspundă la întrebări. 

• beneficiarul se simte agresat de întrebări. 

• beneficiarul se simte inconfortabil să vă dezvăluie informaţii. 

 

Aplicație: reflectați şi comentați cu un coleg, apoi gândiți-vă în ce măsură sunteți în contact 
cu „realitățile” colegilor, beneficiarilor, propria percepție despre realitate! 

“Deseori, în loc de a vedea ceea ce există obiectiv, noi ne construim realitatea în baza 
propriilor reprezentări interioare [...]. Noi pretindem că știm, interpretăm, presupunem, 
generalizăm, judecăm. [...] Înainte de a judeca cine are dreptate și cine greșește, înainte de a 
reacționa sau de a interveni în diferite situații, este foarte important să înțelegem propria viziune 
asupra realității şi ceea ce se petrece în interiorul nostru...O privire neutră asupra realității 
presupune mai multe avantaje: persoana nu pretinde că știe, pune întrebări pentru a înțelege şi 
este deschisă!” 

Sursa: preluat din documentele proiectului MJS-MOVE în România, 2011,Terre des 
hommes, Manual de competențe psihosociale, Manual de formare după ideea şi conceptul lui 
Michele Meuwly, publicat în Europa de Est, pag 15. 
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Dacă un lucrător comunitar nu este atent la perspectiva clientului sau o neagă, poate merge 
pe soluții neadecvate, poate să nu stabiliească un contact oportun, să aducă în prim plan doar 
propriile lui percepții, judecăți, impresii despre situația persoanei asistate. Prin incompatibilitatea 
dintre percepţiile, gândurile şi comportamentele sale cu cele înțelese de beneficiar, comunicarea 
devine dificilă pentru ambii. 

Reflecție și acțiune personală: 

Faceți periodic o lista a perspectivelor Dumneavoastră legate de problemele oamenilor. 

Faceți periodic o listă a așteptărilor Dumneavoastră de la cei cu care lucrați. 

Propuneți-vă remedierea acelor momente în care unele dintre ele vă împiedică să aveți un 
dialog cu persoanele pe care le asistați.  

 

În activitatea Dumneavoastră este important să știi că: 

• prin înțelegerea perspectivei celuilalt, creați un sentiment de familiaritate şi apartenență  

• prin înțelegerea perspectivei celuilalt, grijile şi nevoile celor cu care lucrați sunt mai ușor de 
gestionat 

• tot ceea ce faceți la acest nivel vă ajută să găsiți o agendă comună cu cei cu care lucrați. 

 

Capacitatea de a-l motiva şi susţine pe beneficiar în ceea ce priveşte planul de acțiune pentru 
a rezolva problema abordată 

Această abilitate de a-i oferi suport pentru a-şi exersa abilități noi, de a-i valida beneficiarului 
punctele tari, de a obține acordul vis-a-vis de pașii stabiliți de comun acord în „agenda comună”, 
este esențială. Oamenii se schimbă, dacă se simt motivați să o facă. Motivaţia este sensibilă la 
comunicarea interpersonală (comunicare persuasivă, colaborare de orice fel). Lucrătorul comunitar 
îl ajută pe beneficiar să păstreze „direcția planului de acțiune”.  

De aceea, este important să: 

• motivaţi şi încurajaţi persoana prin accentuarea beneficiilor imediate, observabile (ex: 
enumerați ce poate fi imediat observat utilizând un limbaj prietenos) 

• nu judecaţi, pentru ca încă nu se implică într-o activitate concretă/plan concret pe moment 
(ex: evitați să spuneți că nu va reuși vreodată) 

• “întăriţi” reuşitele şi să analizaţi cauzele eventualelor eşecuri (ex: dacă un copil reușește 
să-și facă temele într-o zi şi nu reușeste în alta, nu-l blamați, evitați să generalizați 
comportamentul negativ) 

• faceţi ca mediul să conducă la schimbarea dorită, să fie „susţinător” (ex: lucrați cu familia, 
vecinii când doriți ca un copil să meargă zi de zi la șoală) 

• prezentați soluții pentru alegere fără a le exagera (ex: dacă un copil trebuie dus la școală, 
nu exagerați cu ofertele, încercați să „împuterniciți” părintele pentru a se implica). 

 

Reflecție și acțiune personală: 

Faceți o listă a schimbărilor pe care le-au făcut beneficiarii Dumneavostră de când îi asistați. 

Faceți periodic o listă a barierelor pe care le-au întalnit/ le-ai întâlnit cand a fost vorba despre 
schimbarea unui comportament. 

Propuneți-vă un plan de rezervă (planul „B” pentru situații în care schimbarea a fost 
împiedicată). 
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Pentru a reuși, lucrătorul comunitar are nevoie să fie reflexiv, să înțeleagă barierele și să 
ajute la listarea soluțiilor alternative. De asemenea, se bazează pe abilitățile de suport și de 
persuasiune.  

 

Reflectați şi comentați cu un coleg, apoi gândiți-vă în ce măsură vă puteți dezvolta această 
abilitate: 

„Persuasiunea este capacitatea de a prezenta informațiile astfel încât să influențeze opiniile 
sau acțiunile celorlalți. Aceasta aptitudine implică folosirea tacticilor persuasive, pentru a schimba 
modul de gândire sau comportamentele altor persoane.” 

Preluat din FLEISHMAN JOB ANALYSIS SURVEY (profil DEMO), disponibil pe 19.10.2016 
pe http://romania.testcentral.ro/media/fjas-sample-ro-pdf-GHI57IVS.pdf 

 

În activitatea Dumneavoastră este important să știți că: 

• pentru o schimbare durabilă, este nevoie de suport constant; 

• pentru îndeplinirea unui plan de acțiune, este nevoie să lucrați în echipă, integrat; 

• pentru a convinge pe cineva despre importanța schimbării, este nevoie să îl ajutați prin 
comunicare, în mod continuu. 

 

Capacitatea de a conecta beneficiarul cu comunitatea 

În comunități, există resurse utilizate suficient sau insuficient, de asemenea anumite resurse 
sunt necunoscute beneficiarilor (de exemplu, beneficiarii nu știu că există un centru în comunitate 
pentru a-i ajuta pe șomeri). Rolul lucrătorului comunitar este să se informeze, să identifice 
resursele din comunitate în perspectiva nevoilor beneficiarului. Atât ofertele din comunitatea sa, 
cât şi cele din comunitățile învecinate sau mai îndepărtate, sunt important de listat. Lucrătorul 
comunitar are rolul de a informa asupra resurselor comunitătii într-o manieră completă şi adaptată 
înțelegerii celui asistat. De asemenea, aceste resurse trebuie periodic actualizate (de exemplu: 
actualizarea adreselor, telefoanelor, programelor de lucru, documentației solicitate pentru anumite 
servicii etc.). 

 

Reflectați alături de un coleg din echipă la ideile citate mai jos: 

„Trăsăturile comunităţii, conform imaginarului colectiv (Strike, 1999, p.47), accentuează 
dimensiunile lucrului în comun al membrilor pentru realizarea obiectivelor. Astfel:  

1. comunităţile au valori comune;  

2. comunităţile operează cu categorii cum sunt „membru”, „proprietate”, „loialitate”;  

3. comunităţile îndeplinesc şi funcţii ale familiei, în care fiecare persoană este specială;  

4. în comunităţi sunt prezente interacţiuni multiple şi reciproce care contribuie la definirea 
identităţii lor.” 

 

Sursa: Ghiațău, R., 2007, Școala reflexivă, pag 16, accesibil la 20.10.2016: 
http://www.alsdgc.ro/userfiles/Scoala%20reflexiva_nr_6.pdf 

 

Rolul celui care asistă este, în acest caz, atât de a informa, cât și de a media, relația 
beneficiarului cu comunitatea. El poate face o analiză a comunității, pentru a vedea pe ce și pe 
cine se poate baza din mediu, pentru a oferi suport clientului său. 
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Reflecție și acțiune personală: 

 

Faceți o listă a resurselor pe care le aveți în comunitatea pe care o asistați. 

Faceți periodic o listă a oportunităților venite din exteriorul comunității, comunități învecinate. 

Propuneți-vă să vă informați lunar asupra schimbărior care apar pe domeniul educațional, 
medical și social, pentru a fi cât mai bine informat. 

Învățați abilități noi de selecție și prezentare a informației pentru beneficiarii pe care îi asistați. 

 

În activitatea Dumneavoastră este important să știți că: 

• pentru a putea informa beneficiarii, este nevoie să faceți efort de reactualizare a datelor 
despre comunitate 

• pentru a culege informații, este nevoie să vă alocați timp, să aveți o rețea de networking 
profesional activ 

• pentru a avea informații relevante pentru un beneficiar, este nevoie să le selectați pe cele 
legate de nevoile lui. 

 

4.1.3.Caracteristicile şi importanța lucrului în comunitate: bariere, valori, beneficii 

Bariere 

Principalele bariere apărute în comunicarea și lucrul cu beneficiarii sunt date de ideile 
preconcepute și stereotipuri. 

În comunități, există diferite reprezentări despre familie, copilărie și relații de familie, 
educație și școală, sexualitate, violență, sărăcie, asistență socială și chiar despre relații cu colegii. 
Parte dintre acestea nu se bazează pe observarea realității sau pe date științifice. De aceea, ele 
pot fi baza unor idei preconcepute, ori convingeri care blochează comunicarea. Preluarea 
stereotipurilor, din mediul social, generalizarea unor situații sau preluarea unor idei în mod 
nereflexiv, necritic, pot fi serioase „obstacole nevăzute” în intervențiile din comunitate. 

Pentru un lucrător comunitar este important să le identifice, să devină conștient de existența 
lor și să le abordeze în comunicarea cu beneficiarii. Specialistul poate utiliza exemple, poate crea 
un cadru pentru reflecție asupra lor pentru a le diminua impactul. De exemplu când cineva este 
rezistent la schimbare și spune că „degeaba mergi la școală”, „dacă merg la medic îmi găsește 
ceva”, „ce rost are să muncesc că tot sărac rămân” specialistul îl poate ajuta şi motiva să 
acționeze prezentând beneficiile unui nou comportament, dezirabil. 

 De asemenea, lucrătorii sociali pot să se gândească şi la anumite convingeri care sunt 
preluate din mediu și care îi pot influența în intervențiile lor, de exemplu: „toți vor ajutoare 
financiare”, „săracii sunt leneși”, „romii fură”, „o persoană care consumă alcool/alte substanțe este 
pierdută pentru societate” etc. De aceea, ei pot reflecta și identifica asemenea convingeri sau alte 
stereotipuri care le pot influența intervenția. 

 

Reflectați alături de un coleg din echipă la următoarele afirmații şi apoi identificați cum le-ați putea 
neutraliza prin comunicare cu beneficiarii: 

- „un copil cu risc de abandon nu mai poate fi reechilibrat” 

- „săracul cu săracul, bogatul cu bogatul” 

- „eu te-am făcut, eu te omor” 

- „pe femeie să o bați că știe ea de ce” 

- „nimeni de la asistența socială nu face nimic” 
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- „medicul te consultă doar dacă îi dai bani” 

- „bătaia este ruptă din rai” 

- „nimeni nu angajează țigani” 

- „mergi la psiholog - esti nebun” 

- „în Romania nu merge nimic” 

- „nu folosesc contraceptive pentru că este păcat” 

- „consilierul știe și rezolvă tot” 

Sursa: lista este preluată din activitățile directe cu lucrătorii sociali în cadrul întâlnirilor din Bacău, 
2016 

 

Pe scurt, principalele bariere în comunicarea cu beneficiarii sunt: 

• Atitudinile şi ideile preconcepute: stereotipiile, prejudecăţile 

• Diferenţa de statut 

• Egocentrismul 

• Tendinţa de polemică  

• Rezistenţa la schimbare 

• Viteza de vorbire, recepţionare şi prelucrare a informaţiei 

• Limbajul 

• Tendința de a auzi numai ceea ce ne-am obișnuit să auzim 

• Ignorarea informațiilor care sunt în dezacord cu ceea ce cunoaștem 

• Evaluarea subiectivă, de către receptor, a sursei obiective (emițătorul) de transmitere a 
mesajului 

• Recepționarea în moduri diferite a aceluiași mesaj. 
 

Valorile 

Deoarece apar și preferințele subiective, valorile personale nu sunt o repetiție a valorilor 
spațiului socio-cultural. Oamenii învață valori şi norme, urmărind constant persoanele din jurul lor, 
mesajele din comunitate, având anumite „modele de comportament”. 

În cadrul echipelor, angajații noi învață de la cei vechi, atât aspecte practice legate de 
profesie, cât şi valori. 

Tipuri de educație care induc valori 

• Educaţia intergenerațională 

• Educaţia pentru cetățenie activă 

• Educaţia interculturală 

• Educația pentru comunitate/ dezvoltare comunitară 

Educația intergenerațională 
• „Schimbul de experienţă între generaţii este un proces prin care persoane de toate vârstele 

şi experienţele dobândesc competenţe şi cunoştinţe şi împărtăşesc valori provenind din 
experienţa lor cotidiană, din resursele disponibile şi din toate influenţele propriei lor lumi.”199 

                                                   
199Sursa: Terre des hommes, (2011), Manual de competențe psihosociale, după ideea şi conceptul lui Michele Meuwly, 
publicat în Europa de Est, pag 143 
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Educaţia pentru cetățenie activă 

„Educaţia pentru cetăţenie democratică înseamnă un set de practici şi de activităţi al căror 
scop este de a pregăti cât mai bine tinerii şi adulţii pentru a participa activ la viaţa democratică, prin 
asumarea şi exercitarea drepturilor și responsabilităţilor lor în societate.”200 

• Este foarte utilă în lupta împotriva violenţei, xenofobiei, rasismului, agresivităţii 
naţionaliste şi intoleranţei. 

• Contribuie la coeziunea socială, la dreptatea- justiţia socială și la bunăstarea comună. 

Educația interculturală 

„Învăţarea interculturală poate fi o unealtă în eforturile noastre de a înţelege complexitatea 
lumii de azi, înţelegându-i pe alţii şi pe noi înşine un pic mai bine. Pe lângă aceasta, poate fi una 
din cheile ce deschid uşile unei noi societăţi. „Învăţarea interculturală” ne poate permite să facem 
faţă mai bine provocării realităţilor curente. O putem înţelege ca o împuternicire, nu doar pentru a 
face faţă, personal, dezvoltărilor curente, ci şi pentru a face faţă potenţialului schimbării...”201 

Educația pentru comunitate /dezvoltare comunitară 

„Dezvoltarea comunitară necesită şi ajută la construirea capacității comunitare pentru a 
identifica problemele și preluarea avantajelor şi oportunităților, prin găsirea unei baze comune şi 
echilibrarea intereselor concurente. Dacă nu s-a realizat, este necesar un efort conștient și 
conștiincios în a face ceva (sau mai multe lucruri) pentru a îmbunătăți comunitatea.”202 

Beneficiile aduse de respectarea şi promovarea valorilor  

Un aspect la fel de important în munca și relațiile cu beneficiarii este legat de valori. Cei care 
asistă declară că în munca lor sunt ghidați de: „sinceritate, corectitudine, perseverență, empatie, 
înțelegere a oamenilor, copiilor, situațiilor, congruență, iubire/căldură, păstrarea secretului, 
confidențialitate, fermitate, comunicare eficientă, excelență, asertivitate, seriozitate, punctualitate, 
flexibilitate, colaborare cu echipa, răbdare, interes, încredere, satisfacție/ roadele muncii, 
onestitate, <să nu promitem ce nu putem face>, sociabilitate, seriozitate etc.”203. Aceste valori 
manifestate în comunicare, comportament, atitudini față de beneficiari pot fi un real suport în 
„neutralizarea miturilor” şi pot diminua rezistența la schimbare a beneficiarilor. 

 

Reflecție și acțiune personală: 

Faceți o listă a reprezentărilor, stereotipurilor, ideilor preconcepute pe care le-ați întâlnit în 
comunitatea pe care o asistați. 

Faceți periodic o listă a propriilor reprezentări, stereotipurilor, ideilor preconcepute şi 
reflectați asupra lor şi a efectelor pe care le au în munca dumneavoastră. 

Propuneți-vă să vă informați periodic asupra domeniilor de interes sau aspectelor legate de 
munca dumneavoastră, căutați opinii pertinente, căutați rapoarte și informații științifice ce apar pe 
domeniul educațional, medical și social, pentru a fi cât mai bine informat. 

Învățați abilități noi de neutralizare a ideilor preconcepute şi de prezentare a informației 
pentru beneficiarii pe care îi asistați. 

Identificați o valoare care vă ghidează intervențiile în comunitate sau în relațiile cu colegii, 
la anumite perioade de timp apreciați intervenția Dumneavoastră prin prisma acestei valori. 

                                                   
200Sursa: „Principii comune ale ECD”, adoptate la cea de-a 20-a sesiune a Conferinţei miniştrilor educaţiei a Consiliului 
Europei, Cracovia, Polonia, octombrie 2000, Anexa la Rezoluţia privind rezultatele şi concluziile proiectelor finalizate în 
Programul pe termen mediu1997-2000 apud., Bîrzea,C.& Ceccini, M.; Harrison, C.; Krek, J.; Pajic- Vrakas, V, pag 24, 25). 
http://www.tehne.ro/resurse/TEHNE_asigurarea_calitatii_ECD.pdf 
201*Sursa: Învăţarea Interculturală T-kit, coord. T-Kit: Silvio Martinelli, traducere Asociatiei AtelieR. (pag 14) 
http://www.nonformalii.ro/uploads/resurse/fisiere/INVATARE_INTERCULTURALA.pdf 
202 *Sursa: Ghid de dezvoltare comunitară integrată, UNICEF, 2008, pag 11, http://www.unicef.ro/wp-
content/uploads/Ghid-de-dezvoltare-comunitara-integrata.pdf 
203Enumerare preluată din activitățile directe cu lucrătorii sociali din județul Bacău, 2016 
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În activitatea Dumneavoastră este important să: 

• reflectați la valorile Dumneavoastră și la felul în care vă influențează relația cu beneficiarii 

• reflectați la diversitatea opiniilor și să le discuți împreună cu cei cu care lucrați în 
comunitate 

• construiți o viziune comună, împreună cu cei din echipa Dumneavoastră, legată de abordarea 
convingerilor nerealiste ale beneficiarilor, şi să transmiteți mesaje comune în comunități. 

 

4.1.4.Construirea încrederii în relația cu beneficiarul 

Elementele Încrederii 

Deschiderea 

Împărtășirea informațiilor, ideilor, gândurilor, sentimentelor şi reacțiilor la elementele de risc 
întreprinse de colegii de echipă.  

Împărtășirea 

Oferirea materialelor şi resurselor în vederea ajutării celorlalți să avanseze către realizarea 
obiectivelor lor. 

Acceptarea 

Comunicarea aprecierii pentru o altă persoană şi a contribuției lui/ei la activitatea grupului. 

Sprijinul 

Comunicarea unei alte persoane a recunoașterii punctelor lui/ei forte şi a încrederii în 
capacitățile lui/ei de a administra situațiile de risc în care se poate afla.  

Intenția de colaborare 

Exprimarea speranței că toată lumea va colabora și că fiecare membru al echipei va 
coopera, în vederea realizării obiectivelor personale și comune. 

Comportamentul care dovedește încredere  

Înseamnă a recunoaște obstacolele pe care le întâmpinați sau dificultățile de realizare a 
unor sarcini şi totodată, dorința de a-i accepta deschis pe ceilalți şi de a-i sprijini. 

Comportamentul de încredere 

Disponibilitatea de a răspunde la acțiunile unei alte persoane într-un mod care s-o asigure 
pe aceasta că va beneficia de consecințe pozitive. 

 

Crearea unui mediu propice dezvoltării relațiilor bazate pe încredere 

Odată ce ați identificat ce este esențial pentru clădirea unui mediu de încredere şi unde vă 
aflați acum în cadrul acestui proces, este util să aveți câteva idei despre ce ați putea să faceți 
pentru a vă îmbunătăți activitatea în acest sens. 

Acordați câteva clipe trecerii în revistă a următoarelor repere pentru autoevaluarea gradului 
de dezvoltare a relațiilor de încredere şi remedii inspirate de studiul efectuat de Lombardo, M.M 
and Eichinger, R.W, For Your Improvement one of the Lominger Suite of Integrated Tools.204 

 

Faceți angajamente simple 

Verificaţi dacă:  

• Reveniți cu apeluri telefonice în timp util/oportun  

                                                   
204http://www.lominger.com 
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• Transmiteți materialele pe care le-ați promis 

• Ați dus la bun sfârșit o sarcină pe care ați promis cuiva că o veți întreprinde  

A eșua în aceste activități poate să dăuneze legăturilor Dumneavoastră cu colegii de echipă 
sau cu alți parteneri. 

Dacă aveți tendința de a uita, luați notițe. Dacă nu vă ajunge timpul, desemnați o anumită 
perioadă în fiecare zi pentru a vă îndeplini angajamentele. Dacă veți depăși o dată limită să îi 
anunțați pe cei vizați, indicați-le o altă dată pe care sunteți sigur că o puteți respecta.   

Evitați angajamentele excesive  

Angajamentele excesive pot cauza foarte multe probleme. Angajamentele excesive provin, 
de obicei, din dorința de a mulțumi pe toată lumea sau de a evita situația de a spune „nu”. Dar 
aveți limite în posibilitățile Dumneavoastră, aşa că angajați-vă numai la cât sunteți sigur că puteți 
face. Angajați-vă să vă finalizați activitatea, până la o anumită dată. Notați-vă! Învățați să spuneți 
„nu”, cât mai amabil. Învățați să transmiteți munca altcuiva care are timp. „Îmi pare rău: nu, dar 
sunt sigur/ă că Mariana te poate ajuta.” Învățați să spuneți, „Da, dar s-ar putea să dureze mai mult 
decât ai vrea tu să aștepți,” şi oferiți-le posibilitatea de a-şi retrage cererea. Învățați să spuneți, 
„Da, dar ce altă sarcină la care m-am angajat deja ai dori să amân ca să o termin pe aceasta?” 

Renunțați să impresionați 

Este normal ca oamenii să promită mai mult, pentru a-i impresiona pe ceilalți. Este, de 
asemenea, normal ca cei care procedează așa, în mod repetat, să piardă pe termen lung, pentru 
că ceilalți vor învăța să nesocotească promisiunile şi să evalueze doar rezultatele. În final, veți 
pierde prietenii pe care vi-i faceți prin oferirea unor angajamente nerealiste, când aceștia vor 
descoperi că nu vă puteți respecta agajamentele! 

Asumaţi-vă responsabilitatea opiniei exprimate 

Spuneți ceea ce trebuie să spuneți, pentru a trece cu bine de o ședință, știind că nu aveți 
intenția de a face ce spuneți? Spuneți lucruri numai pentru a scăpa de probleme? Spuneți ceea ce 
trebuie să spuneți pentru a evita dezacorduri şi conflicte?  

Toate aceste comportamente se vor întoarce împotriva Dumneavoastră, când oamenii vor 
afla că ați spus altceva într-un alt cadru sau unei alte persoane, sau dacă vor observa că nu ați 
respectat ceea ce ați spus.  

Evitaţi intenţia de a câștiga un avantaj 

Știți de fapt de la început că ceea ce spuneți nu este adevărat și că de fapt nu credeți ceea ce 
spuneți? Spuneți lucruri în care nu credeți, pentru a câștiga un avantaj sau pentru a promova o relație 
sau pentru a obtine niște resurse? Vă poziționați agenda personală înaintea agendei echipei? 

Oricare din aceste situații ar putea să cauzeze distrugerea climatului de încredere.  

Eviataţi inconsecvența 

Mulți oameni sunt inconsecvenți în cel puțin un lucru. Mulți sunt consecvenți câteva zile şi 
săptămâni şi altele nu. Unii sunt consecvenți cu superiorii, dar nu şi cu colegii din echipă. Unii sunt 
consecvenți cu persoane pe care le simpatizează și nu și cu cele pe care nu le simpatizează. Deși 
toate acestea fac parte din natura umană, sunt strategii menite eșecului. Dacă sunteți capabil să 
fiți consecvent odată cu o persoană, într-o zi, ar trebui să fiți capabil să fiți consecvent mult mai 
des.  

Nefinalizarea sarcinilor 

Sunteți o persoană orientată asupra acțiunii? Nerăbdătoare? Implicată în mai multe lucruri 
deodată? Vă pierdeți interesul dacă trebuie să așteptați prea mult?  

Toate acestea vor avea ca rezultat angajamente nerespectate. Propuneți-vă să vă 
autodisciplinați să terminați ceea ce ați început. Nu treceți la altceva, până nu terminați sarcinile 
curente. Delegați terminarea sarcinii unei persoane în care aveți încredere. Verificați dacă sarcina 
a fost finalizată. Dacă nu puteți să vă finalizați munca, anunțați-i pe cei în cauză și oferiți-le soluții. 
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Întârzierea termenelor 

Aveți intenția de a lucra, dar nu aveți niciodată timpul necesar? Estimați mereu o durată mai 
scurtă de îndeplinire a unei sarcini, ca apoi să vedeți că, de fapt, aveți nevoie de mai mult timp?  

Există studii știintifice bine fundamentate și un set de metode pentru administrarea timpului. 
Există cărți de specialitate şi există un număr de cursuri la care puteți participa. Delegarea 
sarcinilor vă poate, de asemenea, ajuta în utilizarea mai eficientă a timpului. 

Comportamente de (auto) sabotaj  

Tachinați, îi sabotați pe alții, jucați la avantaj, întindeți capcane, nu aveți intenția să fiți 
consecvent? Vă justificați spunând că situațiile sunt dificile, că va faceți doar datoria, că doriți doar 
să obțineți rezultate pentru că Dumneavoastră considerați că, în definitiv, scopul scuză mijloacele? 

Vă folosiți de alții pentru a vă realiza propriile obiective? În primul rând, trebuie să analizați 
dacă această viziune asupra lumii este corectă şi dacă Dumneavoastră chiar doriți să fiți așa. În al 
doilea rând, trebuie să aflați dacă în această echipă poziția Dumneavoastră mai poate fi salvată. 
Nu ați ars prea multe poduri? Cea mai bună modalitate de a afla acest lucru este prin a admite că 
i-ați trădat cu regularitate pe ceilalți şi nu ați fost consecvent în angajamentele Dumneavoastră. 
Vorbiți cu șeful sau mentorul Dumneavoastră să vedeți dacă puteți să vă răscumpărați greșelile. 
Dacă da, întâlniți-vă cu toți cei de care simțiți că v-ați înstrăinat și vedeți ei cum reacționează. 
Spuneți-le ce veți schimba de-acum încolo în comportamentul Dumneavoastră. Întrebați-i pe ei ce 
ar trebui să faceți. Întrebați-i dacă situația poate fi remediată. 

 

4.1.5.Strategia unei comunicări eficiente 

Presupune parcurgerea a trei etape: 

1. stabilirea a cinci probleme de bază: 

� Mesajul – Ce spunem? 

� Emiţătorul – Cine spune? 

� Destinatarul – Pentru cine? Profilul auditorului 

� Impactul căutat – În ce scop? 

� În cât timp - Cât de imperativ este ca mesajul să fie de actualitate?  

2. evaluarea exigenţelor: 

� Ce se aşteaptă de la mesaj 

� Cât cheltuim pentru asta 

3. alegerea unui suport de comunicare în funcţie de răspunsurile la primele două etape. 

Gândiţi-vă la felul cum emiteţi şi recepţionaţi informaţiile şi răspundeţi la următoarele 
întrebări: 

• Îmi pun gândurile în ordine înainte de a comunica? 

• Acord atenţia cuvenită cuvintelor şi imaginilor pe care le folosesc? 

• Transmit informaţiile într-un mod care exprimă clar sensul pe care-l doresc? 

• Îmi aleg întotdeauna cuvintele astfel încât să fiu cât mai bine înţeles de către receptor?  

• Mă supun convenţiilor gramaticale şi de vocabular, pentru a fi sigur că mă fac înţeles? 

• Consider că răspunsul receptorului indică succesul comunicării? 

 



 

 

288 

Ascultarea Activă (empatică) 

• Receptorul este pregătit să asculte-acest lucru se poate transmite atât verbal (am la 
dispoziţie un sfert de ora numai pentru Dumneavoastră, vă ascult) sau nonverbal 
(adoptarea unei posturi corespunzătoare, deschise; centrarea atenţiei pe celălalt etc.) 

• Receptorul menţine contactul vizual cu interlocutorul, încuviinţează, manifestă interes, 
confirmă prin mişcări ale capului faptul că a înţeles mesajul, menţine o poziţie deschisă, 
transmite interlocutorului expresii ale empatiei (un zâmbet pentru a confirma înţelegerea, 
un sunet aprobator) 

• Receptorul pune întrebări, pentru a-şi confirma înţelegerea corectă a mesajului, dar nu 
întrerupe interlocutorul decât atunci când acest lucru este posibil (nu îl face pe interlocutor 
să îşi piardă ideile, nu întrerupe brusc comunicarea); parafrazează ceea ce spune 
interlocutorul 

• Receptorul luptă pentru a evita distragerile şi rezumă mental din timp în timp; receptorul se 
centrează pe conţinut; cântăreşte faptele evidente; nu judecă, nu evaluează, până nu 
înţelege în totalitate, ascultă modulaţiile vorbitorului, tonalitatea vocii, este atent la ritmul 
respiraţiei acestuia şi încearcă să se adapteze la ele. 

A asculta în mod activ, fără a-l judeca pe celălalt, este o abilitate pe care o învăţăm. 
Tehnicile de ascultare sunt esenţiale în comunicare, pentru că de felul în care îți asculţi partenerul 
de discuţie depinde ceea ce el/ea înţelege din ce transmiţi. Câteva tehnici sunt prezentate succint 
mai jos: 

• folosiți tăcerea cu încredere – mai ales pentru a-i încuraja pe partenerii de discuţie mai 
timizi 

• gândiți-vă care sunt întrebările care v-ar extrage de la partener răspunsurile de care aveți 
nevoie cu adevărat 

• fiți atent la vocea Dumneavoastră interioară care interpretează ceea ce spune celălalt şi 
încercați să o diminuați 

• ascultați cu intenţia de a înţelege universul partenerului Dumneavoastră de discuţie. 
Celălalt va simţi interesul şi curiozitatea Dumneavoastră și va fi şi mai motivat să vorbească 

• nu întrerupeți decât dacă este absolut necesar 

• reluați anumite fraze din ceea ce spune partenerul, pentru a-i arăta că îl ascultaţi. Este de 
asemenea util, pentru a verifica mesajul pe care l-a transmis celălalt: „Înţeleg că pentru tine 
este important să terminăm lucrarea y mâine. Asta ar însemna pentru tine că trebuie să 
renunţăm la celălalt proiect, x?” 

Oamenii petrec mai mult de 80% din perioada de veghe folosind abilităţi simple de 
comunicare precum scrierea, citirea, vorbirea, ascultarea. 

40% din starea de veghe o reprezintă doar ascultarea, în pofida faptului că tindem să dăm 
puţină atenţie ascultării, ca parte a unui proces de comunicare. Mai mult, oamenii reţin doar un 
sfert din ceea ce aud. Există mai multe motive care pot explica acest fapt: 

• ascultarea este considerată o activitate pasivă şi nu încercăm să ne concentram o perioadă 
mai lungă de timp; 

• în medie, oamenii vorbesc cu aproximativ 130 de cuvinte pe minut, în timp ce fluxul nostru 
mental este în de jur de 500 de cuvinte pe minut. Mintea noastră are tendinţa să 
depăşească ceea ce este spus sau, pur și simplu, plecăm adesea la „o plimbare mentală”, 
gândindu-ne la alte lucruri; 

• în momentul în care ne pregătim să ascultăm, nu obişnuim să ne clarificăm mintea, astfel 
că „zgomotele” din propriul nostru sistem ne împiedică să ascultăm sau distorsionează 
ceea ce este spus; 
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• chiar şi ascultătorul este încercat de diferite emoţii, astfel că abilitatea sa de a asculta este 
afectată; 

• în rolul de ascultători, uneori suntem preocupaţi mai mult de ceea ce dorim noi să spunem, 
astfel încât ne concentrăm mai mult pe acest lucru decât pe ceea ce ni se transmite; 

• percepţia ascultătorului poate fi diferită de percepţia vorbitorului, astfel că poate apărea o 
interpretare total diferită a informaţiei.  

Erori în ascultarea activă 

a. Exagerarea Chiar îl urăşti pe șeful tău 

b. Redimensionarea Hai că nu e aşa de rău precum pare 

c. Adăugarea Uneori îţi vine să îi spui câte una 

d. Omisiunea  Te-ai sculat tu cu fața la cearceaf astăzi 

e. Anticiparea Probabil că îţi doreşti ca șeful tău să fie dat afară 

f. Rămânerea în urmă Ieri spuneai că…  

g. Analizarea  Eşti stresat pentru că tu crezi că șeful tău… 

h. Repetarea de tip „papagal” Repetarea cuvânt cu cuvânt a informaţiilor 

Perturbaţii ce pot să apară în procesul de ascultare 

Factorii perturbatori care pot să apară în procesul de ascultare sunt: 

• factori de natură perceptuală care conduc la atenţia, înţelegerea şi reţinerea selectivă în 
procesul de ascultare; 

• factori dependenţi de relaţia dintre comunicatori; 

• lipsa deprinderilor de ascultare; 

• factori de natură semantică; 

• factori de natură externă fizică şi factori fiziologici; 

• atenţia prefăcută; 

• tendinţa de a evalua modul cum este prezentat mesajul şi cum arată vorbitorul; 

• efectuarea simultană a altor activităţi. 

Lipsa de interes şi dorinţă de a asculta: Această problemă constituie cea mai importantă 
barieră în procesul de ascultare, deoarece îl blochează înainte ca acesta să înceapă.  

Atitudinile şi ideile preconcepute: Este uşor să ascultăm pe cineva pe care îl agreăm şi dificil 
să ascultăm pe cineva cu care am avut relaţii neplăcute, care vine în dezacord cu ideile noastre 
sau dacă mesajul acestuia este complicat. 

Diferenţa de statut: Cineva care se situează pe o poziție superioară nu este dispus să 
asculte, pentru că preferă să vorbească el, crede că vorbitorul este incompetent sau că nu spune 
nimic nou, nu doreşte să asculte informaţie negativă, considerând atacul ideilor și părerilor, 
contrare, ca atac la persoană.  

Egocentrismul în comunicare: Tendinţa de egocentrism, normală până la un punct, poate 
conduce la distorsionarea mesajului recepţionat. O manifestare tipică este tendinţa de a respinge 
imediat un argument al vorbitorului şi nu de a-l înţelege. 

Tendinţa de polemică: Ascultătorul, dacă nu este de acord cu ce aude, nu mai ascultă până 
la sfârşit mesajul, ci începe să pregătească răspunsul. 

Rezistenţa la schimbare: Ascultătorul urmăreşte dacă mesajul prezintă vreun pericol pentru 
el, dacă îi pretinde să schimbe ceva; dacă „pericolul” este detectat, ascultătorul decuplează sau 
adaptează conţinutul. 
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Viteza de vorbire, recepţionare şi prelucrare a informaţiei: Diferenţele dintre vitezele cu care 
omul poate vorbi, primi şi înţelege informaţia, recepţiona și prelucra informaţia pun mari probleme 
ascultătorului neantrenat cu disciplina ascultării. 

Limbajul folosit de vorbitor: Cuvintele, ca instrument de gândire şi comunicare, pot avea 
fiecare mai multe sensuri. Este posibil ca ele să nu fie aceleaşi pentru vorbitor și ascultător.  

Procesul de comunicare poate fi afectat şi de alte perturbaţii, interne şi externe, care apar în 
cadrul altor componente ale procesului de comunicare. 

Perturbaţii externe: 

• mediul fizic în care are loc comunicarea într-o încăpere în care este frig, întuneric sau 
zgomot nu este un mediu propice comunicării; 

• distanţa prea mare sau prea mică între comunicatori, auz defectuos sau depăşirea spaţiului 
perceput ca personal; 

• stimulii vizuali care distrag atenţia; 

• timpul şi circumstanţele nepotrivite pentru schimbul de mesaje; 

• întreruperile repetate ale procesului de comunicare care nu permit concentrarea asupra 
comunicării şi creează stare de stres; 

• mijloacele tehnice cu funcţionare defectuoasă; 

• structura organizaţională prin intermediul sistemului de canale formale de comunicare. 

Perturbaţiile externe sunt mult mai uşor de identificat decât cele de natură internă. 

Perturbaţii interne: 

• factorii fiziologici: perioadele de energie scăzută, epuizarea fizică sau psihică, boala, auzul 
deficitar, suferinţa fizică, foamea, setea, nevoia de somn, starea emoţională. 

Distorsiunea semantică: este o perturbaţie posibilă în cadrul tuturor componentelor 
comunicării orale şi scrise. Ea se poate datora diferenţelor legate de înţelesul pe care oamenii îl 
acordă aceluiaşi cuvânt (conotaţii, denotaţii, eufemismele, disfemismele), asociaţiilor emoţionale 
ale cuvintelor (care pot fi diferite pentru emiţător şi receptor), folosirii jargonului sau argoului într-un 
context neadecvat. Diferenţele dintre oameni în ceea ce priveşte vocabularul disponibil și limbajul 
folosit controlează abilitatea lor de a percepe şi înţelege. Atitudinea pozitivă în comunicare poate fi 
sprijinită de un limbaj pozitiv. Folosirea cuvintelor negative generează o stare defensivă care 
creează premisele distorsionării percepţiei mesajului.  

Distorsiunea perceptuală: Este foarte subtilă şi, de multe ori, nu ne dăm seama de propriile 
filtre perceptuale. Ea poate să apară din motive legate de diferenţe de atitudini, convingeri, sistem 
de valori, experienţe de viaţă. Fiecare dintre noi are anumite sensibilităţi, idei preconcepute, 
prejudecăţi, temeri şi preferinţe. Câteva din cauzele distorsiunii perceptuale sunt: diferenţele de 
statut social sau poziţie ierarhică; diferenţele de rasă, religie, partid; diferenţe de sex sau vârstă; 
difernţele în stilul de comunicare. 

Tendinţa de a evalua: Este vorba de tendinţa naturală a oamenilor de a judeca, evalua, 
aproba și dezaproba ceea ce li se spune sau persoana care o spune. Deşi tendinţa de evaluare 
este comună în aproape toate schimburile de mesaje, ea este accentuată în cazurile când 
comunicarea implică emoţii sau sentimente puternice, dacă imaginea de sine şi cea văzută de 
interlocutor diferă mult sau dacă interlocutorul nu este sigur de sine. 

Considerarea unor informaţii ca fiind subînţelese: Comunicatorii pot să presupună lucruri 
diferite despre acelaşi mesaj.  

Formularea defectuoasă a mesajului: Mesajul nu este formulat destul de clar şi îl poate 
induce în eroare pe primitorul mesajului; poate conduce la pierderea credibilităţii. 

Limitele individuale: Interpretarea corectă a mesajului sau trasmiterea lui nedistorsionată 
poate să depindă şi de diferenţele individuale privind viteza de vorbire/gândire sau capacitatea de 
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reţinere şi prelucrare a informaţiei. Managerul trebuie să ia decizii bazate fie pe prea multă, fie pe 
prea puţină informaţie. 

Distorsiunea serială: Se referă la modificările care pot să apară în mesaj în cazul în care el 
ajunge la destinatar prin intermediul mai multor transmiţători. Cu cât acest mesaj trece prin mai 
multe etape de recepţie-transmisie, cu atât distorsiunile sunt mai mari. 

Cum ne putem îmbunătăţi ascultarea 

Destul de simplu, prin punerea în contact a emiţătorului mesajului cu receptorul, pentru a 
crea o comunicarea bidirecţională. Tehnica realizării acestui proces se numeşte ascultare activă.  

Ascultarea activă este o aptitudine care poate fi dezvoltată până la un nivel foarte înalt, dar: 

• trebuie să fim convinşi că este o aptitudine importantă; 

• trebuie să acceptam faptul că noi nu suntem atât de buni la capitolul ascultare activă în 
prezent – este unul dintre cele mai bune exemple de aptitudini faţă de care cei mai mulţi 
dintre noi au un grad înalt de incompetenţă de care nu sunt conştienţi; 

• noi trebuie să fim pregătiţi să practicăm ascultarea activă – din fericire, fiecare interacţiune 
ne dă posibilitatea de a face acest lucru, dar luaţi în considerare şi faptul că exerciţiile pot 
grăbi procesul de învăţare; 

• ascultarea activă este mult îmbunătăţită dacă se foloseşte corect comunicarea non-verbală, 
ceea ce include necesitatea ca receptorul să aibă contact vizual cu vorbitorul 60 – 80% din 
timp, încuviinţarea şi mişcările afirmative din cap atunci când sunteţi de acord, reflectarea 
limbajului non-verbal al vorbitorului. 

Tehnicile ascultării active 

Cele doua tehnici care ne pot ajuta să devenim mai competenţi în ascultarea activă sunt 
rezumarea și reflectarea: 

Rezumarea 

Această tehnică se referă la partea de conţinut a mesajului şi presupune să-i spui 
emiţătorului ceea ce înţelegi tu din mesajul lui. Această parafrazare poate avea loc la intervale 
regulate şi are următoarele avantaje: 

• verifică gradul de înţelegere; 

• oferă oportunităţi pentru clarificări; 

• arătându-i vorbitorului că aţi ascultat ceea ce a spus, vă demonstraţi astfel interesul; 

• oferă vorbitorului feedback asupra a cât de bine a fost exprimat mesajul. 

Reflectarea 

Această tehnică poate fi comparată cu ţinerea unei oglinzi în faţa vorbitorului, reflectând 
frazele pe care le auziţi. Astfel, creşte claritatea dialogului şi permite vorbitorului să ştie că îl auziţi.  

Puteţi reflecta informaţia sau sentimentele. În ultimul caz, recunoaşterea sentimentelor 
vorbitorului crește empatia dintre voi. 

Sfaturi practice pentru îmbunătățirea ascultării active: 

• Arătați interes şi înţelegere referitor la informaţiile pe care le primiți în acel moment – puneți 
întrebări eficiente pentru a vă spori înțelegerea;  

• Sondați atitudinea celeilalte părţi asupra diferitelor aspecte ale problemei; 

• Concentrați-vă pe subiect; 

• Urmăriți înţelegerea mesajului – „a auzi nu înseamnă a asculta”;  

• Analizați având stabilite nişte criterii de evaluare; 
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• Stăpâniți-vă sentimentele, dar vă puteţi exprima atât abilitatea de a ajuta, cât şi căldura, 
acceptarea, grija; 

• Evitați interpretările personale, fără „DE CE?” şi fără sfaturi personale! 

 

Conflictul 

Având în vedere impactul pe care îl au asupra activității oricărei persoane, reluăm mai jos 
elementele relevante din teoriile legate de conflicte. 

Ce sunt conflictele şi când apar? 

„Neînțelegerile reprezintă cea mai des întâlnită formă a comunicării”. 

Conflictul presupune o opoziție bazată pe incompatibilitate opiniilor, intereselor, scopurilor, 
convingerilor, sentimentelor. 

Fazele apariției unui conflict: 

• Dezacordul 

• Alimentarea dezacordului 

• Ruptura 

Strategii şi tehnici utile pentru rezolvarea conflictelor  

• Focalizarea pe obiective sau mai curând pe nevoi decât pe poziţiile ocupate  

• Condamnarea conflictul propriu-zis, nu a participanţilor  

• Distanţarea participanţilor de situaţia conflictuală 

• Orientarea atenţiei participanţilor pe comportamentele viitoare 

• Identificarea de soluţii pozitive  

• Fixarea unor sarcini stabile, structurate şi acceptate de grup  

• Facilitarea comunicării 

• Evitarea situaţiilor câştig-pierdere  

Principalele obstacole în rezolvarea conflictelelor 

• Tendința naturală de a explica mai întâi care este punctul nostru de vedere. 

• Ineficiența noastra ca ascultători. 

• Teama că lucrurile nu vor ieși așa cum ne dorim. 

• Presupoziţia ca noi vom pierde, iar celălalt va câștiga. 

Sfaturi practice privind negocierea şi medierea conflictelor: 

• Pe timpul negocierii învăţați să ascultaţi în mod activ, adică: 

� arătați interes referitor la informaţiile pe care le primiți; 

� sondați atitudinea celeilalte părţi asupra diferitelor aspecte ale problemei aflate în 
discuţie; 

� concentrați-vă pe subiect; 

� urmăriți înţelegerea mesajului; 

� analizați având stabilite nişte criterii de evaluare; 

� stăpâniți-vă sentimentele. 

• Atunci când adoptaţi o atitudine pe timpul negocierii, aveți grijă ca aceasta să fie motivată, 
iar motivaţia să îndeplinească următoarele condiţii: 
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� să fie relevantă; 

� să fie clară; 

� să fie compatibilă cu atitudinea; 

� să fie bazată pe fapte; 

� să poată fi folosită în situaţii similare. 

• Indiferent de stilul de negociere adoptat, respectați regulile de mai jos: 

� nu creați niciodată, în momentele tensionate, o situaţie învins/învins; 

� evitați, atât cat se poate, crearea unei situaţii învingător/învins; 

� remiza este baza de plecare la o negociere sub care nu se coboară; 

� scopul Dumneavoastră trebuie să fie crearea unei situaţii învingător/învingător. 

• Cele mai cunoscute reguli de comportament în calitate de mediator sunt: 

� să rămâneți mai calm decât ceilalţi; 

� să vorbiți mai liniştit decât ceilalţi; 

� să încetiniți ritmul discuţiei; 

� să gândiți înainte de a vorbi; 

� să nu vă lăsați provocat. 

• Pentru a vă stăpâni emoţiile se recomandă adoptarea următoarelor norme de 
comportament: 

� nu vă pierdeți cumpătul şi nu provocați nici partenerului această reacţie; 

� nu puneți întrebări retorice şi nici nu răspundeți la astfel de întrebări; 

� lăsați-vă partenerul să elibereze din tensiunea acumulată; 

� dacă amândoi v-aţi ieşit din fire, atunci amânați discuţia; 

� ajutați-vă partenerul să se ajute singur. 

 

 

4.2. Comunicarea și relația cu beneficiarii 

 

4.2.1.Autocunoașterea și rolul ei în profesii de asistare a comunității 

Iată câteva întrebări la care fiecare dintre dumneavoastră, în calitate de lucrător comunitar, 
e bine să reflecteze, pentru găsirea celor mai adecvate răspunsuri: 

Cine sunt eu şi în ce măsură cine sunt mă recomandă să îi asist pe ceilalți? De ce este 
important să reflectez la punctele mele tari din punct de vedere profesional? Dar la punctele pe 
care le am de remediat din punct de vedere profesional? Ce oportunități am în mediu? Care sunt 
contextele dificile din mediul profesional? Ce pare amenițător în mediul meu profesional? 

Competenţe cheie 

Vom începe cu o enumerare a câtorva cuvinte și expresii pe care le utilizăm pentru 
comunicarea în sine, dar și pentru aspecte ale lucrului cu beneficiarii în care această abilitate este 
implicată, fie că suntem conștienți de acest lucru sau nu: dialog („am întrebat și am primit răspuns 
de la...”), discuție („am vorbit cu...”), consiliere („m-am sfătuit cu privire la...”), mediere („am 
ascultat părerile lor despre...”), competență lingvistică („reușesc să structurez informaţiile 
despre...”), ascultare („am ascultat pe...”), înțelegere („m-am înţeles cu...”), educație („i-am 
povestit, l-am învățat să...”) reflectare („m-am întrebat cum...”). Când lucrăm în comunitate sau  
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într-o echipă ce asistă comunitatea, utilizăm cotidian aceste sintagme şi, fie că avem succes, fie că 
eșuăm în comunicarea cu ceilalți, abilitățile noastre de comunicare se exersează permanent. 
Așadar, putem spune că fiecare are un potențial legat de comunicare şi că în orice moment și 
interacțiune avem ceva de învățat şi exersat ceva legat de această abilitate. 

Astăzi folosim și alte constructe legate de comunicare, de exemplu, discutam de 
comunicarea ca despre o „competență cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieții”. 

Reflectați şi comentați cu un coleg din echipă conceptele citate mai jos asociate comunicării ca o 
„competență cheie”. 

Cunoştinţe – vocabular, gramatică funcţională, funcţii ale limbii (acte de vorbire); sunt incluse şi: 
conştientizarea principalelor tipuri de interacţiune verbală; un registru de texte literare şi non-
literare; principalele caracteristici ale diferitelor stiluri şi registre de limbă; variabilitatea limbii şi a 
comunicării în diferite contexte. 

Deprinderi – comunicare orală şi în scris într-o varietate de situaţii, monitorizarea şi adaptarea 
propriei comunicări la cerinţele situaţiei; sunt incluse şi: a distinge şi a folosi diferite tipuri de texte; 
a căuta, a colecta și a procesa informaţia, a folosi resurse, a formula şi a exprima argumente orale 
şi scrise în mod convingător, adecvat contextului. 

Atitudini – deschiderea (dispoziţia) pentru dialog constructiv, aprecierea calităţilor estetice şi 
dorinţa de a le promova și interesul pentru interacţiunea cu alţii. Implică şi conştientizarea 
impactului limbajului asupra celorlalţi şi nevoia de a înţelege şi a folosi limbajul într-o manieră 
pozitivă, responsabilă din punct de vedere social.205 

 

Educația pe tot parcursul vieții (Lifelong Learning) ne ajută să înțelegem că dincolo de anii 
de școală ne putem perfecționa mereu, atât cunoștințele, cât și deprinderile, inclusiv pe cele de 
comunicare. În contextul nostru, înţelegem că nu este de ajuns să știți cum să utilizați cuvintele; în 
relația cu beneficiarii este important să știți să căutați informații care să-i ajute, să aveți 
deprinderea de a vă adapta la contextul lor de viață și, în plus, este importantă deschiderea pentru 
dialog. Ca atare, atitudinile sunt la fel de importante și nu pot fi excluse din aria comunicării. 

 

Reflecție și acțiune personală: 

- Cât de greu sau cât de ușor vă este să comunicați în diferite contexte cu beneficiarii 
dumneavostră? Utilizați o scală de la 1 (foarte ușor) – 5 (foarte greu) și motivați răspunsul. 

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

- Cât de greu sau cât de ușor vă este a căuta, a colecta şi a procesa informaţia utilă în activitatea 
cu grupurile vulnerabile? Utilizați o scală de la 1 (foarte ușor) – 5 (foarte greu) şi motivați 
răspunsul. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

- Cât de deschis la dialog constructiv şi cât de conştient (ă) sunteți de impactului limbajului 
Dumneavoastră asupra celorlalţi? Utilizați o scală de la 1 (foarte ușor) – 5 (foarte greu) şi motivați 
răspunsul. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

                                                   
205Preluat din DESCRIPTIVUL COMPETENȚELOR CHEIE EUROPENE, traducere și adaptare după Recomandarea 
Parlamentului European și a Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți 
(2006/962/EC1*), Institutul de Științe ale Educației,  
 http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/04/Competente-cheie-europene.pdf 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN 
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Și, tot în contextul muncii cu beneficiarii, abilitatea de comunicare este legată de o altă 
competență cheie numită competența socială.  

Aplicatie: reflectați şi comentați cu un coleg din echipă conceptele citate mai jos asociate 
competențelor sociale ca şi competențe cheie.  

Cunoştinţe – înţelegerea felului în care indivizii îşi asigură un optim fizic și mintal, inclusiv ca 
resursă pentru sine, pentru familie, pentru mediul social imediat; înţelegerea felului în care un stil 
de viaţă sănătos poate contribui la aceasta; înţelegerea codurilor de comportament şi de bune 
maniere general acceptate în diferite societăţi şi medii (de exemplu, la muncă); conştientizarea 
conceptelor de bază cu privire la indivizi, grupuri, organizaţii de muncă, egalitate de gen, non-
discriminare, societate şi cultură; înţelegerea dimensiunilor multi-culturale şi socio-economice ale 
societăţilor europene; interacţiunea dintre identitatea culturală naţională și cea europeană.  

 Deprinderi – abilitatea de a comunica constructiv în diferite medii, pentru a manifesta toleranţă; 
exprimarea și înţelegerea diferitelor puncte de vedere; negocierea şi abilitatea de a crea încredere 
şi de a manifesta empatie; abilitatea de a face faţă stresului şi frustrării, precum și abilitatea de a le 
exprima în mod constructiv, realizarea unei distincţii între sfera personală și cea profesională.  

Atitudini – colaborare, asertivitate şi integritate; interes pentru dezvoltările socio-economice şi 
comunicarea interculturală; valorizarea diversităţii şi respectul faţă de celălalt, deschiderea pentru 
a depăşi prejudecăţile şi pentru compromis.206 

 

Parcurgând aceste descrieri, ne punem întrebarea în ce măsură fiecare dintre cei care sunt 
beneficiari până la cei care le oferă suport pot, doresc și încearcă să facă efort constant ca să 
dezvolte sau să perfecționeze aceste competențe sociale.   
 

Reflecție și acțiune personală: 

 

- Ce ați vrea să cunoașteți sau să faceți, pentru înțelegerea aspectelor ce țin de egalitate de gen, 
non-discriminare, societate şi cultură? (ex: să particip la un seminar pe această temă) 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

- Ce ați vrea să cunoașteți sau să faceți, pentru a dobândi abilitatea de a crea încredere şi de a 
manifesta empatie? (ex: să mă autoevaluez după fiecare interacțiune cu un beneficiar) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

....................... 

.- Ce ați vrea să cunoașteți sau să faceți, pentru a valoriza diversitatea, a manifesta respectul faţă 
de celălalt, deschiderea pentru a depăşi prejudecăţile? (ex: să conștientizez stereotipurile pe care 
le aduc în munca mea) 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Deși vorbim des despre comunicare ca despre un lucru știut, dacă ne aplecăm asupra 
acestui proces descoperim că este asemeni unui puzzle în care anumite piese ne sunt mai mult 
sau mai puțin clare. Altfel spus, uneori le potrivim, alteori reușim după mai multe încercări.  

                                                   
206Preluat din DESCRIPTIVUL COMPETENȚELOR CHEIE EUROPENE, traducere și adaptare după Recomandarea 
Parlamentului European și a Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți 
(2006/962/EC1*), Institutul de Științe ale Educației,  
 http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/04/Competente-cheie-europene.pdf 
* http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN 
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Reflecție și acțiune personală: 

- Alegeți un aspect pe care v-aţi dori să-l exersați legat de competențele Dumneavoastră sociale? 
(ex: atitudinea de colaborare în echipă) Ce sunteți dispus să faceți pentru aceasta? 

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

- Alegeți un aspect pe care v-ai dori să-l exersați legat de competențele Dumneavoastră de 
comunicare? (ex: deprinderea de a formula şi a exprima argumente oral în mod convingător, 
adecvat contextului). Ce sunteți dispus să faceți pentru aceasta? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

- Pe ce vă bazați pentru a le exersa? Ce resurse aveți (ex: am o echipă cu experiență pe care mă 
pot baza, am timp pentru a face un curs) 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Vă puteți gândi de câte ori v-ați pus aceste întrebări în ultimul timp? Și cum ați răspuns? 

 Concret, aceasta este o metodă numită SWOT, acronimul în limba engleză pentru o analiză 
în baza punctelor tari ale persoanei (S – strengths), punctelor slabe (W– weaknesses), 
oportunităților (O – opportunities) și amenințărilor (T – threats). În baza lor, o persoană își poate 
stabili priorități, poate să își facă planuri de acțiune sau dezvoltare personală și profesională, poate 
să identifice resurse și obstacole cu care aceasta s-ar putea confrunta în activitatea sa 
profesională. (Prenton, K., 2007, pag 33) 

 

Reflecție și acțiune personală, Analiza SWOT: 

 (S) Ce puncte tari am când comunic cu ceilalți? 

de exemplu: am răbdare, îmi păstrez calmul etc. 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

(W) Ce nu reușesc acum şi doresc să remediez în viitor legat de comunicare? 

de exemplu: mă enervez repede, îi judec dacă nu fac ce le spun etc. 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 (O) Pe cine mă pot baza ca să fac schimbări când comunic? 

de exemplu: am un manager de caz pe care mă bazez, am colegi cu experiență de la care învăţ 
(sunt mentorii mei) etc. 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

(T) Ce cred eu că este amenințător legat de comunicarea cu beneficiarii? 

de exemplu: nu am suportul echipei (eu spun ceva şi colegii altceva), schimbările legislative (nu 
pot informa corect, pentru că apar schimbări), lipsa de transparență etc.) 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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Atunci când sunt aduse la nivelul de conştientizare, calitățile şi aptitudinile personale și 
profesionale, fricile, emoţiile, obișnuințele, convingerile nerealiste şi credințele despre munca în 
comunitate, procesul de dezvoltare personală și profesională poate fi dirijat și autodirijat. Astfel, 
prin efortul de conștientizare şi de autocunoaştere, cei care asistă o comunitate pot ajunge la 
potenţialul dorit. Abilitatea de autocunoaștere se exersează şi aduce, de asemenea, beneficii 
importante în creşterea personală şi profesională și încurajează învăţarea autodirijată. Conștiința 
emoțională de sine este fundalul multor abilități sociale și relaționale. 

Aplicație: mai jos sunt prezentate câteva aspecte importante în munca de asistare a comunităților, 
toate strâns legate de abilitătile de comunicare. 

Reflectați asupra lor şi decideți dacă fac parte dintre punctele tari sau punctele de remediat: 

Deprinderi 

• Ascultare activă - a acorda întreaga atenţie către ceea ce spun ceilalţi, a-şi lua răgazul pentru a 
înţelege ideile enunţate, a adresa întrebări adecvate, a nu întrerupe în momentele nepotrivite.  

• Orientarea către servicii - a căuta activ modalităţi prin care ceilalţi pot fi ajutaţi.  

• Sensibilitate socială - A fi conştient de reacţiile celorlaţi şi a înţelege motivele pentru care 
aceştia reacţionează într-un anumit fel.  

• Vorbire - A vorbi cu ceilalţi pentru a transmite eficient informaţiile.  

• Scriere - A comunica eficient în scris, adecvat nevoilor publicului.  

Abilităţi 

• Exprimare orală - Abilitatea de a comunica informaţii şi idei discutând cu ceilalţi, astfel încât 
aceştia să înţeleagă.  

• Înţelegere orală - Abilitatea de a asculta şi înţelege informaţii şi idei prezentate prin cuvinte şi 
propoziţii vorbite.  

• Sesizarea problemelor - Abilitatea de a înţelege când ceva este greşit sau are şanse de a 
merge prost. Nu presupune rezolvarea problemei, ci doar recunoaşterea faptului că există o 
problemă.  

• Claritatea discursului - Abilitatea de a vorbi clar, astfel încât ceilalţi să te poate înţelege.  

• Exprimare în scris - Abilitatea de a comunica informaţii şi idei în scris, astfel încât ceilalţi să 
înţeleagă.  

Activităţi  

• Obţinerea informaţiilor - Observarea, receptarea și obţinerea informaţiilor din toate sursele 
relevante.  

• Documentarea/ înregistrarea informaţiilor - Introducerea informaţiilor, transcrierea, înregistrarea 
sau păstrarea lor în formă scrisă sau electronică/magnetică.  

• Organizarea, planificarea şi prioritizarea muncii - Dezvoltarea unor obiective şi planuri specifice 
pentru a prioritiza, organiza şi îndeplini munca.  

• Comunicarea cu supervizorii, egalii sau subordonaţii - Oferirea de informaţii supervizorilor, 
colegilor de muncă şi subordonaţilor prin telefon, în formă scrisă, e-mail sau în persoană.  

• A munci pentru public sau direct cu acesta — A lucra pentru oameni sau a avea de-a face în 
mod direct cu publicul.207 

 

 

                                                   
207Sursa: traducere şi adaptare după Summary Report for: 21-1093.00 - Social and Human Service Assistants 
http://www.onetonline.org/link/summary/21-1093.00 
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Reflecție și acțiune personală: 

- Faceți periodic o analiză a punctelor Dumneavoastră tari şi a celor de remediat. 

- Propune-ți un plan de acțiune pentru remedierea unora dintre ele. 

- Stabiliți priorități legate de ceea ce doriți să dezvoltați legat de competenţele de comunicare. 

- Dacă puteți, împărtășiți şi colegilor aspecte legate de punctele Dumneavoastră tari şi, dacă vor, 
ajutați-i să le dobândească şi ei. 
 

În activitatea Dumneavoastră este important să știți cine sunteți. Efortul de autocunoaștere 
vă ajută să: 

• Înţelegeți propriile resurse personale și profesionale și resorturile emoţionale atunci când 
lucrați 

• Identificați pricipalele idei din filosofia personală de viaţă și cum se leagă de scopul 
profesional, cel pentru care oferiți suport și servicii sociale altora. 

 

4.2.2. Planificarea discuției cu beneficiarul 

Această planificare are în vedere aspectele privind culegerea informațiilor, înțelegerea 
perspectivei beneficiarului, oferirea de informații, obținerea acordului asupra problemelor de 
abordat și a planului de acțiune, identificarea şi sublinierea punctelor tari, resurselor şi suportului. 
 

Pașii discuției 
cu beneficiarul 

Comportamentul 

Deschideți 
discuţia 

Permiteți persoanei să se conecteze (privirea dvs. este la nivelul persoanei, 
susțineți interlocutorul cu expresia feței amabilă, relaxată, inspirând încredere…) 

Solicitați acordul pentru discuție/ suport 

Ajutați persoana să descrie situația sa (nu o grăbiți, puneți întrebări legate de 
confortul ei) 

Stabiliți şi menţineți o conexiune personală (spuneți numele, rolul pe care îl 
aveți etc.) 

Culegeți 
informaţii 

Evitați întrebări închise (cu răspuns „da” sau „nu”) care nu oferă informații 
relevante. 

Folosiți întrebări deschise (ce credeți despre aceasta?) 

Structurați, clarificați informaţia 

Sumarizați informaţia 

Menţineți contactul nonverbal (contactul vizual) și verbal (cuvinte de suport) 

Înţelegeți 
perspectiva 
persoanei 

Explorați factorii contextuali (factorii familiali, cultura, factorii de gen, vârsta, 
statutul socio- economic, factorii spirituali) 

Explorați beneficiile, grijile şi așteptările despre situația sa economică, de 
boală, școlară etc. 

Validați şi respectați sentimentele și valorile persoanei 
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Oferiți informaţii Permiteți alegeri în urma explorării unor variante 

Folosiți un limbaj simplu, pe care persoana îl înţelege 

Încurajați întrebările 

Obţineți acordul 
asupra proble-
melor de abordat 

Încurajați persoana să participe la decizia sa 

Obţineți acordul 
asupra planului 
de acţiune 

Apreciați cât de disponibilă este persoana şi ce abilităţi are în urmarea 
planului de acţiune 

Identificați şi 
subliniați 
punctele tari, 
resursele și 
suportul 

Sumarizați şi afirmați acordul legat de planul de acţiune 

Întrebați dacă persoana are şi alte probleme sau griji 

Asigurați 
încheierea 
discuţiei 

Discutaţi paşii de urmărire în viitor 

Vorbiți despre vizita următoare, planul pentru situații neaşteptate 

 

Faceți un exerciţu de imaginație:  

- aveți un caz dificil, imaginați situația cât mai detaliat.  

- acum încercați să conştientizați starea pe care o aveaţi înainte să interacționați (ce vă trece prin 
minte, ce simțiți).  

- ce întrebări şi îngrijorări legate de caz aveți? Încercaţi să le enumeraţi aşa cum vă vin ele în 
minte.  

- evaluaţi-vă propriile emoţii şi senzaţii fizice, în mod anticipat. Ce emoții aveți, ce senzații fizice, ce 
intensitate au?  

- când vedeți persoana asistată, ce „motto” aveţi în minte despre ea?  

- dacă v-ați întâlni în alt context, ce ați spune despre ea? 

 

Rolul comunicării în abordarea miturilor 

• Înainte să faceți o intervenție, răspundeți la câteva întrebări, explorând pricipiile care vă 
ghidează în muncă.  

• Când veți identifica concepții nefondate sau credințe care vă împiedică în comunicare, 
educarea şi motivarea cuiva sau în relațiile cu colegii, clarificați-le, informați-vă și încercați 
să le apreciați realist importanța.  

• Căutați alternative şi argumente care să le neutralizeze  

• Încercați să nu transmiteți mituri persoanelor asistate 

• Demontați miturile despre aspectele pe care le-ați dobândit deja prin imitație socială. 
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Observarea și interpretarea mesajelor 

Observarea și interpretarea adecvată a mesajelor  

• implică identificarea punctelor forte/ slabe din comportamentul verbal și nonverbal al unei 
persoane; 

• necesită verificarea presupunerilor şi previne înțelegerea greşită a informaţiilor.  

• sintagme de început: observ că..., înțeleg că..., mă întreb cum apreciezi că pot să... 

• Observaţia neadecvată derivă din: 

• faptul că specialistul nu recunoaşte influenţa variabilelor culturale și /sau familiale;  

• absenţa recunoaşterii stării emoţionale 

Ex: „se preface ca să ia un ajutor financiar...” 

Interpretarea neadecvată derivă din: 

• prejudecăți, lipsa încrederii, lipsa empatiei şi respectului pentru alegerile de viață 

• judecăți/ atitudini judicative față de o persoană 

Ex: „așa sunt romii”, „de ce nu s-a gândit înainte de a mai face un copil” 

 

Poate sau nu poate fi neadecvat un lucrător comunitar? 

Inadecvarea poate să apară... 

• prin incompatibilitatea dintre percepţiile, gândurile şi comportamentele sale cu cele ale 
comunitații, copilului sau familiei. 

Percepţiile, gândurile şi comportamentele sunt considerate incompatibile, atunci când două 
persoane care au aceleaşi informaţii ajung la concluzii total diferite. 

Gândiţi-vă la o situaţie de acest tip din activitatea Dumneavoastră. Cum aţi procedat? Ce 
aţi face diferit? 

• prin absenţa recunoaşterii stării emoţionale, când nu ești „sensibil” (nu poţi vedea 
perspectiva lui). 

 

Mai jos sunt prezentate câteva situații/ stări emoţionale care pot fi observate 

• Furia: modelul agresiv al discuţiei şi vocea ridicată, răspunsurile scurte, creşterea tensiunii 
musculare, creşterea pulsului. 

• Anxietatea: vorbirea precipitată, neliniştea, neatenţia, iritabilitatea, hipervigilenţa, creşterea 
tensiunii musculare.  

• Depresia: tristeţe, scăderea ori câştigul în greutate, scăderea interesului pentru activitatea 
de joc şi învăţare, menţinerea slabă a contactului ocular, scăderea spontaneităţii, vorbirea 
și mişcarea lentă, dificultăţile de concentrare. 

• Manipularea: minciuna, linguşeala, neajutorarea, intimidarea, ameninţarea cu diferite 
comportamente (de exemplu, fuga de acasa). 

 

Concluzii 

• Etapa de la început este o etapă foarte importantă, în care buna cooperare se bazează pe 
empatie, validare a nevoilor persoanei asistate. 

• Atât la început, cât şi pe parcurs, lucrătorul comunitar încearcă să îmbunătățească, să 
mențină relația sa cu persoana căreia îi oferă suport observând comportamentul. 
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• Este nevoie ca lucrătorul comunitar să fie atent și să nu lezeze încrederea printr-o atitudine 
critică sau de non-acceptare (“De ce nu faci aşa, uite cum e mai bine”, „De ce ai mai venit 
la mine, dacă tot așa lucrați” etc.) sau prin atitudini care moralizează, evaluează, evită 
implicarea.  

• Atitudinea deschisă, tolerantă, fără a judeca interlocutorul, evitarea etichetelor, 
autocontrolul pot să vă ajute!  

 

 

4.3. Comunicarea și relația cu terții 
 

Noțiuni generale 

Annie Bartoli menţionează existenţa a trei tipuri de comunicare externă: 

• Comunicarea externă operaţională, realizată între membrii organizaţiei cu interlocutori din 
exteriorul organizaţiei 

• Comunicarea externă strategică, care constă în construirea sau extinderea unei reţele de 
comunicare 

• Comunicarea externă de promovare (publicitate, relaţii publice) 

Comunicarea externă operaţională se referă la faptul că mare parte din angajați întreţin 
relaţii profesionale cu persoane din mediul extern al organizaţiei. Fiecare din aceşti angajaţi sunt, 
deci, obligaţi să comunice, în calitate de reprezentanţi ai organizaţiei cu partenerii externi ai 
acesteia: clienți, furnizori, contractanți, autorități publice, eventuali concurenţi. Astfel, fiecare 
vehiculează o anumită imagine şi anumite mesaje din partea organizaţiei şi primesc, în acelaşi 
timp, informaţii pe care le retransmit în interiorul organizaţiei. Aceste schimburi sunt vitale, pentru 
activitatea pe termen scurt a unei organizaţii. 

Comunicarea externă strategică îmbracă două forme de bază: dezvoltarea de relaţii de 
comunicare cu mediul extern şi previzionarea evoluţiei şi schimbărilor care se pot produce în 
exteriorul organizaţiei şi care pot afecta activitatea acesteia. Organizaţia încearcă să reziste în 
mediul extern, prin construirea de relaţii profitabile cu actorii cheie ai acestuia: autoritățile locale, 
directori ai altor organizaţii, în general, persoanele care sunt considerate a fi influente. La 
momentul iniţierii acestor reţele de comunicare, acestea nu sunt cu adevărat indispensabile. Cu 
toate acestea, ele sunt proiectate în ideea că se pot dovedi utile în cazul unei crize sau a altui 
eveniment neaşteptat.  

Comunicarea cu rol de promovare reprezintă, în realitate, un caz aparte, pentru că ea se 
desfăşoară unilateral, dinspre organizație către mediul exterior al acesteia. În această situaţie, nu 
mai sunt membrii organizaţiei cei care întreţin legătura cu exteriorul, ci organizaţia ca instituţie. Ea 
dă informaţii despre produsele sau serviciile pe care le oferă, încearcă să-şi amelioreze imaginea 
de ansamblu sau, pur și simplu, vrea să se facă cunoscută şi să-şi promoveze valorile. 

Formele principale prin care se concretizează acest tip particular de comunicare sunt: 

• publicitatea - prin mass media sau prin propriile materiale publicitare; 

• promovarea; 

• sponsorizările - finanţarea activităţilor culturale sau sportive; 

• articole care prezintă organizaţia în publicaţii de specialitate; 

• organizarea de standuri la târguri şi forumuri; 

• organizarea de zile ale porţilor deschise; 

• acţiuni de consiliere şi ajutorare a altor instituţii similare (dar care în mod real nu sunt 
concurenţiale) prin detaşarea temporară de personal. 
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Comunicarea cu terții reprezintă o formă de comunicare externă.  

 

Elemente eficiente în construcţia mesajului cu terţii 

Plan de acțiuni, activități şi canale de comunicare  

 

Implementarea şi promovarea cu succes a unor programe sociale presupune elaborarea 
unui plan de acțiuni ale carui principale componente sunt: 

1) stabilirea obiectivelor generale 

2) analiza grupurilor-ţintă 

3) analiza contextelor interne şi externe 

4) stabilirea unor obiective specifice măsurabile 

5) alegerea strategiilor și tacticilor 

• poziţionare (definirea acţiunii dorite din partea populaţiei ţintă şi a beneficiilor care 
rezultă din aceasta) 

• difuzarea și sursa mesajului; stabilirea canalelor de comunicare 

• conceperea mesajului 

• stabilirea parteneriatelor 

6) urmărirea şi evaluarea 

7) punerea în practică. 

 

Discutând despre schimbarea socială, realizarea ei poate fi dificilă fie, din cauza necesităţii 
schimbării comportamentelor, fie din cauza intereselor de grup, capacităţii limitate a specialiştilor 
din instituţiile publice de a face marketing, insuficienţei trainingului, dar și a importanţei scăzute 
acordate activităţii de advocacy. O soluţie pentru rezolvarea unei comunicări disfuncţionale poate fi 
stabilirea unui parteneriat, care poate aduce resurse suplimentare pentru o strategie de marketing, 
poate facilita accesul la publicul-ţintă, poate creşte credibilitatea instituţiei, poate aduce un plus de 
experienţă. Un parteneriat eficient presupune reflecţie comună şi concertare în acţiunile relevante. 

Printre activităţile prevăzute în cadrul strategiei de comunicare inter-instituţională amintim: 

• stabilirea colaborării prin activitatea în echipă; 

• furnizare de training în domeniul comunicării şi relaţiei cu media; 

• crearea de mesaje destinate populaţiei generale şi profesioniştilor din sistemul de sănătate; 

• dezvoltarea unui program destinat mass media; 

• dezvoltarea unor programe educaţionale şi informaţionale pentru populaţia generală în 
colaborare cu mass media; 

• dezvoltarea şi menţinerea unei pagini web. 

Principalele canale de comunicare utilizate cu succes în implementarea proiectelor sociale 
sunt: afișele, internetul, presa scrisa, TV şi radio. Formatul mesajelor, al materialelor, subiectul 
unor potenţiale emisiuni radio-TV vor trebui să reprezinte rezultatul colaborării între parteneri. 
Ideea este să împărtăşească acelaşi format simplu, util, care să schimbe atitudinea receptorului 
dintr-una reactivă într-una proactivă. Scopul final al iniţiativei este să fie atât un punct de plecare 
pentru dezvoltarea unei strategii eficiente şi coerente de marketing pentru fiecare instituţie, cât şi 
pentru colaborarea şi comunicarea între diferite organizaţii, ale căror poziţii au fost frecvent 
considerate imposibil de conciliat. Eliberarea informaţiei cât mai pe înţeles şi adaptarea strategiei 
de comunicare, în funcţie de răspunsul şi nevoile publicului căruia i se adresează, reprezintă 
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adevăratele pietre de temelie pentru iniţierea unei comunicări eficiente din partea instituţiilor 
decidente.  

 

Mesajele Cheie ca elemente eficiente pentru comunicarea informațiilor referitoare la Pachetul 
Minim de Servicii Integrate (MSI) 

Cui adresăm mesajele cheie 

• autorităților locale (primari şi alți funcționari publici) 

• potențialilor susținători (sponsori, donatori, voluntari)  

• jurnaliștilor  

• comunității (prin campanii, dezbateri, afișe, broșuri) 

• publicului unui eveniment.  

Când formulăm mesajele cheie  

Când avem un obiectiv clar de transmis legat de: 

• prezentarea activității proprii  

• solicitarea pentru susținerea activității 

• soluționarea unei situații dificile 

• organizarea unui eveniment etc. 

Pași în transmiterea mesajelor cheie 

Sunt 3 pași în transmiterea unui mesaj-cheie: 

Pasul 1: Comunicați cine sunteți şi ce faceți. 

Pasul 2: Atrageți persoana respectivă să-şi dorească să ştie mai multe. 

Pasul 3: Răspundeți la întrebările: Cine?, Ce?, Când?, Unde?, De ce?, Cum? 

Cum structurăm mesajele cheie 

Piramida răsturnată

Cuprinsul

Oferiți toate informaţiile esenţiale 
care să atragă atenţia ascultătorului :

(Cine?, Ce?, Când?, Unde?, De 
ce?, Cum?)

Contextul

oImaginați-vă, împreună cu 
interlocutorul, o situație din care 
va avea ceva de câștigat.
oDetaliați beneficiile pentru 
interlocutor/alte persoane
oAdăugați pata de culoare – o 
glumă, un joc de cuvinte (în 
funcție de disponibilitatea 
observată la interlocutor)

NOUTATEA

SCENA, ACTORII, DECORUL 

CAPTATIO Introducerea 

Faceți legătură cu contextul în care vă
aflați, atât dvs cât și interlocutorul dvs:
ziua săptămânii, evenimentul la care vă
întâlniți, locul în care vă aflați.
Prezentați beneficiile pentru 
interlocutor/alte persoane
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Criterii de stimulare a atenţiei  

• Criteriul uman - puterea exemplului  

• Criteriul vital - vaccinări, campanii, sănătate publică etc. 

• Criterii legate de nevoia de siguranță publică, violență domestică, infracționalitate etc. 

• Criteriul desfăşurării în timp, actualitatea, evoluţia unui eveniment, perspectiva, durabilitatea 

• Criteriul spaţial - este de interes ce se petrece în imediata apropiere 

• Criteriul conflictualităţii - o înfruntare de forţe, discriminare 

• Criteriul faimei şi criteriul oficial- faimoşi sunt cei care au făcut ceva sesizabil; persoanele 
oficiale nu sunt obligatoriu faimoase, dar ele reprezintă puterea și au un impact asupra vieţii 
din comunitate. 

Evaluarea mesajului cheie  

După: 

• Noutate 

• Claritate 

• Acurateţe 

• Interesul uman 

• Echilibrul emoțional 

• Credibilitate 

• Concizie. 

După: 

• Atenția interlocutorului 

• Interesul de a asculta mai multe detalii 

• Angajarea lui în discuție 

• Promisiunea de implicare ulterioară 

• Gentleman agreement 

 

Comunicarea în situaţii de criză 

Recomandări: 

• Analizați care este motivul, scopul şi impactul comunicării; 

• Oferiți informaţii relevante cu privire la un incident sau o situație neplăcută; 

• Corectați informațiile eronate, difuzate de alte persone, instituții; 

• Contracarați opiniile nefavorabile, cu exemple şi argumente fundamentate. 

Atenție! Mesajele nu sunt în sine etice sau neetice.  

• O afirmaţie eronată, dacă apare în mod accidental, nu poate fi catalogată ca neetică, ci 
neprofesională.  

• O afirmație care este în mod deliberat eronată, având ca intenţie derutarea, manipularea, 
înşelarea sau confuzia, este neetică.  

• Acordați atenţie deosebită mesajelor negative:  

� cu implicaţii emoţionale, de influenţare/convingere,  
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� cu substrat discriminatoriu, de excludere. 

• Păstați-vă calmul pentru a acţiona oportun și eficient. 

• Problemele de etică a comunicării trebuie analizate cu și mai mare prudenţă  

• Evitați neînţelegerile şi escaladarea conflictelor. 

Cum transmitem un mesaj-cheie în situații de criză 

Situaţiile delicate, dificile sau de criză implică o anumită etică în procesul de comunicare. 

Principalele atributele ale procesului de comunicare în acest gen de situaţii sunt:  

• claritatea,  

• precizia prezentării faptelor, 

• corectitudinea, 

•  integritatea, 

•  loialitatea,  

• discreţia și oportunitatea comunicării. 

 

Comunicarea și mass-media 

Noile mijloace de comunicare aduc cu sine noi genuri de text şi le înlătură pe cele deja 
existente.  

Stilul presei online 

Mijloacele online reprezintă un gen de sine stătător. Ele îndeplinesc, în primul rând, 
caracteristicele definitorii pentru mass-media și anume:  

• sunt publice (pot fi accesate de oricine); 

• sunt transmise tehnic; 

• se adresează unui public larg; 

• se caracterizează prin periodicitate; 

• se raportează la realitate.  

Mediile online mai au, pe deasupra, şi caracteristici proprii: sunt multimediale (depăşesc 
limitele impuse mijloacelor tipărite sau celor clasice), sunt digitale (şi de aceea pot fi prelucrate și 
dispersate) şi sunt interactive (permit un feed-back direct). 

Comunicarea tradiţională este, astfel, înlocuită de noi modalităţi. Acest lucru se explică prin 
faptul că noile modalităţi, aşa cum este şi poşta electronică, oferă o serie de caracteristici care le 
deosebesc de comunicarea scrisă: este mai impersonală şi mai puţin insistentă decât un telefon 
sau o scrisoare, la care se adaugă faptul că este o comunicare mai ieftină sau chiar gratuită.  

Posibilităţile hipermediale ale internetului aduc o flexibilitate enormă în creare și 
transmiterea informaţiilor.  

Ca mijloc nou de comunicare, a apărut în 1993, când editurile de ziare americane s-au 
angajat online, în timp ce majoritatea apariţiilor europene de ziare online a apărut în 1996.  

Orice editor serios nu-şi mai poate permite azi să nu fie prezent și pe internet.  

Caracteristicile mesajului audio-vizual 

Impactul asupra publicului. Fără îndoială, televiziunea este media cu cel mai puternic impact 
asupra publicului. Acest lucru se datorează existenţei imaginii. Prezenţa sa face ca mesajul să se 
adreseze nu doar raţionalului - prin intermediul cuvântului - ci şi emoţionalului. De aici rezultă o 
concluzie care ar trebui să se confunde cu evidenţa: televiziunea înseamnă, în primul rând, 
imagine. Spun „ar trebui”, pentru că, din păcate, nu sunt puţini cei care lucrează în televiziune, au 
chiar funcţii de răspundere și care refuză categoric ceea ce ei numesc „obsesia imaginii”. O 
obsesie care ar trebui să fie prima calitate cerută unui jurnalist de televiziune. Căci a gândi o 
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informaţie în termeni de imagine este vital pentru ca ea să aibă impactul scontat asupra publicului. 
A valorifica la maximum forţa imaginii trebuie să fie obiectivul principal al oricărui jurnalist care îşi 
respectă publicul şi meseria. 

Efemeritatea mesajului. Este o caracteristică esenţială, dar, probabil, şi cel mai mare 
dezavantaj al audiovizualului. Receptorul nu are posibilitatea de a reveni asupra unei informaţii 
pentru a o descifra şi înţelege. Aceasta înseamnă că informaţia trebuie să fie extrem de clară, să 
nu lase posibilitatea interpretării, sau şi mai grav, să nu nască întrebări. Orice abatere a atenţiei de 
la mesaj poate duce la pierderea întregii informaţii. Consecinţele pot fi, uneori, dezastruoase 
pentru toată emisiunea, din cauza unui posibil efect de avalanşă. Alegerea corectă a cuvintelor şi 
exprimarea clară și concisă devin, astfel, esenţiale. Din acest punct de vedere, televiziunea are un 
uşor avantaj faţă de radio. Dacă în cazul televiziunii, de obicei, urmărirea mesajului este activitate 
principală, nu acelaşi lucru se întâmplă şi cu radioul. Dacă pentru a urmări o emisiune la televizor 
te aşezi în fotoliu și îţi concentrezi atenţia asupra acestui lucru, ascultarea radioului este, în 
general, o activitate complementară alteia care captează cea mai mare parte a atenţiei. 

Linearitatea receptării mesajului. Atunci când citeşti un ziar sau o revistă, ai deplină libertate 
în a alege ordinea în care vei parcuge paginile, sau momentul în care vei privi fotografiile - acolo 
unde ele există. Nu acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul televiziunii. Aici receptorul va primi 
informaţiile linear, în ordinea în care îi sunt furnizate de către emiţător. Acest lucru trebuie să ducă 
la o mai mare grijă în structurarea mesajului, dar și în ierarhizarea ştirilor. De asemenea, se va 
căuta raportul optim între imagine şi text, astfel încât să se obţină maximum de randament la 
receptarea şi reţinerea informaţiei. 

Rapiditatea. Dincolo de impactul foarte mare pe care îl are mesajul, rapiditatea este, fără 
îndoială, principalul avantaj al televiziunii. Diferenţa dintre momentul producerii evenimentului şi cel 
al difuzării informaţiei a scăzut până la simultaneitate - cazul transmisiilor în direct. Acest avantaj 
devine, însă, o dificultate suplimentară pentru jurnalistul de televiziune. Îmbătrânirea rapida a 
informaţiei - ce e bun pentru jurnalul de prânz poate fi perimat pentru cel de seară - face ca acesta 
din urmă să fie într-o permanenta goană după informaţie proaspătă. 

Accesibilitatea. Boomul tehnologic de după cel de-al doilea război mondial a făcut ca preţul 
aparatelor de recepţie să scadă foarte mult. Ca urmare, în ziua de azi, e aproape imposibil de 
imaginat o casa în care să nu existe cel puţin un televizor. Şi asta pentru că oricine, indiferent de 
gradul de cultură, se poate informa pe aceasta cale. Căci televiziunea a apărut, după cum spune 
Raymond Williams, ca o soluţie a nevoii celor care, în secolele trecute, „se holbau de după ferestre 
sau aşteptau neliniştiţi mesaje pentru a afla ceva despre forţele dinafară ce le determinau cursul 
vieţii”. Pe scurt, nu e suficient să fii analfabet. Trebuie să fii şi surd şi orb pentru a nu putea avea 
acces la informaţia televizată. 

Flexibilitatea. Dacă, în presa scrisă, odată cu închiderea ediţiei, nimic nu se mai poate 
schimba, în televiziune programul poate fi modificat în orice moment, dacă situaţia o cere. Nu de 
puţine ori o emisiune a fost întreruptă pentru a face loc unei ştiri de maximă importanţă, despre un 
eveniment care s-a petrecut cu doar câteva minute mai devreme. Ori jurnalul a fost prelungit 
pentru a urmări desfăşurarea unui eveniment în curs. 

 

Concluzii 

Pentru o comunicare eficientă prin care doriți să obțineți rezultatele așteptate, asigurați-vă că: 

• Exprimați mesajul clar şi concis  

• Tratați, pe rând, câte un singur subiect/aspect 

• Subiectul trebuie anunţat din prima frază 

• Oferiți o prezentare a subiectului şi o serie de documente scurte care dezvoltă aspecte 
particulare ale subiectului  

• Oferiți detalii relevante despre subiect  

• Solicitați feedback, pentru a vă asigura că mesajul a fost înțeles 
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• Îndemnați interlocutorul/publicul să solicite clarificări şi sunteţi deschis la întrebări 

• Demonstrați interesul pentru dezvoltarea unei relaţii de parteneriat, de comunicare activă şi 
constructivă. 

 

 

4.4. Aplicarea conceptului de vizite la domiciliu  

 

4.4.1. Rolul, scopul și acțiunile de bază ale practicii lucrătorului comunitar care face 
vizite la domiciliul beneficiarilor 

 

Definirea conceptului 

Deși s-au înregistrat progrese considerabile în ceea ce privește supraviețuirea copiilor, 
pentru ca unii dintre aceștia să-și atingă întreg potențialul de dezvoltare, pentru a evita ulterior 
bolile cronice şi pentru a avansa spre echitate socială, programele şi celelalte intervenţii vizând 
supraviețuirea și dezvoltarea copilului trebuie să continue. 

În acest context, practica a demonstrat că vizita la domiciliu în timpul sarcinii şi în primii ani 
de viață a copilului este o strategie importantă pentru reducerea inegalităților, pentru îmbunătățirea 
sănătății şi pentru ca el să-și atingă potențialul de dezvoltare.  

Prin vizita la domiciliu, se asigură: 

• educație și îndrumare, 

• asistență pentru îngrijirea copilului în toate familiile, 

• identificarea situațiilor critice şi identificarea de măsuri pentru a aborda riscurile şi 
vulnerabilitatea, 

• transformarea a ceva ce este invizibil, în ceva concret, vizibil, care-și caută rezolvarea. 

Pentru a atinge toate acestea este nevoie de un grup de profesioniști care desfășoară 
activități de vizită la domiciliu și care au competențele și abilitățile necesare. 

Lucrători comunitari care asigură vizite la domiciliu desfășoară această activitate peste tot 
pe glob. Ei oferă servicii care au rolul de a promova sănătatea şi bună-starea familiilor cu copii 
mici.  

Cu toate că scopul este comun, modul de pregătire, definirea obiectivelor practicii lor şi 
modul în care sunt denumite diferă de la o țară la alta. De exemplu, practicienii din domeniul 
sănătății publice sunt familiarizați cu: 

• vizitatori de sănătate (health visitors) din Marea Britanie, Danemarca şi Norvegia; 

• asistente medicale de sănătate publică (PHN) în țările din America de Nord, Irlanda şi 
Japonia; 

• asistente medicale pentru copii în Australia și Suedia; 

• asistente medicale sociale în Belgia; 

• asistente medicale de patronaj, în unele țări foste iugoslave; 

• asistent de igienă, moașa de teren sau sora de ocrotire, în România (înainte de 1989). 

Atribuții similare are asistenta medicală de familie sau asistenta medicală comunitară 
(denumirea variază de la țară la țară), pilotată acum în Europa, pentru a răspunde nevoilor în 
schimbare ale populațiilor. Ea este profesionistul care acționează preponderent la nivel comunitar. 
Pentru că activitatea acesteia se referă la toate grupele de vârstă, rolul acestui lucrător comunitar 
este mult mai general şi nu se concentrează doar spre promovarea sănătății în copilăria timpurie. 
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Această variație a titlurilor și a rolurilor lucrătorilor comunitari care asigură munca cu familia, 
în comunitate, va aduce diferențe inevitabile între modelele din fiecare țară.  

Dincolo de diferențe, punctul comun este reprezentat de aspectul proactiv și bazat pe decizii 
profesionale autonome care caracterizează activitatea specialistului care desfășoară activitate în 
comunitate (la domiciliul beneficiarului). Cu alte cuvinte, esențial este faptul că lucrătorii comunitari 
care acordă asistență pentru sănătate în familie sau comunitate au nevoie de o mai mare 
autonomie pentru a planifica prioritățile, programele zilnice de lucru și când și cu cine lucrează, 
pentru a oferi un sprijin relevant familiilor pe care le deservesc.  

Mai jos este o descriere a amplorii rolului acestui lucrător comunitar, cu profil medico-social, 
care acționează în familie / comunitate, desfășurând activități de vizită la domiciliu. 

 

Rolul lucrătorului comunitar care realizează vizite la domiciliu 

Definirea corectă și cuprinzătoare a acestui rol poate însemna un spectru larg, deoarece 
implică analiza tuturor factorilor care influențează viața unui copil, precum și influențele asupra 
lucrătorului comunitar care desfășoară vizite la domiciliu.  

 

O abordare cuprinzătoare înseamnă acoperirea a 4 dimensiuni: nivel individual, familie, 
comunitate şi organizație. Acest rol este prezentat în diagrama de mai jos (figura 1). 

 

Fig 1. Rolul lucrătorului comunitar care realizează vizite la domiciliu 

 

 

 

Scopul profesional al lucrătorului comunitar care realizează vizite la domiciliu 

Strâns legată de rolul complex descris mai sus, vizita la domiciliu este o activitate 
profesională distinctivă care pune accentul pe familie și pe individ, oferindu-i sprijinul și ghidarea 
de care are nevoie cu privire la aspecte care țin de domeniul sănătate, cu interferențe sociale, 
privind educația etc. 

O zonă distinctă, dar extrem de importantă, de la care s-a pornit este cea legată de 
asistența în familie (la domiciliu) înainte de naștere şi pentru creșterea copilului.  

• Împărtășirea informațiilor și 
alertarea

•Documentarea și ținerea 
evidențelor

•Realizarea de contacte și referirea
•Reprezentarea
•Responsabilitatea pentru acțiuni 
proprii

•Susținerea legăturilor

•Identificarea nevoilor comune

•Identificarea resurselor

•Stimularea conștientizării

•Înțelegerea relațiilor
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•Comunicarea cu îngrijitorii

•Interacțiuni de sprijin prin 
oferirea de modele

•Susținerea așteptărilor

•Advocacy

•Evaluarea, monitorizarea și 
alertarea, în caz de nevoie

•Oferirea de informații legate 
de promovarea sănătății

•Oferirea de respect, grijă şi 
compasiune

•Consilierea Individual Familie

Diferite 
organizațiiComunități
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Prin întâlnirea cu familia se obține o mai bună perspectivă asupra situației lor, oferind o bază 
solidă pentru: 

• Evaluare realistă 

• Identificarea punctelor forte  

• Lucrul la nivel individual 

• Abordarea dificultăților comune 

• Obținerea unui bun angajament al părintelui pentru asigurarea serviciilor. 

Lucrătorii comunitari care fac vizite calificate la domiciliu vor asigura corespondența corectă 
dintre intervențiile realizate şi nevoile individuale, dar, în același timp, vor oferi o legătură între 
familii şi resursele din comunitate, într-un mod care respectă principiile ecologice. 

Dezvoltate în 1979 (de către Bronfenbrenner), principiile ecologice identifică indivizii ca 
parte a contextelor lor de mediu. Aceasta înseamnă că nevoile copiilor sunt consemnate ca parte a 
situației familiale. Resursele disponibile familiei sunt legate de interacțiunea cu comunitatea din 
care face parte familia. Astfel, lucrătorii comunitari care fac vizite la domiciliu se gândesc mereu la 
„imaginea mai mare”. 

Așadar, în calitate de lucrător comunitar care face vizite la domiciliu veți lucra în etape 
succesive, conform figurii 2, care înseamnă recunoașterea faptului că experiențele copilului sunt 
influențate de situația familială, care este, la rândul său, influențată de comunitatea învecinată 
familiei şi de mediul înconjurător. 

 

Figura 2. Straturile de influență şi resurse pentru profesionistul care face vizite la 
domiciliu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poziționarea lucrătorului comunitar care desfășoară vizite la domiciliu: în centrul serviciilor 
oferite 

Pentru a-şi îndeplini rolul şi a-și atinge scopul profesional de a interveni şi acționa între 
diferitele straturi din cadrul unei comunități şi de a ajuta copiii să intre în contact cu resurse 
importante și cu oferte de ajutor, lucrătorul comunitar care desfășoară vizite la domiciliu va fi plasat 
în centrul serviciului. 

Așa cum indică exemplul din Figura 3, în care lucrătorul comunitar care desfășoară vizite la 
domiciliu este poziționat în centrul imaginii, într-o poziție de colaborare cu colegii din echipa 
comunitară, el va acționa prin: 

• Realizarea conexiunii dintre fiecare familie în parte şi fiecare serviciu (marcat cu linii 
albastre) 

• Conectarea familiilor cu alte servicii şi resurse comunitare (prezentate cu linii portocalii)  

Family 

 

 

Comunitate 

Familie 

Copil 
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• Sprijinirea familiilor să se ajute reciproc, ca sursă de asistență suplimentară (exemplificată 
cu linia verde). 

Acest lucru înseamnă construirea coerenței sociale în comunitate, contribuind la dezvoltarea 
comunității, pentru a o ajuta ca, astfel, fiind mai puternică, să poată avea grijă de membrii ei. 

 

Figura 3. Profesionistul care desfășoară vizite la domiciliu se află în centrul serviciilor 
oferite. 

 

 

Calități profesionale esențiale 

Principalele calități ale lucrătorului comunitar care desfășoară vizite la domiciliu sunt: 

• concentrarea pe aspectele care-l valorizează pe beneficiar 

• capacitatea de a oferi servicii de calitate şi  

• capacitatea de a oferi o experiența pozitivă beneficiarului (clientului) său. 
 

Dacă ne uităm la literatura de specialitate vom descoperi că una dintre cele mai mari calități 
ale unui bun lucrător comunitar care realizează vizite la domiciliu este aceea de a se concentra pe 
aspectele care-i valorizează pe beneficiari, de a promova oferirea de servicii de calitate şi 
experiența pozitivă a clientului său.  

Veți demonstra acest lucru în timpul vizitelor la domiciliu, prin comportamentele și 
interacțiunile dumneavoastră, în timp ce lucrați cu familia.  

Aceste valori sunt bazate pe trei principii: 

1. Sunteți sanogen (creator de sănătate) – identificați punctele forte, pentru a căuta 
proactiv soluții. 

2. Demonstrați o atitudine pozitivă față de ceilalți (valorizarea umanității), prin 
„concentrarea pe persoană” şi adaptarea practicii la nevoile persoanei, fără a renunța. 

3. Recunoașteți şi plasați persoana într-o anumită situație (ecologia umană) - atunci când 
evaluați nevoile, recunoașteți întotdeauna circumstanțele individuale și căutați o soluție, 
parcurgând niveluri prezentate în figura 3. 
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De ce persoane ca dumneavoastră devin lucrători comunitari care realizează vizite la 
domiciliu în alte țări?  

Profesioniștii din Marea Britanie (care au luat parte la studiul Start and Stay, dedicat 
examinării motivației asistentelor medicale care au ales acest rol) au explicat că un rol care putea 
părea umilitor s-a transformat într-un privilegiu de a lucra cu familiile. 

Mai mult, un student la specializarea asistență medicală comunitară (visiting nurse) a 
comentat: «este un rol care pune în evidență punctele forte ale oamenilor în fața adversității». 

O asistentă medicală comunitară (home visitor) calificată din Marea Britanie a comentat: „Nu 
există două familii la fel. Fiecare naștere, fiecare copil înseamnă provocări interesante. Prima dată 
când bați la o ușă, începi o călătorie nouă şi fascinantă”. 

Asemeni unei uși care se deschide, rolul profesionistului care face vizite la domiciliu 
presupune accesul la noi oportunități în viețile oamenilor. Sarcina, nașterea implică începuturi. 
Profesionistul deschide acea ușă pentru a se alătura familiei şi a o îndruma pe o cale mai 
sănătoasă. Deși nu puteți vedea sfârșitul drumului, incertitudinea aduce o provocare interesantă.  

Rolul profesionistului care face vizite la domiciliu este acela de a sprijini părinții pentru a 
depăși provocările, indiferent de natura lor, centrându-se pe aspectele pozitive şi a-i ajuta să 
permită dezvoltarea noului lor copil. 

Cum ar putea un lucrător comunitar care desfășoară vizite la domiciliu să caute activ 
punctele forte ale familiei şi să ofere o abordare centrată pe aspectele pozitive existente? 

Pentru a face această cale accesibilă familiei, lucrătorul comunitar care face vizite la 
domiciliu trebuie să: 

• Găsească zonele care se pot constitui în puncte forte ale respectivei familii şi  

• Să-și construiască abordarea pornind de la resursele existente. 

 

Pentru a demonstra practic cum se face acest lucru, analizați studiul de caz nr. 1. 

O familie locuiește într-un apartament de două camere, închiriat, cu patru copii, toți mai mici 
de 10 ani, inclusiv un nou-născut. Următorul ca vârstă are 2,5 ani. El prezintă eczeme pe spate şi 
picioare pentru care familia a cumpărat de la farmacie câteva unguente. Cu toate acestea, eczema 
continuă să-l chinuie și să-i perturbe somnul. Mama lucrează de obicei 4 ore /zi, deși este în 
concediu de maternitate. Tatăl a fost recent cinci săptămâni în concediu de boală, după o operație, 
timp în care a mai reușit să ajute la treburile casei. Mama a apreciat cu adevărat acest lucru, 
deoarece a considerat că este „dificil să facă toate treburile, să se ocupe de cel mic și de cel mai 
mărișor, care nu doarme”. A avea patru copii înseamnă „doar să alergi înainte și înapoi...”, pentru 
a-i trimite pe copii fiecare la școala lui, unde de cele mai multe ori întârzie. 

Asistenta medicală care face vizite la domiciliu tocmai a efectuat controalele obișnuite ale 
bebelușului şi oferă sprijin emoțional valoros. Copilul cel mai mare tocmai a fost în vizită la medicul 
de familie, iar părinții au discutat cu directoarea despre un incident la școală. În cadrul acestei 
discuții, părinții au avut un schimb de cuvinte mai aprins cu învățătoarea. Familia s-a mutat recent 
în zonă destul și acum nu are suficient sprijin din partea rudelor. Mama a reușit să se 
împrietenească cu o familie din proximitate care s-a oferit să aibă grijă de copii în caz de nevoie, 
dacă și ea va face același lucru pentru ei când va fi cazul.  

În timpul ultimei vizite, mama şi-a manifestat prin lacrimi durerea, spunând că se simțea rău, 
deoarece nu poate fi mama care ar trebui să fie pentru copilul cel mic. Când acesta a plâns, a 
simțit că nu știe cum să soluționeze situația și nu crede că are răbdarea să-l îngrijească în mod 
corespunzător. 

 

Aceasta situație indică o familie cu dificultăți, iar riscul de a focaliza conversația asupra 
problemelor este foarte mare.  
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Ca profesionist, aveți rolul să evitați „focalizarea pe lipsuri” şi să îndreptați atenția spre 
„focalizarea pe active”, concentrând-o pe resursele existente în cadrul familiei şi pe folosirea lor 
pentru rezolvarea problemelor. 

Într-o analiză detaliată a ceea ce se înțelege prin „active” sau „resurse”, o serie de specialiști208 
au identificat că acestea cuprind „experiențele, preferințele și cunoștințele beneficiarului”.  

Acești autori explică faptul că atunci când lucrătorii comunitari care fac vizite la domiciliu pot 
înțelege care sunt „resursele” în fiecare situație, aceștia se pot asigura că sprijinul acordat este 
relevant pentru nevoile individului şi ale familiei. Acest lucru permite ca punctele forte ale 
oamenilor să fie efectiv apreciate și utilizate. 

Concentrarea asupra „resurselor” beneficiarului presupune ca profesionistul care face vizita 
în familie să introducă în conversație teme care să demonstreze înțelegere şi apreciere a ceea ce 
părinții au de oferit, ceea ce merită şi cred că este important pentru familia lor. Ca lucrător 
comunitar care face vizite la domiciliu, procedând astfel, îi veți ajuta pe părinți să-și recunoască 
punctele forte și să le folosească pentru a căuta soluții şi a construi planuri de acțiune pentru 
lucrurile pe care le consideră a fi o provocare în viața lor.  

Unii cercetători209 sugerează că acest lucru îi va ajuta pe părinți să: 

• se gândească pozitiv la situația lor, 

• fie realiști, gândindu-se la ceea ce există, 

• împărtășească o înțelegere comună a situației lor şi 

• descopere mai multe despre ei înșiși şi despre propriul lor potențial. 

Din scenariul studiului de caz de mai sus, vă propunem să identificați ceea ce ați putea 
spune şi ce ați putea face ca lucrător comunitar care face vizite la domiciliu. 

Posibile răspunsuri 

Active/resurse Ce poate spune şi face profesionistul care face 
vizita în familie 

Dorința mamei de a fi un părinte bun, 

Acceptul tatălui de a ajuta la treburile 
casnice, 

Prietenii din proximitate cu care pot împărți 
îngrijirea copilului, 

Preocuparea părinților de a acționa în 
numele copilului lor, atunci când a avut un 

loc un incident, 

Disponibilitatea de a aborda lucrurile direct, 

Încrederea manifestată față de 
profesionistul care face vizite la domiciliu, 

Faptul ca au un loc de muncă şi, prin 
urmare, un venit. 

„Ați făcut o treabă atât de bună acoperind atâtea 
sarcini şi ați făcut acest lucru, deși sunteți atât de 

obosită”. 

„Aveți o bună înțelegere a nevoilor copiilor 
Dumneavoastră”. 

„Este minunat că ați dezvoltat prietenii cu alte mame 
și puteți împărți îngrijirea copiilor la nevoie. De 

asemenea, le oferiți copiilor șansa de a se juca cu 
alți copii, ceea ce le este benefic” 

 

„Ce vă doriți în viitor?” 

Întrebați ce a funcționat bine atunci când a ajutat 
alte mame. 

Vizitatorul poate desena o hartă ecologică din care 
părinții ar putea înțelege cum să recunoască 

resursele - fie că știu despre alte resurse, inclusiv 
din comunitate, de ex. un ONG / organizație 

caritabilă care oferă sprijin familiilor cu mulți copii. 

                                                   
208Rotegård et al 
209Whiting et al 
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Acțiunile de bază ale practicii lucrătorului comunitar care face vizite la domiciliu 

 

Modul în care lucrătorii comunitari care desfășoară vizite la domiciliu își oferă serviciile 
diferă în funcție de circumstanțele fiecărei familii şi de nevoia identificată.  

Toate familiile cu copii sub trei ani beneficiază de o gamă largă de servicii (denumite şi 
servicii universale) care să le susțină prin: dezvoltarea părinților, dezvoltarea copilului, atașamentul 
parental, menținerea unui mediu familial sigur și accesul la alte servicii comunitare. 

Acțiunile de bază în care lucrătorul comunitar care face vizite la domiciliu se va angaja ca 
parte a furnizării serviciilor sale pot varia ca intensitate, în funcție de nevoile copilului şi / sau ale 
familiei.  

În figura 4 sunt prezentate aceste paliere de intervenție care merg de la oferirea de 
informații şi sfaturi, la identificarea provocărilor și apoi inițierea de măsuri speciale, prin implicarea 
altor servicii, atunci când sunt stabilite nevoi complexe. 

Cu alte cuvinte, uneori, bunăstarea familiilor și a copiilor poate fi amenințată de factori 
distincți, de părinți sau de circumstanțele familiale. Noi numim aceste aspecte „vulnerabilități”.  

Aceasta înseamnă că ceva legat de copil, părinți sau familie generează un risc de sănătate 
fizică sau psihică, de dezvoltare deficitară ori capacitate redusă de a avea grijă de ei înșiși.  

Aceste vulnerabilități, dacă nu sunt abordate, ar putea însemna că copiii sunt expuși riscului 
de a nu se dezvolta la întregul potențial. În astfel de cazuri, se oferă servicii mai complexe.  

Atunci când sunt identificate dificultăți complexe, profesionistul care desfășoară vizite la 
domiciliu va colabora cu alți profesioniști într-o echipă multi-disciplinară şi împreună cu familia 
cresc accesul la asistența de specialitate, conform nevoilor. 

 

Figura 4. Diagrama modelului UNICEF de vizite la domiciliu realizate de lucrătorii 
comunitari210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De notat că lucrătorul comunitar care desfășoară vizite la domiciliu va menține contactul, 
pentru a asigura accesul permanent la servicii, chiar şi atunci când familia a fost trimisă pentru 

                                                   
210Denumit și Modelul Progresiv Universal 

Toți copii: promovarea sănătății; informații şi sfaturi pentru 

părinți; monitorizarea dezvoltării copilului, acces la beneficii, servicii 

 

Unii dintre copii: vizite suplimentare la 
domiciliu, consiliere, legătura cu alte servicii 

Câțiva copii: management de caz multi-disciplinar 
Complexitatea 

serviciilor 
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sprijin specializat. Aceasta înseamnă că veți întreține relația specială cu familia, chiar dacă 
aceasta utilizează serviciile altor agenții. 

 

Pentru a demonstra practic cum se pot identifica acțiunile de bază, analizați studiul de caz 
nr. 2:  

Asistentul medical comunitar a dat un telefon unei tinere mame pentru a programa o vizită 
când copilul acesteia avea 2 săptămâni. În timp ce vorbea, asistenta a explicat că, pe lângă faptul 
că o poate vizita acasa, ea este disponibilă şi la centrul comunitar deschis pe lângă primărie, de 3 
ori pe săptămână, dimineața, unde oferă sfaturi privind îngrijirea copiilor, iar tânăra mamă poate 
afla despre celelalte servicii oferite de centru. Tânăra mamă a răspuns că nu este necesară o 
vizită, deoarece „se descurcă foarte bine şi au foarte mulți prieteni să-i ajute”. În săptămâna 
următoare, mama a venit la centrul comunitar pentru a discuta cu asistenta medicală comunitară, 
deoarece familia avea nevoie de un sfat „ce să facă copilului ca să nu mai plângă și să doarmă”. 
Asistenta a întrebat-o pe mamă cum se simte, moment în care mama a izbucnit în lacrimi. Atunci 
asistenta s-a așezat alături de mamă şi, vorbindu-i cu blândețe, a menționat faptul că a fi ținut în 
brațe de mamă pare să-i facă plăcere copilului şi că mama părea să fie epuizată de alăptatul 
frecvent. Așa că s-a oferit să o viziteze pe mama acasă unde ar avea mai multă intimitate şi timp 
pentru a observa cum se derulează alăptarea. Mama a acceptat oferta și întâlnirea a fost stabilită 
pentru ziua următoare. 

 

 

Autoevaluare 

 

Explicați ce alte acțiuni de bază puteți 
identifica? Notați mai jos 

Pentru fiecare dintre aceste acțiuni, precizați de 
ce sunt importante pentru practica 
profesioniștilor care realizeză vizite la 
domiciliu? 

……………………………………………….. 

………………………………………………... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

Exemplele de acțiuni de bază pot include: 

Importanța introducerii: = în cazul în care motivul contactului nu este clar înțeles, părintele 
poate deveni suspicios şi respinge oferta. 

Manifestarea disponibilității: = dacă ești prezent în comunitate, cresc șansele de a deveni 
cunoscut și aprobat de alți părinți.  

De asemenea, îi ajută pe profesioniștii care fac vizite la domiciliu să cunoască comunitatea 
și resursele disponibile familiilor. 

Discursul cald, blând: = prima impresie contează! Acordând atenție la „ce spui”, „cum spui”, 
tonul și viteza vorbirii, semnalele non-verbale de genul expresiile feței etc. Toate sunt importante 
pentru a-i ajuta pe părinți să se angajeze într-o relație de colaborare și să comunice un adevărat. 

 

Acțiuni de bază 

Pentru a completa această autoevaluare, gândiți-vă la trei familii din comunitate pe care le-
ați identificat pentru activitatea de construire a unei rețelele comunitare.  
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Din următoarea listă de acțiuni care fac parte din modelul descris în figura 4, identificați ce 
constituie o practică de bază importantă, notând de ce aceste acțiuni se pot lega sau suprapune: 

 

Practica de 
bază 

De ce este important Identificați pentru care 
dintre familiile prezentate 
în studiile de caz 1 și 2 
este o practică importantă 
și de ce  

Un serviciu sau o 
resursă comunitară 
cu care ați putea 
lucra sau pe care o 
utilizați pentru a 
furniza această 
practică de bază 

exemplu 

Informează 

exemplu 

Astfel, familia poate 
face alegeri şi poate 
lua decizii pe baza 
unor informații exacte 

exemplu 

Familia din studiul de caz 1, 
pentru că sunt noi în zonă, 
nu au nici o rudă / prieteni 
care locuiesc în cartier, nu 
au cunoștințe despre zonă şi 
serviciile locale 

exemplu 

Grup pentru părinți 
sau copii 

Sfătuiește  

 

  

Consiliază  

 

  

Sprijină  

 

  

Monitorizează  

 

  

Evaluează  

 

  

Identifică  

 

  

Referă  

 

  

Alertează  

 

  

 

Puncte cheie 

Prin vizitele la domiciliu, rolul dumneavoastră este crucial, deoarece oferă continuitate şi 
legături strânse cu familiile.  

 Scopul profesional este clar: lucrați cu o anumită comunitate, ajungeți direct la familii şi 
persoane fizice, în special la cele care nu ar fi accesat altfel alte servicii. 
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Există un set de practici de bază pentru furnizarea de servicii. 

Modul în care vă prezentați şi comunicați este crucial pentru implicarea familiilor și a 
colegilor din alte servicii comunitare. 

Folosind reflecția, puteți determina ce știu deja familiile cu care lucrați şi ce cunoștințe și 
abilități noi le-ar trebui, pentru a continua să se dezvolte bine. 

 

Activitate individuală, la finalul temei: 

Reflecție și acțiune personală: pe parcursul derulării modulului de curs, este util să țineți un 
jurnal de reflecții unde să notați ce ați gândit, ce ați lucrat, învățat, observat. Scrieți ce idei şi 
experiențe ați întâlnit, ce lucruri ați făcut bine, ce merită îmbunătățit. Analizați în scris ce așteptări 
profesionale aveți de la rolul de lucrător comunitar care desfășoară vizite la domiciliu. 

Urmăriți acest film despre rolul profesionistului care face vizite la domiciliu în Serbia: 
http://bit.ly/1BLUwbw sau la https://www.youtube.com/watch?v=uCN06LF-x8A&feature=youtu.be 

Notați, după ce ați urmărit filmul, care sunt abilitățile de care aveți nevoie pentru a lucra cu 
indivizi şi familii, în comunitate, în colaborare și utilizând serviciile diferitelor instituții sau 
organizații. Puteti folosi, pentru aceaste notițe – formularul de lucru 1. 

Pentru a vă familiariza cu recomandările regionale pentru vizitele la domiciliu, citiți 
standardele propuse de UNICEF pentru vizitele la domiciliu în Europa Centrală şi de Est / CSI. 

 

4.4.2.  Practici profesionale ale lucrătorului comunitar în relația cu familia 

 

Centrarea pe copil 

Centrarea pe copil înseamnă înţelegerea cât mai bună a locului copilului în familie, a relaţiei 
acestuia cu ceilalţi membri. Un instrument util în asemenea cazuri este „harta relaţiilor” – concept 
introdus de Ann Hartman (profesionist în domeniul asistenţei sociale), în 1978.  

Această hartă este o reprezentare grafică a relaţiilor dintr-o familie și a interacţiunii familiei 
cu mediul ei şi cu persoane importante din afara familiei.211 

 

Exemplu al unei hărţi a relaţiilor pentru următorul studiu de caz (nr 3): 

Mama (33 de ani) şi tatăl (36 de ani) au un băiat de 6 ani şi două fete, de 4 ani şi 6 luni. 
Băiatul se simte stresat din cauza școlii şi nu mai merge la clubul de fotbal. Fetei de 4 ani îi place 
totuși la școală şi are o relație bună cu învățătoarea. Fetița de 6 luni e în pericol să fie prost 
îngrijită, deoarece părinții nu au relații bune cu serviciile medicale. Tatăl lucrează la o firmă și 
postul lui pare sigur (deși prost plătit), dar mama nu găsește nimic de muncă. Deși mama are 
relații bune cu biserica şi câteva prietene, nu are părinți sau frați. Soțul ei se ceartă mereu cu unica 
lui soră, iar acea relație crează stres în familie. 

 

                                                   
211Mai multe detalii despre cum se poate construi o asemenea hartă pot fi gasite la http://bit.ly/19IUla8 (The National 
Early Transition Centre - Kentucky University) sau la http://bit.ly/1IlYEE7 (The Michigan State University School of Social 
Work). 
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Familia este reprezentată de un cerc în centrul paginii, cu membrii ei de sex feminin și 
masculin reprezentaţi drept pătrate mai mici. Pătratele din exteriorul familiei reprezintă diverse 
grupuri sau instituţii din comunitate cu care interacţionează familia – şcoala, biserica, angajatorul, 
centrul comunitar de sănătate, prietenii sau clubul de fotbal.  

Tipurile de linii care leagă diversele figuri arată dacă relaţiile sunt: 

1. Puternice – o linie dreaptă şi neîntreruptă ________ 
2. Stresante – o linie şerpuitoare  
3. Slabe, dificile – o linie întreruptă - - - - - - - - 

4. Proaste – o linie tăiată pe alocuri  

 

Gestionarea riscurilor de către lucrătorul comunitar care realizează vizite la domiciliu 

Se consideră că perioada dintre momentul în care sunt concepuţi şi atingerea vârstei de doi 
ani este cea mai vulnerabilă pentru oameni, printre riscurile la care sunt expuşi numărându-se 
alimentaţia necorespunzătoare sau infecţiile, precum şi modul în care îngrijitorii – părinţi, bunici 
sau alte persoane - au grijă de ei.  

Măsura în care copiii se pot adapta unor condiţii adverse depinde de natura relaţiei cu 
îngrijitorii, de adaptabilitatea şi rezistenţa lor, precum și de influenţele mediului exterior/comunităţii.  

Nivelul de sărăcie și lipsa de educaţie a membrilor familiei pot şi ele creşte vulnerabilitatea 
copiilor dintr-o anumită familie, iar lucrătorul comunitar care realizează vizite la domiciliu poate juca 
un rol important în sprijinirea acestor familii.  

Gestionarea riscurilor de către lucrătorul comunitar care realizează vizite la domiciliu este o 
parte importantă prin care acesta îşi poate atinge obiectivul principal de a promova sănătatea, 
starea de bine şi dezvoltarea armonioasă a copiilor.  

Riscurile pot apărea la trei niveluri: 

1. La nivel individual – de exemplu, atunci când mama fumează în timpul sarcinii, acest 
comportament ducând la greutate scăzută la naştere. 
În acest caz, lucrătorul comunitar care realizează vizite la domiciliu poate să facă educaţie 
pentru sănătate mamei, reducând astfel riscul la care este expus fătul sau copilul mic.  
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2. La nivel de societate – de exemplu, în cazul în care nivelul vaccinării este scăzut, ceea ce 
poate duce la apariţia unor epidemii de rujeolă. 

3. La nivelul mediului înconjurător – de exemplu, în cazul în care familia locuieşte lângă o 
autostradă, iar poluarea din zonă cauzează probleme de respiraţie locuitorilor. 

Lucrătorul comunitar care realizează vizite la domiciliu este chemat să intervină, în funcţie 
de risc, la fiecare dintre aceste niveluri sau la mai multe în acelaşi timp.  

Alte moduri în care acesta contribuie la creşterea nivelului de adaptare pozitivă a familiei 
pentru a promova sănătatea, starea de bine şi dezvoltarea armonioasă a copiilor sunt următoarele: 

• Parteneriatul construit cu părinţii îi permite profesionistului să ajute familia să-şi 
descopere sau dezvolte calităţile şi resursele necesare pentru adaptarea pozitivă.  

• Lucrătorul comunitar care realizează vizite la domiciliu are și responsabilitatea să 
construiască partneriate cu alţi profesionişti sau resurse din comunitate, acestea având 
un rol esenţial în a face ca informaţii cruciale să ajungă la timp la familiile vulnerabile.  

• Referirea părinţilor către alte servicii din comunitate – sociale, de învăţământ etc. 
• În cazul unor riscuri iminente şi cu impact major asupra sănătăţii, stării de bine sau 

siguranţei, profesionistul care realizează vizite la domiciliu trebuie să acţioneze fără 
întârziere conform protocoalelor în vigoare sau apelând serviciile de urgenţă din 
domeniul medical sau social.  

În toate situaţiile, lucrătorul comunitar trebuie să documenteze măsurile pe care le-a luat (cu 
semnătură, indicând şi ziua şi ora realizării lor), în mod ideal, imediat după eveniment, pentru o 
acurateţe deplină.  

 

Acționați ca avocat al familiei – procesul de referire 

Rolul primordial al lucrătorului comunitar care realizează vizite la domiciliu este de a sprijini 
familiile în a-şi găsi propriile soluţii în faţa provocărilor şi de a-şi atinge obiectivele prin propriile 
eforturi, ceea ce e mai eficace pe termen mediu şi lung decât a oferi răspunsuri.  

Totuşi, această abordare nu este întotdeauna posibilă. 

Vor exista situaţii în care nevoia identificată nu poate fi adresată doar prin asistenţa oferită 
în timpul vizitelor la domiciliu. 

În asemenea situaţii, rolul dumneavoastră va fi de a face legătura dintre persoane / familie și 
comunitate (organizaţiile care pot ajuta) şi de a fi un avocat al familiei.  

 
 

Când discutaţi situaţia unei familii cu diverse organizaţii, este important să prezentaţi faptele, 
evitând opiniile personale şi evaluările subiective, comunicând apoi familiei recomandările 
profesioniştilor din acele organizaţii şi asigurându-vă că interesele familiei sunt bine reprezentate şi 
respectate. 
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De exemplu, dacă familia este marginalizată din punct de vedere social, o puteţi ajuta să 
obţină de la primărie certificate de naştere sau alte documente personale care îi sunt necesare. 

 

Referirea către alte organizaţii / furnizori de servicii e făcută, în mod ideal, cu acceptul 
familiei. De obicei, acest proces de referire se face pe baza evidenţelor vizitelor la domiciliu şi a 
unui formular de referire. Familia va fi ţinută la curent cu modul în care evoluează procesul de 
referire.  

Chiar dacă nu a fost posibilă discutarea și obţinerea acceptului familiei pentru referirea către 
alte organizaţii, din sectorul public sau privat, trebuie să insistați, dacă siguranţa copilului este în 
pericol (în caz de neglijenţă în îngrijirea acestuia, când bunăstarea copilului este ameninţată). 

De asemenea, dacă observaţi anumite probleme recurente printre familiile din zona 
dumneavoastră, puteţi colabora cu autorităţile respective, pentru a creşte accesul la serviciile de 
care aceste familii au nevoie și pentru a organiza împreună cu ele întâlniri de informare.  

Puteţi crea legături cu organizaţii non-guvernamentale din comunitatea locală, pentru 
creşterea disponibilului de resurse necesare dezvoltării corespunzătoare a copiilor din comunitate. 

Având în vedere complexitatea acestor responsabilităţi, dumneavoastră, ca lucrător 
comunitar ce realizează vizite la domiciliu, puteţi căuta oportunităţi de informare şi formare în zona 
legislaţiei şi serviciilor de asistenţă socială și protecţie a copiilor, inclusiv a celor cu dizabilităţi.  

În cazurile care necesită intervenţia mai multor organizaţii şi profesionişti, dumneavoastră 
veţi rămâne un membru al echipei interdisciplinare care se ocupă de acele cazuri.   

 

Lucru individual – 10 minute - construiţi o hartă a relaţiilor pentru propria familie.  

 

Studiu de caz 4 

 

Urmează să vizitaţi pentru prima oară familia Monicăi.  

Monica are 28 de ani, este căsătorită cu Paul, de 32 de ani, şi au împreună doi copii – pe 
Cristina, de 4 ani, și pe Raluca, de 10 luni. Evidenţele ţinute de profesionistul care realiza vizite la 
domiciliu şi pe care l-aţi înlocuit recent nu indică aspecte îngrijorătoare. În timpul vizitei pe care o 
faceţi, Monica face un comentariu despre capul Ralucăi, care ar fi prea mic. Dumneavoastră 
observaţi că acesta apare într-adevăr a fi disproporţionat faţă de restul corpului. Măsurând 
circumferinţa capului Ralucăi, constataţi că acest indicator este la un nivel mult mai jos pentru 
vârsta ei faţă de indicatorii de înălţime şi greutate. Monica nu are nicio altă îngrijorare. Evaluarea 
dumneavoastră arată că Raluca nu prezintă întârzieri semnificative de dezvoltare, însă abilitatea ei 
de a vorbi este limitată. Monica vă mai spune că soţul ei are un văr cu capul mic. De asemenea, 
comentează că nu iese în oraş, nu-i place să locuiască aici şi nu a reuşit să-şi facă prieteni. 

 

• Care sunt riscurile de care trebuie să fiţi conştienţi în povestea Monicăi? 
• Care vor fi priorităţile vizitelor Dumneavoastră la această familie? 

Recapitulare – Managementul de caz – acesta implică evaluarea situaţiei fiecărei familii, 
dezvoltarea de planuri de acţiune, coordonarea tuturor serviciilor de care beneficiază o familie, 
gestionarea şi monitorizarea tuturor activităţilor cu familia, evaluarea nevoilor familiei pentru servicii 
adiţionale și monitorizarea efectelor serviciilor primite de familie. 

Studiu de caz – procesul de referire  

Folosind exemplul familiei Monicăi, către ce organizaţii/furnizori de servicii aţi face referirea 
și de ce? Ce măsuri puteţi lua, pentru a vă asigura că referirea va duce la adresarea nevoilor 
familiei? 
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Ţinerea unui jurnal de vizite la domiciliu 

Deoarece este posibil ca lucrătorul comunitar care realizează vizita la domiciliu să nu aibă o 
experienţă personală directă legată de adversităţile pe care le are de înfruntat o anumită familie 
(sărăcie, abandon, abuz sau violenţă domestică, dependenţa de substanţe, analfabetism), este 
important ca acesta să-şi conştientizeze emoţiile şi gândurile şi să le diferenţieze de fapte, de 
elementele realităţii obiective.  

Acest proces îl va ajuta să evite să facă judecăţi de valoare, care ar putea duce la acţiuni 
discriminatorii sau la accentuarea vulnerabilizării familiilor respective. 

Ţinerea unui jurnal de vizite la domiciliu este deosebit de utilă pentru procesul de 
conştientizare. Dintre întrebările pe care ar putea să şi le adreseze profesionistul enumerăm:  

• „Care au fost gândurile şi sentimentele mele în legătură cu circumstanţele familiei şi 
comportamentele parentale?”,  

• „Am avut o interacţiune bună sau nu şi de ce?” sau  

• „Ce aş putea face diferit la următoarea vizită?”. 

 

Recomandări pentru vizită 

(durata – 30-60 min): 

• Folosirea de informaţii actualizate despre situaţia familiei 
• Schiţarea unor obiective clare ale vizitei 
• Centrarea pe aspectele relevante pentru binele copilului 
• Documentarea vizitei.  

Asiguraţi-vă că familia este conştientă de faptul că veţi ţine evidenţa în scris a vizitelor la 
domiciliu şi că această evidenţă va fi confidenţială. De câte ori este posibil, scrieţi evidenţa vizitelor 
împreună cu familia, asigurându-vă astfel ca aceasta este conştientă de conţinut. 

 

GHID pentru documentarea și folosirea informațiilor legate de activitatea de teren 

Întrebări pentru auto-reflecţie sau discuţie de grup 

Ce evidenţe folosiţi în activitatea de zi cu zi? 

Cum este protejată informaţia din aceste evidenţe? 
Ce proceduri are organizaţia dumneavoastră pentru schimbul de informaţii despre familii cu 

alţi profesionişti? 
 

Este esenţial să aveţi o bună înţelegere a legislaţiei cu privire la protejarea de date cu 
caracter personal. De asemenea, comunicaţi familiei cum vor fi folosite aceste date. De câte ori 
este posibil, obtineţi acordul familiei pentru a da aceste date altor organizaţii/profesionişti, în caz că 
există motive valide pentru a le comunica. 

Pentru obţinerea unui acord informat din partea familiei, se urmează doi paşi: 

1. Membrii familiei trebuie să înţeleagă ce date vor fi comunicate mai departe şi cu ce scop și 
cine va avea acces la această informaţie. 

2. Membrii familiei trebuie să fie de acord cu comunicarea acestor date. 

Ţineţi minte, totuşi, că în anumite situaţii de urgenţă poate fi nevoie să acţionați înainte să 
mai aveţi timp să obţineți acordul lor. Aceste situaţii nu sunt deloc uşor de identificat – de exemplu, 
un nou născut care nu se dezvoltă normal ar putea fi neglijat sau abuzat sau ar putea avea şi o 
condiţie medicală nediagnosticată încă.  
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Dacă părinţii refuză să-şi dea acordul pentru investigaţii medicale pentru această eventuală 
condiţie medicală, atunci dumneavoastră, ca profesionist responsabil pentru acest caz, aveţi 
motive întemeiate să comunicaţi mai departe datele legate de caz, chiar şi fără acordul părinţilor. 

 

Pentru discuţii şi reflecţie – Studiu de caz 5 

Citiţi cazul următor şi identificaţi următoarele aspecte:  

Ce reguli de respectare a confidenţialităţii şi protecţie a datelor nu a respectat profesionistul care 
realizează vizite la domiciliu?  
Cum ar fi putut cere sfatul colegei cu care se întâlneşte după program? 

 

O mamă tânără, Maria, fiică a doi medici cunoscuţi din capitală, s-a mutat împreună cu fiica 
ei de 2 ani în zona de care sunteţi responsabil dumneavoastră. În timpul primei vizite la domiciliu, 
vă spune că întâmpină dificultăţi în a avea grijă de copil. Nu are mâncare, haine şi nici bani pentru 
a plăti încălzirea. În timp ce vizitează apartamentul, lucrătorul comunitar observă câteva rochii 
superbe puse pe umeraşe, în saci de plastic, şi o geantă de designer. Observă, de asemenea, 
doar câteva jucării în tot apartamentul.  

Lucrătorul comunitar află de la mamă că tatăl fetiţei de 2 ani a părăsit familia, s-a mutat într-
un alt oraş şi a încetat orice contact cu fetiţa şi mama ei. Aceasta din urmă îi spune lucrătorului 
comunitar că tatăl a plecat acum câteva zile, după o ceartă serioasă care s-a încheiat cu violenţă 
asupra ei, precum şi asupra fetiţei, inclusiv atingeri suspecte. Când tatăl a plecat, încă beat, i-a 
spus că data viitoare o va bate mai rău. Lucrătorul comunitar observă o vânătaie pe faţa fetiţei, dar 
aceasta zâmbeşte și pare fericită. 

După terminarea programului de lucru, profesionistul se întâlneşte cu o colegă şi îi 
povesteşte despre Maria, pentru a se putea consulta. Colega îi spune că îl cunoaşte pe soţul 
acestei tinere. Este bine educat și muncitor. Da, are un temperament coleric, dar mulţi bărbaţi sunt 
aşa, probabil din cauză că soţia a refuzat să întreţină relaţii sexuale cu el. Când aude despre 
rochiile şi geanta la modă, îi spune lucrătorului comunitar să renunţe la a afla mai multe despre 
acest caz şi să-şi concentreze eforturile asupra altor familii.  

 

Concluzii: 

Abilităţile bune de comunicare şi înţelegerea adecvată a cadrului de referire către alte 
organizaţii din sectorul medical și din alte sectoare sunt factori cheie pentru succesul unui caz pe 
care îl gestionaţi ca profesionist, permiţând familiilor și copiilor să beneficieze la timp şi pe deplin 
de serviciile la care au dreptul. 

În multe cazuri, dumneavoastră veţi fi legătura principală a familiilor cu agenţiile care 
furnizează serviciile de care au nevoie şi, prin aceasta, veţi contribui la mai buna lor incluziune 
socială. 

 

Puncte cheie 

Ca profesionist care face vizite la domiciliu, aveţi un rol important în sprijinirea familiilor cu 
copii pentru asigurarea sănătăţii şi dezvoltării lor. Îi vizitaţi în casele lor, le evaluaţi capacităţile, 
observaţi relaţiile dintre membrii familiei şi condițiile lor de trai, identificaţi problemele și grijile lor, 
declanşaţi un răspuns din partea sistemului de asistență şi le daţi sfaturi pentru dezvoltarea copiilor 
și promovarea bunăstării familiei.  

Unele familii au nevoi speciale pentru servicii adiţionale, în plus de controalele medicale 
preventive sau imunizarea de bază, sau pentru servicii multiple, complexe.  

Rolul dumneavoastră este să informaţi familia despre resursele disponibile în comunitate 
pentru adresarea acestor nevoi speciale și să îi referiţi către aceste resurse din alte sectoare sau 
de la alte niveluri ale sistemului medical, în timp ce continuaţi să le acordaţi sprijin prin vizitele la 
domiciliu. 
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4.4.3. Construirea relației dintre lucrătorul comunitar și familia asistată sau ceilalți 
profesioniști din comunitate 

Practica profesionistă este demonstrată prin ceea ce spune şi face lucrătorul comunitar care 
face vizite la domiciliu. Comportamentele şi acțiunile sale, atunci când interacționează cu alte 
persoane, vor avea un impact puternic asupra modului în care acesta este înțeles şi asupra 
reputației lui. 

Caracteristicile şi comportamentele necesare pentru demonstrarea profesionalismului se pot 
dezvolta devreme în viața unei persoane, dar pot fi adăugate și ca parte a educației şi formării 
continue, în mediul de lucru. 

Modelele profesionale sunt foarte importante pentru conștientizarea comportamentelor 
potrivite, în diferite situații, la locul de muncă. 

Într-un studiu care implică o serie de profesioniști din domeniul sănătății, Healthcare and 
Professions Council din Marea Britanie explică profesionalismul: „... ca un concept holistic și ca o 
construcție multidimensională, multi-fațetă constând din identitate profesională, atitudini 
profesionale și comportament profesional”. 

 

Aplicarea standardelor (şi metodologiilor) aprobate de practică 

Standardele pentru practica profesională oferă îndrumări privind rolul profesionistului care 
face vizite la domiciliu. Ele ajută la dezvoltarea unei înțelegeri comune și a unor așteptări 
rezonabile. Aceste standarde pot fi înțelese ca un set de reglementări pentru practicieni şi, prin 
urmare, să ofere reguli de lucru. Iar în țările în care ele nu există, este rolul organizațiilor 
profesionale să încerce să le dezvolte.  

Regulamentele oferă îndrumări şi repere privind ceea ce este adecvat şi ceea ce este 
inacceptabil, dar acționează mai mult ca un ghid de comportament, decât ca o lege. Adevărata 
abilitate a profesionalismului va consta în ceva mai mult decât să știe ce să facă, să știe când să 
facă un anumit lucru. 

Aceste standardele profesionale sunt importante pentru a-i ajuta pe profesioniștii care fac 
vizite la domiciliu să se poată auto-administra, astfel încât să-și îndeplinească rolul profesional, să 
demonstreze că au o practică de încredere și sigură şi să proiecteze o imagine adecvată a 
serviciului.  

Ca practician care lucrează cu standarde acceptate de practică, va trebui să: 

• Respectați regulile, dar să și puneți întrebări atunci când ceva nu este clar (evitând total 
atitudinea pasivă); 

• Respectați nivelurile de responsabilitate; 
• Documentați acțiunile, în momentul în care acestea apar; 
• Colaborați cu alții, pentru a dezvolta împreună planuri de acțiune; 
• Răspundeți de propriile dumneavoastră acțiuni. 

Comportamentele enumerate mai sus sunt toate dovezi ale unei practicii profesionale 
responsabile. 

 

Imaginea profesională 

Contactul direct pe care dumneavoastră, ca lucrător comunitar care realizează vizite la 
domiciliu, îl aveți cu alte persoane (părinți, membri ai comunității şi alți colegi) va contribui la 
crearea imaginii profesionale a serviciului pe care-l reprezentați.  

Acest lucru se referă inclusiv la modul în care vă adresați într-o convorbire telefonică, la 
mesajele scrise sau la întâlnirile față în față. Această imagine este importantă deoarece 
influențează cât de mult au încredere, acordă valoare sau folosesc beneficiarii serviciile pe care le 
oferiți.  
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Un serviciu slab utilizat sau un serviciu care nu reușește să colaboreze cu alți parteneri sau 
cu anumite grupuri de populații nu va fi eficient. Nu va reuși să contribuie la reducerea 
vulnerabilității şi îmbunătățirea sănătății şi bunăstării copiilor de vârstă mică şi a familiilor acestora.  

O bună imagine profesională îi poate încuraja pe părinți să ceară ajutor, atunci când au 
nevoie cel mai mult, de exemplu atunci când un copil plânge excesiv. Solicitarea rapidă de ajutor 
poate ajuta la prevenirea situațiilor în care părinții furioși ajung să-și scuture agresiv sau chiar 
lovească bebelușul din cauza frustrării.  

Acest comportament periculos poate fi împiedicat dacă au încredere în lucrătorii comunitari 
care fac vizite la domiciliu de la care pot solicita sfaturi.  

 

Planificarea strategică a interacțiunilor noastre cu alții ne ajută să înțelegem care este 
imaginea profesională pe care o afișăm și dacă alții vor colabora cu noi.  

Amintiți-vă faptul că modul în care arătăm şi vorbim generează partea esențială a primei 
impresii, iar aceasta poate influența modul în care sunt interpretate cuvintele noastre. 

 

Lucruri de reținut: 

• Importanța contactului vizual; 
• Expresii faciale relaxate; 
• Ton și viteza vocii (să transmită calm, dar şi fermitate); 
• Îmbrăcăminte îngrijită şi igiena personală adecvată (mâinile, părul); 
• Tipuri de întrebări - deschise sau închise? 
• Alegerea cuvintelor; 
• Modul în care sunt respectate promisiunile; 
• Cuvintele folosite trebuie să fie compatibile cu limbajul corpului - fiți autentici! 
• Fiți corect(ă) şi motivat(ă); 
• Respectați-i pe ceilalalți (colegi şi beneficiari); 
• Utilizați social media (profiluri Facebook), dar fiți atent ce imagine proiectați. 

 

Pregătirea și supervizarea lucrătorilor comunitari care realizează vizite la domiciliu 

Adresarea adecvată a nevoilor de formare profesională a specialiştilor din acest domeniu 
implică atât analiza activităţilor şi experienţelor anterioare, cât şi a activităţilor prezente, pentru 
identificarea elementelor ce trebuie continuate/schimbate sau începute pentru întărirea practicii 
curente. 

Alte metode pe care dumneavoastră, profesioniştii din domeniu, le puteţi folosi pentru 
procesul de educaţie continuă includ colaborarea strânsă cu colegii şi observarea unor abordări şi 
modalităţi alternative de practicare a profesiei. De asemenea, le puteţi arăta colegilor 
dumneavoastră modalităţile proprii de practică, explicându-le motivele anumitor decizii.  

În anumite organizaţii, profesioniştii se întâlnesc periodic în grupuri de învăţare în comun 
sau grupuri de supervizare, acestea fiind forumuri foarte bune pentru descoperirea unor 
perspective şi metode de lucru noi. 

 

Întrebări pentru auto-reflecţie sau discuţie de grup: 

Ce tip de supervizare primiţi în actualul context profesional? Sunt îndeplinite nevoile 
dumneavoastră curente de supervizare? 

Dacă nu, de ce credeţi că aveţi nevoie de sprijin/supervizare adiţională? 

Nevoia de sprijin sau supervizare suplimentară poate apărea în cazurile complexe, când 
lucrătorii comunitari care fac vizite la domiciliu au nevoie să-şi menţină obiectivitatea și să poată 
discerne realitatea și provocările ei, integrând feedback-ul pe care îl primesc pentru a-şi îmbunătăţi 
modalitatea de practicare a profesiei.  
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Aceşti profesionişti au, de asemenea, nevoie de empatie, înţelegere și sprijin când se simt 
copleşiţi de situaţia anumitor familii / copii. Supervizarea adecvată crează un mediu în care 
profesioniştii se simt în siguranţă să împărtăşească îngrijorările şi să primească sfaturi utile 
menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor.  

Există mai multe tipuri de supervizare: 

• Supervizarea restaurativă – oferă reflecţie, coaching şi soluţii pentru întărirea rezistenţei şi 
adaptabilităţii profesioniştilor care fac vizite la domiciliu, în special când aceştia au cazuri 
complexe şi solicitante din punct de vedere emoţional. Acest tip de supervizare contribuie 
la prevenirea sindromului Burn-out şi la reducerea nivelului de stres în practicarea profesiei. 

• Supervizarea clinică– aceasta se desfăşoară în timpul vizitelor pentru validarea bunelor 
practici şi promovarea îmbunătăţirii cunoştinţelor, atitudinilor şi abilităților profesionale. De 
asemenea, acest tip de supervizare poate include şi întâlniri 1 la 1 sau de grup pentru 
discutarea cazurilor şi a problemelor clinice, ajutându-i pe profesionişti să dobândească o 
înţelegere obiectivă asupra cazurilor dificile.  

 

Puncte cheie 

În rolul Dumneavoastră de profesionist care promovează sănătatea, dezvoltarea şi starea 
holistică de bine a copilului, aveţi răspunderea de a interacţiona cu familiile vulnerabile într-un mod 
plin de sensibilitate, folosind abilităţi de comunicare atentă pentru evaluarea nevoilor şi furnizând 
servicii care iau în calcul circumstanţele individuale ale fiecărui caz.  

De asemenea, este important să folosiţi şi celelalte resurse disponibile în comunitate, 
organizaţii ale căror servicii contribuie la promovarea sănătăţii şi dezvoltării copiilor. 

Nu în ultimul rând, este esențial să vă preocupe implicarea într-un proces de educaţie 
continuă care include colaborarea strânsă cu colegii şi observarea unor abordări şi modalităţi 
alternative de practicare a profesiei şi o supervizare adecvată nevoilor fiecărui lucrător comunitar 
care desfășoară vizite la domiciliu.  

 

Interacțiunile lucrătorului comunitar care realizează vizite la domiciliu cu familia 

Cercetările arată importanța interacțiunilor lucrătorilor comunitari care fac vizite la domiciliu 
cu părinții. 

Modelul părintelui consilier212 explică interacțiunile folosind teoria constructelor personale 
(vezi imaginea de mai jos). Lucrătorii comunitari care fac vizite la domiciliu pot veni cu soluții utile, 
dacă observă comportamentele părinților și ascultă cu atenție. 

 
                                                   
212Dezvoltat de Davis et al 
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Aceasta înseamnă verificarea propriilor atitudini şi ipoteze, pentru a evita să impuneți 
propriile opinii şi pentru a înțelege ce se așteaptă de la dumneavoastră, mai degrabă decât ceea 
ce vă răspund în realitate părinții.  

Un răspuns centrat pe dorința de a ajuta, prietenos şi respectuos din partea lucrătorului 
comunitar (specialistului) care face vizite la domiciliu este mult mai probabil să-l încurajeze pe 
părinte să colaboreze, pentru că el observă toate aceste reacții şi le interpretează ca pe o indicație 
a faptului că vizitatorul este real interesat de problema lui şi că interacțiunea va fi valoroasă pentru 
el.  

O cercetare efectuată în anul 2014 213 sugerează că acest lucru va susține o relație de mai 
mare profunzime dintre lucrătorul comunitar care face vizite acasa și familie. 

Important: comportându-se în acest fel cu părintele și cu ceilalți membri ai familiei, lucrătorul 
comunitar care face vizite la domiciliu devine un model care influențează pozitiv abilitățile de 
interacțiune socială din casa familiei vizitate. 

Comunicare şi consiliere  

Ca parte a acestei comunicări cu familia, lucrătorul comunitar care realizează vizite la 
domiciliu poate folosi o serie de instrumente de evaluare a nevoilor și priorităților părinților și 
copilului. Și aceasta pentru că un aspect important al comunicării cu familia este acela de a-i ajuta 
pe părinți să se concentreze asupra nevoilor și priorităților copilului lor, pe măsură ce acesta 
crește.  

Crispin Day (părinte el însuși şi cercetător) și colegii săi au elaborat așa-numitele „ghiduri de 
promovare” care pot fi folosite în perioada pre-natală și post-natală, pentru a ajuta pe lucrătorii 
comunitari care fac vizite la domiciliu să dezvolte o abordare bazată pe parteneriat, atunci când 
lucrează cu părinții.  

Ele sunt, în realitate, modele de ghid de interviu care-i ajută pe părinți şi specialiști să 
lucreze împreună, pentru a: 

• Explora experiențele părinților;  

• Identifica, evalua şi prioritiza punctele forte ale familiei;  

• Dezvolta planuri de acțiune care abordează prioritățile în vederea suținerii relațiilor de 
îngrijire şi dezvoltare a copilului.214 

 

Atunci când utilizați „ghidurile de promovare”, vă recomandăm să o faceți în prezența 
ambilor părinți sau a ambilor parteneri. Dacă mama nu este căsătorită sau nu are un partener, 
atunci merită să o încurajați să implice un prieten sau o rudă de încredere în timpul vizitei.  

Ghidurile sunt mult mai utile atunci când sunt aplicate ca pentru o simplă conversație cu 
părinții, de aceea ar trebui să evitați să pară un interviu. Pentru a realiza acest lucru, va trebui să 
vă familiarizați bine cu subiectele enumerate în ghid și să fiți capabili să treceți de la un subiect la 
altul, în funcție de răspunsurile părinților. Utilizarea ghidurilor în acest fel vă va ajuta, atât pe 
dumneavoastră, cât şi pe părinți, să explorați împreună problemele cele mai importante.  

Pe măsură ce practicați mai mult și aveți cât mai multă experiență, veți putea îmbina 
subiectele cuprinse în aceste ghiduri cu alte elemente de rutină pe care trebuie să le acoperiți în 
timpul vizitei.  

Parcurgerea tuturor subiectelor din fiecare ghid ar trebui să dureze cel mult 60 de minute. 

 

Formularele de lucru 3 şi 4 conțin exemple ale modului de utilizare a interviurilor de 
promovare când interacționați cu familiile dumneavoastră.  

                                                   
213Whittaker et al, 2014 
214Day et al., 2014. 
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Vizita – din perspectiva părinților 

Sunt și alți cercetători (Chalmers, de exemplu) care ne încurajează, de asemenea, să privim 
vizita la domiciliu și interacțiunile cu familia din perspectiva acesteia. Vizitele oricui la noi acasă pot 
provoca o serie de emoții şi gânduri, dorința de a ne pregăti casa, pe noi înșine şi / sau pe copiii 
noștri, pentru a lăsa o anumită impresie. La fel este şi cazul famiilor beneficiare ale serviciilor 
noastre.  

Este demn de remarcat faptul că preocupările privind invitarea lucrătorilor comunitari în 
familia lor îi pot determina pe unii părinți (ca într-unul dintre studiile de caz de mai devreme) să 
refuze sau să amâne vizita. 

Vizita unui lucrător comunitar în casa unei familii este diferită de cea a prietenilor sau a 
rudelor. În acest caz, lucrătorul comunitar este cel care inițiază contactul, stabilește scopul și, 
adesea, decide durata ei. Acest lucru influențează genul de experiență pe care o au părinții. În 
timpul vizitei ei vor judeca atitudinea, încrederea, prietenia, cunoștințele și aspectul general al 
lucrătorului comunitar care i-a vizitat. Judecata părinților asupra aspectelor de mai sus va influența 
modul în care se va dezvolta relația și modul în care este perceput serviciul de vizite la domiciliu.  

Într-adevăr, relația și „oferta de colaborare” care este propusă de lucrătorul comunitar în 
timpul vizitei sunt factori esențiali pentru un serviciu de succes.În timpul vizitelor la domiciliu, 
părinții sunt invitați să se concentreze și să asculte. Ei sunt încurajați să reflecteze asupra 
sentimentelor lor sau să discute problemele emoționale.  

Aceasta poate fi o experiență obositoare pentru părinte, mai ales dacă, pe lângă grija sa 
pentru copil, se confruntă și cu alte probleme (de exemplu, lipsa unui loc de muncă, condiții de 
viață precare). Din perspectiva părinților, experiența vizitelor la domiciliu și conversațiile cu 
lucrătorii comunitari care-i vizitează ar trebui să le lase sentimentul că au fost ascultați şi auziți. 
Unii dintre cercetători 215  au adăugat că, dacă comunică eficient, părinții ar trebui să aibă 
posibilitatea de a rezuma chestiunile importante și prioritățile lor.  

Ei trebuie să simtă că lucrătorii comunitari care-i vizitează  

• le împărtășesc înțelegerea punctelor lor forte,  
• le împărtășesc înțelegerea resurselor  
• le împărtășesc înțelegerea preocupărilor lor  
• sunt gata să lucreze împreună cu ei să facă planuri şi  
• sunt gata să lucreze împreună cu ei să decidă acțiuni concrete.  

Acest lucru necesită un efort important din partea profesionistului care face vizita la domiciliu 
și a familiei. 

 

Activitate individuală: vizita la domiciliu din perspectiva părinților 

Folosind formularul de lucru 5, citiți afirmațiile şi reflectați asupra întrebărilor. Notați-vă 
impresiile / gândurile. 

Folosind formularul de lucru 6, completați o evaluare a propriilor opinii cu privire la cât de 
mult poate contribui profesionistul care face vizite la domiciliu la schimbările pozitive din viața 
copiilor și familiilor pentru care lucrează.  

 

Puncte cheie  

Un aspect important al comunicării cu familia este acela de a-i ajuta pe părinți să se 
concentreze asupra nevoilor și priorităților copilului lor, pe măsură ce acesta crește. Un instrument 
util în acest sens sunt interviurile de promovare - formularele de lucru 3 şi 4. 

Din perspectiva părinților, experiența vizitelor la domiciliu și conversațiile cu lucrătorii 
comunitari care-i vizitează ar trebui să le lase sentimentul că au fost ascultați şi auziți. Un 
instrument util pentru o bună pregătire a vizitei sunt - formularele de lucru 5 şi 6. 

                                                   
215De exemplu, Day și colab., 2014 
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Interacțiunile lucrătorului comunitar care realizează vizite la domiciliu cu alți profesioniști sau 
sectoare 

Colaborarea cu alți profesioniști 

Pentru a oferi cele mai bune servicii şi cele mai bune rezultate pentru familii, lucrătorii 
comunitari care fac vizite la domiciliu vor trebui să colaboreze îndeaproape cu alți profesioniști, 
dezvoltând parteneriate, pentru a asigura coordonarea şi exhaustivitatea îngrijirii.  

Însă pot apărea provocări în acest sens, mai ales atunci când diverșii specialiști comunitari 
nu au aceleași angajator, nu au aceeași obiective principale şi nu împărtățesc identitatea de grup. 
În astfel de circumstanțe, comunicarea poate fi lentă sau dificil de stabilit.  

Erorile de comunicare sunt recunoscute ca una dintre cauzele principale ale evenimentelor 
nedorite în serviciile oferite beneficiarilor, prin urmare comunicarea eficientă între lucrătorii din 
comunitate este foarte importantă pentru a proteja interesele familiilor.  

Stabilirea unei bune comunicări va necesita elaborarea unor mecanisme convenite pentru 
schimbul de informații, cum ar fi utilizarea e-mail-urilor, telefonului şi întâlnirilor față în față, mai 
mult decât comunicarea formală ori instituțională.  

Strategiile recomandate 216 pentru susținerea unei bunei comunicări includ: 

• Stabilirea unui contact telefonic 
• Utilizarea agendelor sau a jurnalelor 
• Invitarea specialistului cu care colaborați la întâlniri comune cu familia 
• Participarea la sesiuni de instruire sau informare comune 
• Participarea la întâlniri spontane sau întâlniri regulate. 

Fiecare lucrător comunitar care efectuează vizite la domiciliu va trebui să investească timp 
în această comunicare, pentru a putea profita de oportunitatea de a înțelege rolurile altor 
profesioniști şi al altor sectoare.  

Cercetările privind educația inter-sectorială (care implică diferite profesii) arată că învățarea 
în comun poate ajuta fiecare lucrător comunitar să înțeleagă rolurile diferiților colegi, ceea ce face 
mai ușoară formarea de bune relații şi parteneriate puternice de lucru217. 

Realizarea efortului de a lucra în parteneriat cu alți lucrători din comunitate şi cu familiile 
este responsabilitatea fiecărui specialist din comunitate.  

În calitate de lucrători comunitari care realizează vizite la domiciliu, aveți responsabilitatea 
de a analiza cum puteți iniția un parteneriat cu un alt sector, pentru a oferi servicii îmbunătățite şi 
mai mult ajutor fiecărei familii cu care lucrați. 

 

Schimbul de informații este o parte importantă a parteneriatului, deoarece acesta poate 
promova o mai bună înțelegere a nevoilor, puteți ajuta evaluarea şi, prin urmare, puteți consolida 
sistemele de referință. 

Pentru a analiza propria contribuție la dezvoltarea parteneriatelor, trebuie să vă gândiți la: 

• Cum promovați schimbul activ de 
informații cu colegii din alte discipline 
sau sectoare? 

 

• Cu ce colegi din alte sectoare lucrați în 
parteneriat şi cum măsurați impactul 
colaborării Dumneavoastră. cu ei? 

 

 

                                                   
216Owens, 2009 
217Darlow şi colab., 2015 
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Întrebări pentru reflecţie sau discuţie de grup 

Care este mecanismul existent în comunitatea dumneavoastră pentru a sprijini colaborarea 
dintre diversele sectoare? De exemplu, sunt aceste servicii localizate în aceeaşi clădire?  

Când există o familie cu nevoi complexe, în ce măsură profesioniştii din sectoare diferite 
lucrează împreună pentru atingerea unor obiective comune? 

Cum procedați în astfel de cazuri? 

Modalități de lucru cu alte sectoare 

În acest context, este important de subliniat că sistemele complexe, dar între care nu există 
o integrare şi o comunicare corespunzătoare, crează ineficienţe şi blocaje. În asemenea situaţii, 
referirile către alte sectoare întâmpină obstacole, existând neclarităţi legate de cine poartă 
răspunderea, care este calea ce trebuie urmată etc., ceea ce duce la dificultăţi suplimentare pentru 
familiile care au nevoie de sprijin. 

Alte bariere pe care le pot întâmpina acestea – lipsa de informaţii asupra serviciilor 
disponibile, lipsa de încredere în aceste servicii, deficitul de profesionişti din sistem sau atitudinile 
şi practicile sociale care nu încurajează a cere ajutor sistemului. 

Există câteva modele de colaborare între sectoare: 

• Funcţionarea autonomă a sectoarelor - serviciile sunt separate, însă profesioniştii din diversele 
discipline/sectoare lucrează împreună pentru atingerea unor obiective comune. 

• Funcţionarea coordonată – prin intermediul unei agenţii umbrela sau grup de lucru. 
Profesioniştii din diverse sectoare evaluează separat nevoile copiilor și familiilor, dar apoi se 
întâlnesc și discută împreună concluziile, stabilesc obiectivele comune și se coordonează în 
livrarea diverselor servicii. 

• Funcţionarea integrată – profesioniştii acţionează ca o echipă, iar serviciile sunt furnizate în 
comun. Unul dintre aceşti profesionişti îşi asumă rolul de coordonator pentru o anumită familie 
și asigură legătura cu ceilalţi profesionişti şi agenţii implicate. 

Colaborarea cu alte sectoare nu este uşoară. Poate exista un număr de bariere și blocaje: 
funcţii diferite, diferite culturi şi coduri de practică, lipsa de claritate asupra organizaţiei cu 
autoritate finală în luarea deciziilor, legislaţie contradictorie, comunicare deficitară, teritorialitate. 

Pentru a putea depăşi aceste obstacole şi a putea colabora eficace şi eficient cu alte 
sectoare, organizaţiile au nevoie să investească în următoarele aspecte: 

• Dezvoltarea de mecanisme şi proceduri de colaborare; 
• Profesionişti competenţi; 
• Valori comune, încredere reciprocă, profesionalism. 

 

Discuţie de grup 

Prezentaţi colegilor lista de puncte forte şi puncte slabe din sectorul dumneavoastră în 
ceea ce priveşte colaborarea cu alte sectoare. 

Ce schimbări pozitive aţi putea face în această privinţă? 

 

O colaborare bună între diversele sectoare poate aduce beneficii importante familiilor şi 
copiilor - acces îmbunătăţit la diversele servicii, un accent mai mare pe prevenire şi intervenţie 
precoce sau acces simultan la mai multe servicii, ceea ce le creşte impactul pozitiv. 

În astfel de situații şi profesioniştii din sistem beneficiază de o colaborare bună între 
sectoare – schimburi de informaţii şi experienţă, ceea ce creşte gradul de profesionalism, 
înţelegerea mai bună a rolurilor şi responsabilităţilor din sistem și o mai mare satisfacţie 
profesională mulţumită impactului pozitiv mai mare asupra familiilor şi copiilor.  
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Pe de altă parte, este important de notat şi o creştere a complexităţii muncii adusă de 
nevoia de coordonare și comunicare cu alte organizaţii.  

a. Colaborarea cu sectorul de sănătate 

În cazul unor nevoi medicale speciale, fie ale copiilor (naşterea prematură, de exemplu), 
fie ale părinţilor (de exemplu, depresia post partum a mamei), poate fi nevoie de 
referirea acestora către diferite niveluri ale sistemului de sănătate.  

În acest context, este foarte important ca profesionistul care face vizite la domiciliu să 
ştie către ce instituţie să facă referirea și cum poate să sprijine familia în timpul 
procesului de referire, inclusiv gestionarea paşilor administrativi necesari, pentru a se 
asigura că cei care au nevoie primesc cel mai bun ajutor şi la timp.  

Câteodată, profesioniştii pot fi chemaţi să furnizeze informaţii suplimentare despre 
familie și copii sau să ia anumite măsuri, precum monitorizarea capacităţii părinţilor de a 
înţelege şi urma planul de tratament sau intervenţie. 

b. Colaborarea cu alte sectoare  

Pentru a ajuta familiile, lucrătorii comunitari care fac vizite la domiciliu sunt chemaţi să 
colaboreze cu diferite servicii comunitare, atât publice, cât şi private sau din sectorul 
non-guvernamental.  

Colaborarea cu sectorul social este deosebit de importantă, la fel și cu sectorul 
educaţional sau cel de protecţie a copilului. Şi alte sectoare pot fi de interes – serviciile 
locative, de furnizare a energiei etc.  

 

Figura 5 – Interacţiunea profesionistului care face vizite la domiciliu cu alte sectoare și 
rețeaua rezultată  

 

Un sector social care funcţionează bine, cu responsibilităţi clar definite pentru protecţia 
copilului, reprezintă o componentă vitală pentru implementarea adecvată a oricărei politici publice 
pe tema asistenţei sociale pentru familie şi copii şi un element complementar absolut necesar 
pentru a avea servicii eficace de vizitare la domiciliu. 
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Întrebări pentru auto-reflecţie și discuţie de grup 

Folosind tabelul de mai jos, enumeraţi până la trei provocări pe care le pot avea 
profesioniştii care fac vizite la domiciliu în timpul procesului de referire către alte sectoare. 

Pentru fiecare dintre provocările identificate, indicaţi o soluţie potenţială. 

 

Serviciul către 
care se face referirea  

Provocarea Soluţia potenţială 

   

   

 

Pentru a avea o coordonare inter-sectorială eficientă, un element cheie pentru a putea fi 
luate măsurile necesare identificate de lucrătorii comunitari care fac vizite la domiciliu este 
definirea clară a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi, alături de înţelegerea bună a 
resurselor şi serviciilor disponibile în comunitate şi folosirea corectă a procesului de referire către 
acestea.  

De asemenea, existenţa unor protocoale de comunicare între furnizorii acestor servicii, care 
să includă şi mecanisme de feedback, reprezintă un alt factor cu impact important asupra calităţii 
sprijinului acordat familiilor și copiilor. 

 

Puncte cheie 

În calitate de lucrători comunitari care realizează vizite la domiciliu, aveți responsabilitatea 
de a analiza cum puteți iniția un parteneriat cu un alt sector, pentru a oferi servicii îmbunătățite şi 
mai mult ajutor fiecărei familii cu care lucrați. Schimbul de informații este o parte importantă a 
parteneriatului, deoarece acesta poate promova o mai bună înțelegere a nevoilor, puteți ajuta 
evaluarea şi, prin urmare, puteți consolida sistemele de referință. 

Pentru a putea depăşi obstacolele care apar în relația dintre diferite sectoare și a putea 
colabora eficace şi eficient, organizaţiile au nevoie să investească în: dezvoltarea de mecanisme şi 
proceduri de colaborare, profesionişti competenţi, valori comune (încredere reciprocă, 
profesionalism).  

 

Instrumente standard (de pregătire şi lucru) pentru lucrătorul comunitar care realizează vizite 
la domiciliu 

În cele ce urmează vă prezentăm un set de instrumente pe care le puteți folosi pentru 
pregătirea proprie (şi analiza activității dumneavoastră), în scopul auto-definirii rolului profesional, 
înțelegerii modului propriu de a dezvolta rețele comunitare, realizării unor interviuri eficiente cu 
părinții (înainte și după naștere), pregătirii pentru vizita la domiciliu și pentru evaluarea ei din 
perspectiva părinților, observării activității proprii şi pe cea a colegilor (cu scop de învățare) etc.  

În cadrul secțiunii veți identifica şi o secțiune în care vă prezentăm un scurt istoric al 
activității medico-sociale comunitare în România. 
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Fomular de lucru 1 Standard pentru reflecții 

 

Rolul profesional al specialistului care face vizite la domiciliu 

 

1. Completați următorul enunț 
 

Speranțele mele ca specialist care face vizite la domiciliu sunt…….. 

 

 

 

2. Completați tabelul enumerând abilitățile esențiale pe care trebuie să le demonstreze un 
specialist care face vizite la domiciliu și apoi notați abilitățile pe care le aveți 
Dumneavoastră. 

Abilitățile esențiale necesare sunt… 

(identificați cinci sau mai multe) 

Identificați-le pe acelea pe 
care le considerați 
prioritare pentru a vă 
dezvolta practica 
profesională. 

(puneți-le în ordine, 1 fiind 
cea mai importantă). 

Listați activitățile pe 
care le puteți face 
pentru a vă dezvolta 
aceste abilități şi a 
câștiga noi cunoştințe 
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 Formularul de lucru 2: Construirea rețelelor comunitare 

 

Specialistul care face vizite la domiciliu are un rol important în îmbunătățirea vieții copiilor și 
familiilor. Acest lucru poate fi realizat și ajutând familiile să se conecteze între ele. Pentru a finaliza 
acest exercițiu, găsiți un coleg cu care discutați concluziile dumneavoastră. 

 

1) Identificați 3 familii cu care lucrați şi care au aceleași nevoi. Notați nevoia fiecărei familii, 
dar pentru a le proteja identitatea, nu folosiți numele lor real. 

 
Familia (1) 

Familia (2) 

Familia (3) 

 

2) Ce servicii sau facilități din comunitate ar putea ele să folosească şi – desenați propriile linii 
pentru a le indica. 

 

 
 

3) Ce alte conexiuni sau relații le-ar putea ajuta pe aceste familii să se dezvolte? 

  

Tu

Familia
1

Un serviciu 
sau 

facilitate 
pentru copii

servicii de 
sănătate 

specialziate

Familia
3

un grup 
comunitar 

sau 
asociație

Familia
2

alte servicii din 
comunitate

(educționale, 
referitoare la 

angajare)
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 Formularul de lucru 3: Interviul cu părinții, înainte de naștere 

 
218Interviul cu părinții / îngrijitorii anterior nașterii ar trebui să acopere următoarele subiecte 

(în cadrul fiecărui subiect puteți vedea exemple de întrebări): 

1. Sentimentele legate de sarcină  

A. Cum v-ați simțit când ați aflat că sunteți însărcinată? 

2. Familia și prietenii 

A. Cum au reacționat familia și prietenii, când au aflat că sunteți gravidă? 

3. Modificarea vieții de familie și a relațiilor 

A. Cum credeți că va afecta sosirea copilului relația dumneavoastră cu partenerul 
dumneavoastră? 

4. Grija pentru mamă şi copil 

A. Cum vă simțiți acum? 

5. Copilul vostru nenăscut 

A. Cum vă simțiți când vă gândiți la copilul dumneavoastră.? Care sunt lucrurile care 
vă plac și care sunt cele care vă îngrijorează sau vă deranjează? Cum credeți că va 
arăta copilul dumneavoastră? 

6. Travaliul şi nașterea bebelusului 

A. Ce faceți pentru a te pregăti pentru naștere? De ce fel de sprijin credeți că aveți 
nevoie? 

7. A deveni părinte (mamă / tată) 

A. Ce înseamnă a deveni tătic, pentru dumneavoastră personal? 

8. Îngrijirea copilului dumneavoastră 

A. Care este experiența dumneavoastră de până acum în ceea ce privește îngrijirea 
copiilor? 

9. Circumstanțele și comunitatea 

A. Știți ce sprijin este disponibil la nivel local pentru mamele și tații tineri? 

10. Evenimente recente și de viață 

A. Cum stau lucrurile, în general, pentru dumneavoastră în aceste zile? Ce lucruri 
bune vi se întâmplă în acest moment? 

11. Prioritățile, planurile şi sprijinul de care aveți nevoie 

A. Există ceva ce ați dori să schimbați sau să îmbunătățiți, înainte de a se naște 
copilul? 

 
 

 

 

  

                                                   
218(din Dr Crispin Day, South London & Maudsley NHS Foundation Trust, King’s College, London, UNICEF UK Baby 
Friendly Initiative,Conferința anuală, Glasgow, 28 Nov,2013) 
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Formularul de lucru 4: Interviul cu părinții, după naștere 

 
219Interviul de după naștere cu părinții / îngrijitorii ar trebui să acopere următoarele subiecte 

(în cadrul fiecărui subiect puteți vedea exemple de întrebări): 

 

1. Travaliul, nașterea şi recuperarea 

A. Cum vă simțiți, în general? Vă simțiți puternică şi sănătoasă? 

2. Starea dumneavoastră emoțională 

A. Sunteți fericită şi mulțumită? Există ceva care vă îngrijorează? 

3. A deveni mamă, tată și familie 

A. Cum vă simțiți ca mamă / tată? 

4. Familia și prietenii 

A. Care sunt principalele reacții în rândul membrilor familiei legate de nașterea 
copilului? 

5. Dezvoltarea copilului 

A. Ce face copilul? În ce mod s-a schimbat şi s-a dezvoltat de când s-a născut? Ce 
ați învățat despre copilul dumneavoastră până acum? Ce fel de persoană este? 

6. Îngrijirea copilului dumneavoastră 

A. Cum vă hrăniți copilul? Cum doarme bebelușul? Cum vă descurcați cu nopțile 
nedormite? Cum vă descurcați atunci când bebelușul plânge foarte mult sau e greu 
să-l liniștiți? 

7. Cunoașterea copilului 

A. Ce ați învățat despre copilul dumneavoastră până acum? Ce fel de persoană 
este? 

8. Circumstanțele și comunitatea 

A. Utilizați serviciile disponibile în comunitate (creșă etc.)? 

10. Evenimente recente și de viață 

A. Cum stau lucrurile, în general, pentru dumneavoastră, în aceste zile? Ce lucruri 
bune vi se întâmplă în acest moment? 

11. Prioritățile, planurile şi sprijinul de care aveți nevoie 

A. Cine vă ajută, în general? Aveți nevoie de ajutor suplimentar? 

 

 

 

 

  

                                                   
219(din Dr Crispin Day, South London & Maudsley NHS Foundation Trust, King’s College, London, UNICEF UK Baby 
Friendly Initiative, Conferința anuală, Glasgow, 28 Nov, 2013)  
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Formularul de lucru 5: Vizita la domiciliu din perspectiva părinților 

Citiți următoarele afirmații şi reflectați asupra întrebărilor de mai jos. Notați-vă gândurile. 

 

Situația 1. Imaginați-vă că așteptați o vizită din partea a doi colegi vechi de muncă. Este 
posibil să vă viziteze, timp de aproximativ o oră, în timp ce fac o pauză în călătoria de vacanță 
către un oraș din apropiere. 

- Ce pregătiri ați putea face pentru vizită? 

- Descrieți ceva care ar putea să vă neliniștească înainte de vizită? 

 

Când ajung, se plâng cât de greu a fost să vă găsească locuința în acest cartier în care 
toate casele par a fi exact la fel. În timpul conversației, aceștia comentează cât de multe cred că ei 
că se poate afla despre o zonă şi locuitorii săi judecând după aspectul grădinilor și al aleilor din 
vecinătate. 

• Ce sentiment vă lasă această vizită? 

 

Situația 2. Este sâmbătă dimineața și primiți un telefon de la un coleg de serviciu care este o 
persoană prietenoasă. Se întâmplă să vină în cartierul dumneavoastră și se gândea să vă facă o 
vizită rapidă să vă salute. 

- La ce vă gândiți şi cum i-ați răspunde? 

- Descrieți ceva care ar putea să vă neliniștească înainte de vizită. 

 

Având în vedere propria experiență de a primi vizitatori în casa dumneavoastră- 

- Ce credeți că ar putea să gândească părinții când îi vizitați? 

 - Cum ar putea influența aceaste gânduri vizita?  

 

Luând în considerare scopul dumneavoastră de a planifica şi realiza vizite la domiciliu, 
gândiți-vă ce sperați să realizați. 

- Faceți o listă cu lucrurile la care vă așteptați din partea părinților, dacă vizita merge bine 
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Puncte tari Puncte slabe

Oportunități Provocări

Formularul de lucru 6: Evaluați-vă modul de a gândi 

 

Gândindu-vă la tot ce am discutat până acum 

 

Completați o evaluare a opiniilor dumneavoastră cu privire la modul în care specialiștii care fac 
vizite la domiciliu pot contribui cu adevărat la îmbunătățirea vieții copiilor și familiilor lor. 

 

Faceți acest lucru folosind cadrul de mai jos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoi analizați propriile perspective de dezvoltare profesională și răspundeți la următoarele 2 
întrebări: 

1. De ce este acest subiect important pentru mine, angajatorul meu sau familiile cu care 
lucrez? 

2. Cum pot folosi punctele forte și oportunitățile pentru a deveni profesionistul comunitar pe 
care-l consider un model pentru mine? 
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Formularul de lucru 7: Revizuirea interacțiunilor și concluziilor de învățare din observarea colegilor 
 

Analiza interacțiunilor cu ceilalți ne ajută să înțelegem care este imaginea profesională pe 
care o proiectăm și dacă ceilalți ar colabora cu noi.  

 

Mai întâi reflectați asupra propriilor acțiuni - 
Gândiți-vă la o situație recentă și la modul în 
care ați prezentat lucrurile unui beneficiar sau 
unui coleg. 

Apoi, rugați un coleg să vă analizați unul 
celuilalt acțiunile – cu condiția să fie de acord 
să vă respectați reciproc 

V-ați simțit încrezător sau nervos? De ce v-ați 
simțit așa? 

Utilizați lista de mai jos pentru a observa 
modul în care v-ați prezentat. 

Există aspecte ale comportamentului 
Dumneavoastră de care sunteți mai puțin 
mulțumit? 

Utilizați lista de mai jos pentru a vă ghida 
observația 

Împărtășiți observațiile şi discutați. 

 

Acțiunile proprii Reflectați asupra 
modului în care 

acționați cănd vă 
prezentați 

Observațiile dumneavoastră 
asupra comportamentului 

colegului dumneavoastră când 
interacționeză cu un beneficiar 

1. Cuvintele folosite    

2. Tonul şi ritmul vorbirii   

3. Contactul vizual   

4. Limbajul corpului şi expresiile 
faciale (relaxat sau crispat) 

  

5. Tipul de întrebări – deschise 
sau închise? 

  

6. Aspectul personal 
(îmbrăcăminte, coafură etc.)  

  

7. Respectarea promisiunilor   

8. Limbajul verbal și cel nonverbal 
sunt în armonie  

  

9. Onestitate şi rezonabilitate    

10. Respectă pe ceilalți (beneficiari 
şi colegi) 
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Formularul de lucru 8: Elemente esențiale în cadrul unei vizite la domiciliu  

 

Imaginați-vă că ați planificat o vizită la o familie cu un copil în vârstă de 12 zile – în ce ordine 
ați planifica să faceți următoarele lucruri? Vreţi să adăugaţi altceva în listă? 

Elemente de urmărit în timpul vizitei Ordine 

Reluați şi confirmați subiectele discutate şi obiectivele următoarei vizite  

Întrebați despre starea mamei  

Discutați despre activitățile prin care părintele / îngrijitorul se poate implica în 
creșterea copilului 

 

Revedeți activitățile planificate şi lucrurile discutate şi rămase de făcut de la 
vizita anterioară  

 

Discutați scopul vizitei actuale – de ex. Evaluarea copilului  

Observați modul în care părinții se ocupă de copil  

Dați părinților orice materiale educaționale despre sănătatea copilului aveți 
(de ex. pliante)  

 

Întrebați despre starea celorlalți membri ai familiei  

Obțineți acordul asupra unor acțiuni viitoare (ca de exemplu referirea către un 
alt serviciu / specialist)  

 

Întrebați despre starea copilului  

Obțineți acordul asupra următoarei vizite, în funcție de planificarea standard   

Notați-vă elementele legate de starea copilului în evidențele referitoare la 
acesta 

 

Puneți întrebări despre aspect generale cum ar fi nutriția, somnul etc.  

 

Motivați ordonarea aleasă…. 
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Elemente suplimentare propuse pentru vizită Ordine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivația elementelor suplimentare… 

 

 

 

Amintiți-vă, nu există răspunsuri absolut corecte - dar trebuie să aveți o anumită motivație 
pentru ordinea și elementele alese 
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Fisă de documentare 9: Istoricul activității medico-sociale comunitare în România  

 

Motivația existenței unui cadru de operare a unui sistem comunitar de promovare a sănătății 
familiei în România are aproape 1 secol.  

În anul 1919, conform acestui extras de mai jos din Buletinul Sănătății şi Ocrotirilor Sociale, 
publicație a Ministerului Sănătății de la acea vreme, se înființa la Cluj prima școală de surori de 
ocrotire din România. 

 

  

Principiile şi direcțiile după care se dezvolta acest serviciu erau legate de prevenire 
îmbolnăvirilor și educația populației pentru a asigura colaborarea conștientă la păstrarea şi 
sporirea sănătății şi porneau de la premiza că această activitate trebuie să se defășoare în familie. 

Profesioniștii care urmau să desfășoare această activitate trebuiau să aibă cunoştințele și 
abilitățile necesare pentru a pătrunde în intimitatea familiei, a-i câștiga încrederea, a îndruma şi 
asista mamele pentru creșterea copiilor, a da sfaturi pentru îngrijirea bolnavilor, a depista bolile 
infecțioase și a face profilaxie la domiciliu, a face educație pentru asigurarea unei bune igiene, a 
nutriției sănătoase și a apela la intervenția medicului, ori de câte ori era necesar. Rolul educativ al 
acestui profesionist era foarte bine definit.  

În plus, LEGEA nr. 236 din 14 iulie 1930, Legea sanitară şi de ocrotire (publicată în 
Monitorul Oficial nr. 154 din 14 iulie 1930) precizează în art. 122 „Chemarea primordială a 
dispensariilor este combaterea mortalității infantile, tuberculozei şi bolilor venerice”. 

Dacă ne uităm la curriculumul de pregătire folosit în școlile de surori de ocrotire în anul 
1930, identificăm printre cele mai importante aspecte pe cele care țin de vizitele la domiciliu și 
munca în teren. 

Programa de pregătire (extras)  

Tehnica ocrotirii pe teren 

Înţelegerea sufletului omenesc şi a influenţei mediului social  

Importanţa sănătăţii pentru fericirea individului familiei şi forţa naţiei  

Este mai economic să previi o boală, decât să cauţi s-o vindeci după ce a izbucnit. 

Cursuri de psihologie, asistenţă socială, sociologie și pedagogie, eugenie și 
biopolitică, statistică şi demografie  

În diferite forme, acest model de asistență medicală comunitară a existat și a fost funcțional 
până în anii 90, accentul punându-se pe ocrotirea mamei şi copilului. 
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Ultimele decenii 

În 1997, odată cu reforma asistenței medicale primare, dispensarele medicale organizate pe 
criterii teritoriale au fost înlocuite cu listele medicilor de familie, medicul de medicină generală s-a 
transformat în medic de familie, asistentele medicale de la cabinet au devenit asistentele medicului 
de familie, iar 3 categorii profesionale medicale strâns legate de comunitate şi care desfășurau 
preponderent vizite la domiciliu – asistentul de igienă, moașa de teren și asistenta de ocrotire – 
practic, au dispărut.  

Efectele adverse ale reformei asistenței medicale primare s-au simțit cel mai pregnant în 
comunitățile sărace, la nivelul persoanelor celor mai vulnerabile: 

• Astfel, persoanele neînscrise pe lista medicilor de familie și persoanele din grupurile 
defavorizate au ajuns să aibă acces dificil la serviciile de sănătate, inclusiv cele preventive. 

• Iar activitatea medicului de familie s-a concentrat major pe consultațiile în cabinet și pe o 
participare slabă, de obicei, la nivel de comunitate, la domiciliul pacienților. 

Acest gol se propunea a fi suplinit de asistența medicală comunitară care ar fi trebuit să 
coordoneze serviciile de sănătate organizate la nivelul comunității, să crească accesul membrilor 
grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate, centrându-se, în special, pe prevenție și informare, 
pentru asigurarea unui comportament sanogen. 

Printre atribuțiile principale ale acestui specialist se numără: 

• activitatea în teren  

• furnizarea de servicii medicale profilactice şi de consiliere, cu precădere la domiciliu  

• legătura dintre serviciile medicale, sociale și alte structuri de la nivelul comunităților  

• acordarea de îngrijiri paleative la domiciliu. 

Acest serviciu de asistentă medicală comunitară a fost iniţiat în 2002, ca un program pilot, în 
cadrul Programului Naţional pentru Sănătatea Mamei, Copilului şi Familiei al Ministerului Sănătăţii, 
în 7 județe pilot și 2 sectoare din Bucureşti (165 de asistente medicale comunitare au fost 
angajate), apoi s-a planificat extinderea în alte 16 județe, apoi la nivel național. 

Din punct de vedere legislativ, activitatea este reglementată de: 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 162/12.11.2008, prin care activitatea de asistență medicală 
comunitară a fost transferată din subordinea Ministerului Sănătății, către autorităţile 
administraţiei publice locale 

• HG nr.56/2009 care stabilește normele de desfășurare a activității de asistență medicală 
comunitară, în noul cadru organizatoric. 

• OUG 18/1 martie 2017 privind asistența medicală comunitară, ce are ca scop 
reglementarea asistenței medicale comunitare la nivelul comunelor, al orașelor, al 
municipiilor și al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi înființarea, organizarea și 
funcționarea centrelor comunitare integrate, în vederea facilitării şi îmbunătățirii accesului 
populației şi, în special, al grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate, integrate la nivelul 
comunităților cu serviciile sociale și educaționale. 

În plus, ocupațiile puternic legate de munca comunitară şi vizitele la domiciliu de asistent 
medical comunitar și de mediator sanitar sunt incluse în Clasificarea Ocupațiilor din România 
(COR), existând standarde ocupaționale și furnizori de formare autorizați de către Autoritatea 
Națională pentru Calificări şi certificați de Ministerul Educației Naționale și de Ministerul Muncii.  

Cele două categorii profesionale cu responsabilități clare privind vizitele la domiciliu au 
calitatea de personal contractual încadrat cu contract individual de muncă, pe perioada 
nedeterminată, încheiate cu autoritatea administrației publice locale pe a cărei rază teritorială își 
desfășoară activitatea.  

Finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali comunitari şi mediatorii 
sanitari, precum şi a cheltuielilor determinate de aplicarea standardelor minime de dotare, se 
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asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului 
Sănătății.  

Autorităţile administrației publice locale (APL) sunt responsabile de asigurarea spațiului, 
precum şi a bunurilor și serviciilor necesare întreținerii şi funcționării activității de asistență 
medicală comunitară.  

Principalele provocări ale actualului model sunt: 

• Fluxurile financiare care pot fi incomplete - nu există întotdeauna finanțare pentru unele 
categorii de cheltuieli (transport, materiale sanitare, medicamente, comunicații etc.) 
deoarece APL nu alocă suficiente fonduri. 

• Atribuțiile nu sunt clar definite la nivelul APL, iar activitatea asistenței medicale comunitare, 
mediatorului sanitar, asistentului social şi cea a medicului de familie nu sunt suficient 
integrate.  

• Lipsa unor structuri clare şi eficiente de coordonare a serviciilor de sănătate la nivelul 
administrației locale și lipsa de experiență a acestora în gestionarea acestor tipuri de 
servicii au diminuat legăturile funcționale între asistența medicală comunitară, ca parte a 
asistenţei medicale primare, cu celelalte structuri medicale secundare şi terțiare și cu 
Direcțiile de Sănătate Publică. 

Date fiind nevoile evidente la nivelul comunităților și pentru a optimiza accesul persoanelor 
vulnerabile la serviciile medicale esențiale, viitorul serviciilor comunitare în România va aduce în 
mod evident extinderea serviciilor medicale comunitare. Acest viitor ar cuprinde un model inovator 
de activitate integrată orientat pe 3 direcții: 

• Monitorizarea tehnică unitară de către structuri specializate 

• Utilizarea serviciilor comunitare, pentru promovarea reintegrării medicale şi sociale durabile 

• Dezvoltarea capacității comunităților de a găsi soluții durabile adaptate local pentru 
problemele celor marginalizați şi defavorizați. 
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