
Pachetul Minim de Servicii



Cum putem sprijini copiii din România?

Cei mai vulnerabili copii sunt cei din familii sărace, din 
comunități de romi, din mediul rural și copiii cu dizabilități.

60.000 de copii 
sunt separați de 

familiile lor

Protecție

~ 50% dintre copii 
sunt expuși riscului 

de sărăcie 

Sărăcie

~ 300.000 de copii 
se află în afara 

sistemului de educație

Educație

10% dintre sarcini 
sunt înregistrate la 

adolescente

Adolescenți

1 milion de copii 
sunt spitalizați în 

fiecare an

Sănătate

~ 12.000 de 
cazuri de violență 
împotriva copiilor 

sunt raportate

Violență
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Pachetul Minim de Servicii

Prin aceste servicii, se urmărește prevenirea și abordarea cât mai din timp a unor probleme precum: 
violența, sărăcia, sarcinile timpurii, bolile ce pot fi prevenite, lipsa accesului la prestațiile bănești, 
abandonul școlar etc. În majoritatea cazurilor, copiii se confruntă cu mai multe tipuri de lipsuri, motiv 
pentru care se impune o abordare intersectorială. 

În mod concret, Pachetul Minim de Servicii presupune ca în fiecare comunitate să existe cel 
puțin un asistent social, o asistentă medicală comunitară și un consilier școlar. Împreună, 
aceștia vin în sprijinul copiilor vulnerabili și al familiilor acestora, determinând nevoile lor și 
acordându-le servicii în funcție de acestea. Acești trei profesioniști colaborează strâns în 
beneficiul familiilor, lucrând totodată și cu actorii relevanți la nivel local, precum primăria, ONG-
urile și alți parteneri din comunitate.

În comunitățile cele mai sărace, inclusiv cele care au populație de etnie romă, Pachetul Minim 
de Servicii poate prevedea și prezența unui mediator școlar și/sau mediator sanitar. 

Pachet Minim de
Servicii Sociale

Asistent social

Consilier
școlar

Asistent medical 
comunitar

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 și familiile acestora. Pachetul Minim include o componentă puternică de 
prevenire.  
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Obiective și avantaje
Conceput atât în baza intervențiilor derulate 
în România, cât și a bunelor practici și 
standardelor de la nivel internațional, 
Pachetul Minim de Servicii susține:

Deși Pachetul Minim de Servicii vizează cu precădere copiii și familiile lor, experiența punerii 
sale în practică poate constitui baza necesară extinderii intervențiilor sociale la toate categoriile 
de grupuri vulnerabile, inclusiv adulți cu dizabilități și vârstnici.

Obiectivul Pachetului Minim de Servicii  

Accelerarea eforturilor de realizare a drepturilor copilului și reducerea inechităților prin 
creșterea accesului la servicii de sănătate, educație și protecție socială, intersectoriale, 
de prevenire, bazate pe comunitate și axate pe familie.  

Toți copiii se vor bucura de mai multă protecție, sănătate și educație!

 ◦ 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 și a gradului de absolvire cel 
puțin a învățământului obligatoriu;

 ◦ Evaluarea nevoii de servicii la nivel local 
și îmbunătățirea planificării și 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 și prevenirea sărăciei și 
excluziunii sociale a copiilor și familiilor 
acestora.
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Pachetul Minim de Servicii
Având în vedere experiența intervențiilor derulate până acum în România, bunele practici și 
standardele internaționale, precum și testarea acestor servicii inovatoare aflată în curs de 
desfășurare în județul Bacău, implementarea Pachetului Minim de Servicii va fi realizată de:

Nivel național

Nivel local

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale 
și Cercetării Științifice, Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice și Ministerul Fondurilor Europene, care
vor colabora în vederea asigurării:

 ◦ formulării și revizuirii politicilor publice și legislației relevante; 

 ◦ unei finanțări adecvate și continue;

 ◦ sprijinului și orientării metodologice necesare în 
implementarea intervențiilor la nivel județean și local.

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 și care vor conlucra în vederea planificării, implementării și 
monitorizării intervențiilor și priorităților intersectoriale. Nivel județean

Profesioniști la nivel local: asistentul social, asistenta medicală 
comunitară și consilierul școlar, care vor lucra împreună pentru a:

 ◦ identifica copiii vulnerabili și familiile acestora, a determina care 
sunt nevoile lor, a le acorda informații și consiliere, a-i însoți și 
ajuta să acceseze serviciile locale și specializate de sănătate, 
educație și protecție socială/protecția copilului și a monitoriza 
în mod regulat evoluția cazurilor avute în evidență, în baza 
sistemului de înregistrare și management de caz online care le 
furnizează acces la date în timp real;

 ◦ ajuta familiile din comunitate să devină mai puternice și mai 
capabile să aibă grijă de copiii lor.

Tot la nivel local, acestor profesioniști li se adaugă și sprijinul 
Consiliului Comunitar Consultativ din localitate, din care fac parte  
reprezentanți ai primăriei și ai altor actori locali.
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Asistent 
medical 

comunitar

Parlament

Autorități din 
domeniul educației

Primărie
Centre Comunitare
Consiliul Comunitar

Consultativ

Servicii de sănătate

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și 

Administrației Publice

Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării 

Științifice

Autorități cu atribuții în sfera
protecției copilului/sociale

Autorități la
nivel județean

Autorități la
nivel central

Nivel local/
comunitate
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Societatea civilă

Ministerul Sănătății

Consilier 
școlar

Ministerul Fondurilor 
Europene

Familie

Autorități din 
domeniul sănătății

Școală

ONG-uri

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice

Asistent social

ONG-uriConsiliul 
Județean
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Impact financiar în primul an*

1.17% 2.25%

Bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale 
și Persoanelor 

Vârstnice

Bugetul Ministerului 
Educației Naționale 

și Cercetării 
Științifice

Bugetul 
Ministerului 

Sănătății

PIB-ul României

» Fondul Social European;
» Granturi SEE și Granturi Norvegiene; Granturi Elvețiene.

Opțiuni de finanțare a Pachetului Minim de Servicii 

 ◦ De la bugetul de stat și/sau bugetul autorităților locale; 

 ◦ Din surse extrabugetare:

0.47% 0.067%

Deși extinderea la nivel național a Pachetului Minim de Servicii presupune costuri 
suplimentare în primii ani de implementare, cheltuielile pentru serviciile specializate (precum 
spitalizarea, instituționalizarea și serviciile alternative pentru copiii separați de familie etc.) vor 
scădea ulterior, compensând astfel valoarea inițială a investiției. 
 
Serviciile pot fi implementate și progresiv, pornind de la comunitățile și/sau județele  
dezavantajate. Sursele de finanțare extrabugetare (precum fondurile europene) ar putea fi 
folosite inițial pentru a compensa costurile suplimentare.

* Graficele reprezintă costul PMS-ului în primul an de implementare. Sunt incluse costurile de pornire, precum cele pentru 
angajare și formare de personal nou, echipamente etc. Prin urmare, ulterior, costurile vor fi mai mici. De asemenea, bugetele 
prezentate în grafice includ și costurile prevăzute deja în bugetele celor trei ministere. Astfel, costurile suplimentare vor fi mai 
mici decât cele indicate în grafice.  
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Parteneriate și extindere

O nouă legislație ar trebui să reglementeze acordarea de servicii integrate comunitare în 
beneficiul copiilor, reunind sectoarele protecției sociale, sănătății și educației.  

Generarea de evidențe 
și sprijin din partea 
autorităților

Revizuirea cadrului 
normativ și alocarea 
de fonduri din surse 
naționale și europene

Implementare la nivel naționalMonitorizarea și 
evaluarea impactului

În prezent, UNICEF și autoritățile de la nivel central, județean și local din Județul Bacău 
testează Pachetul Minim de Servicii, cu finanțare din partea Granturilor Norvegiene, UNICEF 
și a sectorului privat. Proiectul pilot este supus unei evaluări independente ale cărei rezultate 
sunt diseminate în rândul decidenților în vederea dezvoltării de legi, norme și standarde noi în 
domeniu, precum și a atragerii de fonduri naționale și europene în scopul extinderii modelului la 
nivel național.  

Parteneri:
 ◦ La nivel central: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (în 

special Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție), Ministerul 
Sănătății, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice; societatea civilă; mass media.

 ◦ La nivel județean: Consiliul Județean și Instituția Prefectului; Autorități cu atribuții în sfera 
educației, protecției sociale și sănătății; societatea civilă. 

 ◦ La nivel local: autorități publice locale; societatea civilă; copiii și familiile acestora. 

 ◦ Donatori: Granturi Norvegiene, sectorul privat, UNICEF.



În contextul creat de Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, precum și de noile 
Strategii Naționale referitoare la Incluziune socială și Reducerea Sărăciei, Drepturile Copilului, 
Sănătate, Educație, și Incluziunea socială a cetățenilor de etnie romă, UNICEF pledează 
pentru introducerea unui Pachet Minim de Servicii pentru copii și familiile acestora – un pachet 
universal de servicii furnizate la nivelul comunității prin intermediul profesioniștilor din domeniul 
protecției sociale, sănătății și educației. 

Din perspectiva noului Acord de Parteneriat UE-România, precum și a Strategiilor Naționale, 
copiii se află în centrul eforturilor de incluziune socială. Aceste documente preconizează, pe de 
o parte, realizarea progresivă a drepturilor fiecărui copil la supraviețuire, dezvoltare, educație, 
protecție și participare, dar și prevenirea excluziunii sociale și a sărăciei prin sprijinirea familiilor 
vulnerabile cu copii.

O astfel de viziune este în acord și cu Recomandarea Comisiei Europene privind „Investiția în 
copii: ruperea cercului vicios al defavorizării”, conform căreia Statele Membre sunt îndemnate 
să considere protecția copiilor și familiilor acestora ca fiind o prioritate.
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Notițe

Pentru mai multe informații, vă rugăm să intrați pe site-ul www.unicef.ro/
serviciicomunitarepentrucopii sau să o contactați pe Raluca Dinu, Ofițer Mass Media și 
Advocacy, UNICEF în România, rdinu@unicef.org.  
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UNICEF în România
bucharest@unicef.org
www.unicef.ro 




