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Opinii, gânduri, frânturi...Opinii, gânduri, frânturi...Opinii, gânduri, frânturi...   

  
 Fiecare om are un vis al său. Să ajungă 
celebru. Să își cumpere o casă. Sau o mașină. Să 
viziteze Parisul sau Bucovina. Să ajungă șef, să 
câștige la loto, să aibe un copil.  
 Pentru fiecare vis, ne construim, așa, 
imaginar, câte o pereche de aripi. Pe care să le 
folosim pentru a atinge visul.  
 Uneori, ele nu sunt suficient de puternice 
pentru a ne susține. Și atunci învățăm să ni le 
creștem, încercând din nou și din nou, până ce 
reușim. Și, chiar dacă se întâmplă să nu reușim 
niciodată, suntem totuși fericiți. Fericiți că putem 
încerca și de o mie de ori dacă trebuie, dar putem 
încerca. 
 Alteori, însă, ele ne sunt retezate de cei din 
jur. Din neștiință, din neputință sau din invidie. Sau 
răutate. Din cauză de „capra vecinului“. Când ești 
adult, aceste lucruri te supără, te enervează, te 
disperă. Dar te ridici și o iei de la capăt. 
 Când ești copil însă, te doboară. Dacă ai 
noroc și este cineva acolo, lângă tine, care să te 
înțeleagă și să te iubească necondiționat, poți învăța 
să te ridici și să o iei de la capăt. Când însă ai 
ghinion, viața devine dintr-o dată nedreaptă. 
Dureros de nedreaptă. 
 Pentru copiii din centrele de plasament, 
viața e nedreaptă. De mai multe ori. E nedreaptă, o 
dată, pentru că nu trăiesc alături de familiile lor 
biologice, din motive ce nu țin de ei. E nedreaptă, a 
doua oară, pentru că nu au dreptul la dragoste. 
Pentru că așa vrea sistemul. Și oamenii sistemului. 
E nedreaptă, a treia oară, pentru că nimeni nu se 
luptă pentru ei. Cu adevărat. Că e mai la îndemână 
scuza cu „așa spune sistemul“, decât să încerci să-l 
schimbi, să-l umanizezi. 
 Nu de alta, dar de ce să mă doară pe mine, 
adultul, capul de ce vrea fiecare copil al sistemului? 
De ce să mă intereseze pe mine ce vise au? Ce 
speranțe? De ce să-l înțeleg eu și să mă încarc eu cu 
povestea lui, dacă pe ai lui nu îi interesează? Nu e 
treaba mea, de adult, să-l sprijin. Nu pentru asta 
sunt eu plătit. Ci ca să fac pipuri, pisuri și alte mii 
de hârtii care încep cu p (de la plan), cu copy-paste, 
schimbând doar numele.  
 Ce mă interesează pe mine ce visează el, 

copilul? Chiar așa, care sunt visele lor? De fapt, 
stai, că știu. Ei visează să plece cât mai repede din 
sistem, ca să nu mai trebuiască să se supună 
regulilor, normelor, opreliștilor.  
 Dar oare așa e? Ăsta e visul lor cel mai de 
preț? Dar dacă ei visează, ca și noi, să ajungă 
celebri. Să își cumpere o casă. Sau o mașină. Să 
viziteze Parisul sau Bucovina. Să ajungă șefi, să 
câștige la loto, să aibe un copil. Sau o mamă și un 
tată. Un cămin, nu un „cămin“. Sau un „sistem“. Și 
niște aripi. Mai ales niște aripi. Pe care cei din jur 
nu li le retează doar pentru că sunt AI 
SISTEMULUI. Și trebuie să se resemneze cu asta. 
 
 

Mailat Radu 

Vise, sistem, deziluzii... 
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 Avea doar șase luni când un cărbune încins, 
căzut, în pătuțul în care dormea, dintr-o sobă veche, 
avea să-i schimbe destinul pentru totdeauna. Era 
singur în casă, pentru că mama lui plecase împreună 
cu ceilalți frați. Mai întâi s-a aprins pătura. Apoi 
flăcările au înghiț totul în jur. Încet-încet, boțul de 
om a început să ardă de viu. Mai întâi piciorul. Apoi 
mâna și jumătate din față. Mutilat și cu șanse 
minime de supraviețuire, a fost transportat de 
urgență la spital. Deși sceptici, medicii au făcut tot 
ce le-a stat în putință pentru a-l salva. Și au reușit! 
Însă flăcările și-au luat tributul lor: i-au carbonizat 
mâna și piciorul stâng. „Nu îmi aduc aminte nimic 
de atunci, eram așa mic... Și cu toate astea, ceva a 
rămas acolo, în subconștientul meu. Mi s-a 
întâmplat acum un an să merg la un foc de tabără 
și m-am uitat la vâlvătaia aia câteva minute. Nu 
știu să explic de ce, dar dintr-o dată, mi s-a făcut 
așa, frică. Nu îmi explic, eu nu știu nimic despre 
momentul în care trupul meu a ars. Si poate e mai 
bine așa“, povestește Vali.  
 

Prima copilărie, Spitalul de pediatrie  
 
 Din momentul în care a fost internat cu 
arsuri grave pe cea mai mare parte din corp, Vali și-
a petrecut următorii trei ani din viață în Spitalul de 
Copii. A avut atunci, cum are și acum, părinți în 
schimburi. Medici, asistente, infirmiere, toți l-au 
îngrijit cum au putut mai bine. „Cred că eram 
drăgălaș sau nu știu, dar au avut grijă de mine, 
altfel nu aș fi acum aici. Dar doctorul Albean e cel 
mai bun doctor de pe lumea asta, serios. Uite, mi-a 
pus proteza la picior! Și îmi taie osul de la mână 
când crește prea tare și îmi rupe pielea. Iar de 
fiecare dată îmi explică tot ce urmează să facă. M-
am obișnuit că, din când în când, pe măsură ce 
cresc, trebuie să mă operez și să stau două 
săptămâni în spital“,  explică el.  
 

„Mama m-a dat prea repede“ 
 
 După ce a îndurat chinuri groaznice, a 

suportat cele mai aprige dureri, a urmat pașii 
recuperării medicale ca la carte și, în sfârșit, putea 
să se întoarcă acasă, în brațele celei care l-a adus pe 
lume, Vali avea să sufere din nou. În loc de casa 
mamei, a ajuns la casa de copii. „Mama mea nu m-
a mai luat acasă. Nu a mai putut sau.... cred că s-a 
gândit că nu mă poate crește. Dar m-a dat prea 
repede. Măcar să fi fost mai mare, să înțeleg de ce. 
Nu mai știu exact cum a fost, parcă am fost la o 
căsuță... Sau poate doar mi-am imaginat asta, nu 
știu. Ce știu eu e că s-a găsit o mamă maternală 
care să mă crească, așa cu dizabilități cu eram, 
pardon, sunt eu. Da, am fost la asistent maternal. 
Numai că nu am știut să mă port așa cum trebuie, 
am țipat, am urlat, m-am cățărat și nu am mai 
vrut să ascult de nimeni și de nimic. Nu știu dacă 
asta e răutatea... Știu doar că am câteodată atâta 
energie pe care trebuie să o consum, dar nu 
oricum ci să dau mult, foarte mult dintr-odată, ca 
să mă liniștesc. Am plecat de la mama maternală 
de mult, de când aveam șapte ani“, povestește 
Vali, retrăind parcă toată atmosfera din casa 
asistentului maternal profesionist.  
 

„Da, eu sunt Vali Fudulu și nu îmi e rușine de 
ceea ce sunt!“ 

 
 Vali Fudulu locuiește acum la Hărman, în 
Casa Patrick din cadrul Complexului de Servicii 
Hărman. Spune că din punct de vedere material nu 

Lecții de viață de la Vali, copilul „sistemului“ 

„Visele pot deveni 
realitate,  

dacă vrei cu adevărat“ 
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îi lipsește nimic. Nici de afectivitate nu duce lipsă. 
„E aici o doamnă care mi-e ca o mamă. Dacă mă 
vede trist sau abătut, vine imediat și mă 
binedispune. Mă iartă când o supăr, mă ajută 
când am nevoie. E important pentru mine să o știu 
atât de legată de mine“, spune, ușor nostalgic, 
copilul.  
 Vali cunoaște sistemul de mic. Știe ce 
înseamnă să fii de la „casa de copii“.  Cunoaște 
chiar și sensul privirilor celor care fug de copiii 
nimănui. Dar pentru asta nu își pierde curajul și 
dorința de a privi mândru și demn înainte. „Da, 
sunt oameni care râd. Sunt copii care se uită într-
un anume la fel la mine. Și pentru că nu am o 
mână, și pentru că sunt din centru. Dar mie nu 
îmi pasă, până la urmă nu îmi e rușine de ceea ce 
sunt. Da, eu sunt Vali Fudulu! Un copil cu 
dizabilități! Un copil care a ars în casa lui, lăsat 
de mamă! Cu un tată pe care nu l-am cunoscut, 
pentru că a murit înainte ca eu să mă nasc. Da, 
am fost un copil problemă! Dar acum am crescut, 
am deja 12 ani și văd viața altfel!“ 
 

„Era doar un străin pentru mine“ 
 
 Din cauza arsurii, medicii i-au amputat o 
mână și un picior. La picior i-au pus proteză, cu 
care pare să se descurce foarte bine. Nu același 
lucru se întâmplă și la mână, unde oasele cresc mai 

repede și îi străpung pielea. De aceea, periodic, Vali 
este operat. Încercarea de a-i proteza mâna nu l-a 
ajutat, pentru că nu s-a putut acomoda cu ea și avea 
dureri foarte mari. La una dintre desele sale vizite în 
spitalul de copii, într-un salon a fost rugat să aștepte 
lângă un pat în care era o fetiță. „Mă uitam la fetița 
aceea care statea în pat și asteptam să vină 
doctorul. La un moment dat, o asistentă îmi spune 
că pe fetiță o cheamă Cristina Fudulu și că este 
sora mea. Am încremenit. Mi s-a spus că e cu 
mama acolo și că ea ar urma să apară în câteva 
minute. Îmi imaginasem de sute ori momentul în 
care am să îmi revăd mama. Tremuram de emoție 
și când a apărut, m-a recunoscut! M-a strâns în 
brate și m-a întrebat ce mai fac. I-am zâmbit, doar 
era mama. Numai că nu am șimțit nimic. Nimic! 
Era doar un strain pentru mine“, oftează Vali.  
 

 „Iubește o floare, o piatră, o fată, orice. Dar 
iubește ceva!“ 

 
 Vali și-a lăsat părul lung ca să ascundă furia 
flăcărilor care i-au lăsat semne pe viață. Merge 
destul de greu, dar nu se simte altfel. Sau neajutorat. 
Și-a făcut chiar planuri foarte clare pentru viitor și 
încearcă să găsească mereu calea corectă pentru a-și 
împlini visele. El crede însă că oricine și oricum ai 
fi, trebuie să știi să iubești. „Iubește o floare! O 
fată! O piatră, orice! Dar iubește ceva! Altfel nu 
vei putea trăi. Nu contează că mergi, că alergi, că 
ești cel mai bun în ceva, dacă sufletul tău e gol și 
fără iubire. Un om care nu iubește, moare. Moare 
cu adevărat, pentru că e mort pe dinauntru“, 
spune copilul, maturizat prea brusc și prea repede.  
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 Vali iubește matematica, și o face din tot 
sufletul. A fost chiar la olimpiadă și a trecut de faza 
pe școală. S-a încurcat însă la faza pe județ, pentru 
că, spune el, „n-am știut eu cum se pune 
problema“. „Am concurat cu cei din Brașov și 
sunt mult mai bine pregătiți, recunosc. Dar, nu-i 
nimic , pot merge și la anul și am timp să învăț să 
fiu la fel de bun ca ei“. Vrea să meargă la liceul și 
facultatea de informatică. Vrea să fie un om 
adevărat, care știe să își poarte de grijă și îi poate 
ajuta pe ceilalți la rândul său.  
 

Înțelege, iartă, suferă și visează 
 
 La 12 ani, a îndrăznit să își contureze timid 
viitorul. Știe ce vrea și încă mai caută soluții cum să 
și realizeze ceea ce și-a propus. Nu așteaptă nimic 
de la nimeni. Știe că trebuie să se descurce singur și 
mai știe că, la acest moment, sistemul în care a fost 
forțat de împrejurări să trăiască, îl sprijină. „Știu că 
pot, dar trebuie să lupt pentru toate. De exemplu, 
știu că pot sta aici, unde am ce îmi trebuie, doar 
dacă mă duc la facultate. Și o să mă duc! Pentru 
că asta vreau să fac! Nu mă bazez pe nimeni. 
Mama, de exemplu, după ce că m-a lăsat la spital, 

acum, după ce  ne-am reîntâlnit întâmplător, tot la 
spital, a uitat de tot de mine. M-a sunat o vreme la 
centru. La început mai des, apoi din ce în ce mai 
rar, iar acum deloc. O înțeleg că m-a lăsat aici, 
pentru că poate nu avea cu ce să mă crească. Dar 
nu înțeleg de ce a mai făcut apoi atâția copii. Cred 
că suntem 11 sau 12 frați cu toții. Dacă trăia tata, 
dacă m-ar fi cunoscut, sigur eram împreună 
acum“, șoptește cu speranță și tristețe Vali.  
 

 „Visele pot deveni realitate, dacă vrei cu 
adevărat“ 

 
 Cel mai de preț vis al lui Vali nu se prea 
încadrează în tiparul viselor unui copil de 12 ani. El 
nu vrea o tabletă performantă, un PC de ultimă 
generație sau un party privat cu colegii de clasă. El 
vrea doar să cânte la pian. Cu o mână. „Nu am pus 
mâna niciodată pe un pian, însă am văzut multe 
persoane care cântă. E minunat. Eu am doar o 
mână, dar așa cum pot folosi foarte ușor o tabletă  
singur, dacă fac niște eforturi pot să ating și 
clapele pianului și să le fac să sune bine. Da, ăsta 
e visul meu cel mai mare. Să pot cânta la pian. Cu 
o mână. Și credeți-mă, visele pot deveni realitate. 
Dacă vrei cu adevărat!!“ (Text de Lidia Mailat) 
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 Joi, 21 aprilie, și vineri, 
22 aprilie, copiii și tinerii din 
centrele de plasament și 
complexele de servicii aflate în 
subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Brașov și-au expus 
decorațiunile create pentru 
Sărbătoarea Învierii Domnului în 
cadrul expoziției „Târgul de 
Paște“, organizat la Coresi 
Shopping Resort.  
 Timp de două zile, copiii  
cu sau fără dizabilități de la 
centrele din Tărlungeni, Budila, 
Săcele, Hărman, Lunca Câlni-
cului, Teliu, Dacia, Rupea, Vic-
toria, Codlea, Făgăraș, Brădet, 
Râșnov, Zărnești și Brașov i-au 
încântat pe brașoveni cu  talentul 
și ingeniozitatea lor, realizând 
adevărate minunății: aranjamente 
de masă, coșulețe, măști, 
tablouri, ouă încrustate, pictate 
sau realizate din hârtie sau 
sfoară.  
 În plus, fetele de la 
Centrul de plasament „Casa 
Ioana“ Rupea și băieții de la 

Complexul de Servicii Victoria 
au oferit celor care s-au aflat 
vineri după amiază în mall două 
momente artistice de excepție. 

 „Ideea de la care am 
pornit atunci când am decis 
organizarea acestei manifestări 
a fost aceea de a le arăta brașo-
venilor realitatea din spatele zi-
durilor. Și anume că cei din 
casele de copii nu sunt hoți sau 
delicvenți, ci sunt la fel cu orice 
alt copil din familie, trăind însă 
drama de a nu trăi alături de 
familiile lor biologice, din 
motive ce nu țin de ei.  
 Am vrut să arătăm că cei 
din centrele noastre dăruiesc la 
fel de mult pe cât primesc. Și o 
fac în felul lor, din toată 
inima“, a precizat directorul 
general al DGASPC Brașov, 
Gheorghe Durnă.  

(Text de Mailat Radu) 

Activități și evenimente Activități și evenimente Activități și evenimente    
21 și 22 aprilie 2016, la Coresi Shopping Resort 

„Târgul de Paște“, o nouă ocazie de a demonstra brașovenilor 
talentul și ingeniozitatea copiilor din centrele de plasament 

  
 Vineri, 22 aprilie, tinerii 
instituționalizați prezenți la 
„Târgul de Paște“, au avut parte 
de o surpriză din partea gazdelor 
de la Coresi Shopping Resort.  
 Au primit un ou uriaș, de 
aproape 1,5 metri înălțime, pe ca-
re trebuiau să-l decoreze după 
pofta inimii.  
 Bineînțeles că nu au aș-
teptat o a doua invitație, ci s-au 
pus imediat pe treabă, „încon-
deind“ oul „Coresi“, cum i-au 
spus ei, chiar sub privirile admi-
rative ale brașovenilor aflați în 
zonă. 
 Iar ce a rezultat din 
mâinile lor puteți vedea în 
imaginile alăturate. 
 Felicitări! 

Oul Coresi, „încondeiat“ live de copiii de la Făgăraș, 
Victoria, Codlea și Rupea 
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Copilul cu lipici  
 Are 11 ani și îl 
cheamă Roșca Vichente Dă-
nuț. E instituționalizat la 
Complexul de Servicii Să-
cele. S-a îmbrăcat frumos, și
-a pus cămașă și sacou și a 
venit la Coresi Shopping 
Resort să vorbească despre 
lumea copiilor instituționali-
zați. Înzestrat de la mama 
natură cu arta cuvântului, 
Dănuț a reușit să farmece pe 
toată lumea. A oprit din 
goana după cumpărături oa-
meni pe care nu i-a văzut 
niciodată și le-a răpit câteva 
minute pentru a explica el 
cu câtă dragoste și dăruire 
pot fi făcute obiecte deco-
rative de Paști. Și a reușit să 
îi facă pe oameni să pri-

vească cu alți ochii lumea 
mai puțin cunoscută a 
caselor de copii, a reușit să 
emoționeze, să transmită 
căldură. Și... vorba lui, 
„vedeți, și noi suntem copii 
ca toți ceilalți și priviți ce 
minunății am făcut. Am 
pus în fiecare dragoste și  
suntem convinși că o să 
apreciați ce a ieșit!“ 
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 În 2017, Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Brașov va împlini 20 de ani de la 
înființare. Pentru a celebra acest lucru, va fi realizat un 
calendar personalizat, unde imaginile aferente fiecărei 
luni vor fi reprezentate de desene ale copiilor din județ. 
Tema desenelor o reprezintă „Drepturile copilului văzute 
prin ochi de copil“, pentru fiecare lună fiind stabilită o 
temă anume. Desenele vor fi selectate de publicul larg, 
în urma unui concurs public, la care vor participa copiii 
din centrele noastre de plasament, precum și elevi de la 
majoritatea unităților școlare din județ (aproximativ 60 
de școli).  
 Prima etapă s-a derulat între 17 februarie și 26 
aprilie, pentru desenele pentru lunile ianuarie, februarie, 
martie și aprilie 2017, având următoarele teme: dreptul 
la identitate (ianuarie), dreptul la educație (februarie), 
dreptul la sănătate (martie) și dreptul la viață (aprilie).  
 La această etapă au fost invitate să participle 
școlile gimnaziale nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 și 11 din Brașov, 
1, 2 și 5 din Săcele, școlile gimnaziale din Budila și 
Tărlungeni, precum și Colegiul Național de Informatică 
„Grigore Moisil“ Brașov, Colegiul Național „Aprily 
Lajos“ Brașov, Colegiul Național Economic „Andrei 
Bârseanu“ Brașov, Colegiul Național „Unirea“, Colegiul 
„Emil Racoviță“ Brașov, Liceul „J. Honterus“ Brașov, 
Liceul de Arte Plastice Brașov, Liceul „George 
Moroianu“ Săcele, Liceul „Rab Istvan“ Săcele și Grupul 
Școlar Industrial Săcele, alături de copiii 
instituționalizați la Complexul de Servicii Săcele, 
Complexul de Servicii Tărlungeni, Complexul de 
Servicii de Recuperare Cristian și Centrul de Reabilitare 
Școlară Brădet.  În total, peste 100 de desene au intrat în 
faza de jurizare public derulată pe pagina de Facebook a 
Direcției, câștigătorii acestei prime etape fiind: Boroș 
Andreea - Școala Gimnazială nr. 11 (ianuarie), Toma 
Maria - Colegiul Național de Informatică „Grigore 
Moisil“ Brașov (februarie), Popa Alexandru - Colegiul 
Național de Informatică „Grigore Moisil“ Brașov 
(martie) și Olaru Tudor - Colegiul Național de 
Informatică „Grigore Moisil“ Brașov (aprilie). 
 Etapa a doua a concursului se va desfășura 
între 9 mai și 30 august, când vor fi desemnate desenele 
pentru lunile mai, iunie, iulie și august 2017, având 
următoarele teme: dreptul la libertatea de exprimare 
(mai), dreptul de a fi protejat împotriva exploatării 

(iunie), dreptul la familie (iulie) și dreptul la educaţie 
(august). 

Activități și evenimenteActivități și evenimenteActivități și evenimente   

Prima etapă de selectare a desenelor pentru  
Calendarul DGASPC 2017 s-a încheiat 

 
 Câștigătorii sunt de la Colegiul Național de 
Informatică „Grigore Mosil“ (3) și Școala 
Gimnazială nr. 11 „Șt. O Iosif“ Brașov  
Următoarea etapă se va desfășura între 9 mai și 
30 august 2016  
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Bune practici Bune practici Bune practici    

 Timp de o săptămână, un grup de 16 
voluntari japonezi, elevi la un colegiu din Elveția, 
însoțiți de trei voluntari români, s-au aflat la 
Complexul de Reabilitare Școlară Brădet.  
 Pe perioada vizitei lor la  centru, aceștia au 
renovat complet 4 dormitoare, sufrageria, holul și o 
baie de la cabana băieților,  costurile întregii 
operațiuni fiind suportate de  japonezi. 
 Prezența acestora la Complexul de 
Reabilitare Școlară Brădet este parte a unei 
colaborări vechi între DGASPC Brașov și 
organizația  Projects Abroad din Marea Britanie. 

Voluntari japonezi, via Elveția, au renovat dormitoare 
la Centrul de Reabilitare Școlară Brădet 
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Colțul specialistuluiColțul specialistuluiColțul specialistului   

 Numit sindromul ATCP 
(Angered Temper with Choleric 
Progression), afecțiunea descrie o 
sumă de tulburări de com-
portament, cu numeroase mani-
festări extreme la copii, cu risc 
major pentru evoluția lui ulte-
rioară. 
 O echipă de specialiști 
psihologi, împreună cu Itsy Bitsy 
FM, Asociația Părinților Isteți, 
susținuți de Autoritatea Națională 
pentru Protecția Drepturilor Co-
pilului și Adopție, trag un semnal 
de alarmă și lansează un apel 
pentru informarea părinților cu 
privire la fenomenul care 
afectează din ce în ce mai mult 
copiii: sindromul ATCP (Ange-
red Temper with Choleric Pro-
gression) – un ansamblu de 
tulburări de comportament cu nu-
meroase manifestări extreme la 
copii, ce includ comportamente 
dezadaptive precum izolare, timi-
ditate, sau la polul opus – crize 
de agresiune, violență față de cei 
din jur, nervozitate excesivă. 
 Cele mai recente statistici 
realizate de Autoritatea Națională 
pentru Protecția Drepturilor Co-
pilului și Adopție arată că în Ro-
mânia au fost raportate peste 
7000 de cazuri de copii neglijați 
de părinți, numai în primele nouă 
luni ale 2015, mai mult față de a-
ceeași perioadă a anului pre-
cedent.  
 Un alt studiu îngrijorător 
arată că 1 din 10 copii din Româ-
nia stau de vorbă cu părinții lor 
doar câteva minute într-o zi lu-
crătoare. Studiul a mai scos în e-
videnţă faptul că familiile „co-
există” sub acelaşi acoperiş, în 
loc să petreacă timp împreună, iar 

copiii au în camere propriul 
televizor, acces la internet şi 
telefon, astfel încât ei par să 
locuiască într-un imobil propriu. 
În plus, părinţii s-au plâns că erau 
prea obosiţi după orele de muncă 
şi că nici măcar nu prea vorbeau 
cu copiii lor atunci când ajungeau 
acasă.  
 Se poate spune că sin-
dromul ATCP este rezultatul 
vieții moderne, a rimului infernal 
în care trăim, a realităților eco-
nomice care ne obligă, uneori 
fără se ne ofere nicio alternativă, 
să punem siguranța financiară 
înaintea copilul și a familiei. 
 Dacă veți citi simptomele 
care definesc sindromul ATCP o 
să recunoașteți realitatea pe care 
o traversează din ce în ce mai 
mulți copii. Sindromul afectează 
preponderent copiii cu vârste cu-
prinse între 1 și 12 ani, dar efec-
tele se resimt și dincolo de vârsta 
de 12 ani, și pot afecta toată 
evoluția viitoare a copilului. 
 Simptomele care descriu 
sindromul ATCP sunt: 
 Un comportament evitant, 
lipsă de contact emoțional cu 

ceilalți și cu sine, manifestări de 
comportament violent de tip 
bullying în familie, colectivități, 
cu prietenii, tendință de în-
singurare (incapacitatea de a-și 
face prieteni, relații de prietenie 
de scurtă durată, conflicte cu 
amicii, colegii și prietenii). 
 Un apetit exagerat, aproape 
dependență față de tehnologia 
modernă (internet, jocuri, rețele 
sociale, TV). 
 Impunerea de către părinți și 
acceptarea de către copil a unor 
responsabilități prea mari (mai 
ales în ceea ce privește 
activitățile școlare, extrașcolare și 
competiții a căror miză este 
supralicitată de profesori sau 
părinți) și mai ales prea 
numeroase,  în raport cu vârsta 
lor. 
 Un evident comportament de 
superioritate față de profesori, 
părinți, colegi, combinat cu un 
spirit de opoziție ieșit din comun 
față de părinte sau autoritate. 
 Copilul afectat de ATCP 
îi percepe pe ceilalți ca fiind 
mereu competitorii lui direcți și 
reprezință un risc pentru propria 

Sindromul ATCP – cea mai frecventă tulburare 
comportamentală a copilului 
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lui reușită. Pentru ei nota 9 este 
un eșec capital… 
 Copilului cu ATCP este 
orientat spre activități și obiecte 
în detrimentul relațiilor, este 
închis în sine, necomunicativ, nu 
are inițiativă, nu își exprimă 
părerile personale și are nevoie 
mereu de confirmări din partea 
adultului pentru toate deciziile pe 
care le ia. Este lipsit de 
sentimentul valorii personale, se 
simte inferior, prea puțin 
apreciat. Copilul afectat de 
această suferință se consideră 
victimă, este trist, nu înțelege ce 
înseamnă fericirea, nu are 
momente de euforie. 
 O altă față a aceleiași 
probleme este manifestată prin 
cerințe excesive către părinți 
(cere să primească multe obiecte/
jucării, cadouri de care nu are 
nevoie, atutudine declanșată de 
părinți care compensează absența 

lor din viața copiilor, prin daruri). 
 Copilul cu ATCP poate fi 
pasiv, docil. Este dominat de 
teama de eșec, nu poate suporta 
notele mici, nu poate trece peste 
eșec, este în mod exagerat dornic 

să facă pe plac celorlalți, în 
detrimentul propriilor decizii, nu 
are curaj, este timid, închis în 
sine, temător – nu face activități 
singur, sau în afara teritoriilor 
familiare (casă, școală). 
 Simptomele arată clar că 
sindromul ATCP are mai multe 
fețe și poate merge de la izolare, 
la timiditate, la agresiune, 
violență și nervozitate excesivă. 
Ceea ce este cu adevărat 
îngrijorător este faptul că un copil 
care manifestă 2-3 din simp-
tomele descrise poate fi suspect 
de sindrom ATCP. 
 Psihologii susțin că una 
din cauzele care duc la 
declanșarea acestor tulburări 
comportamentale este lipsa de 
afecțiune din partea părinților, 
absența lor din viața copilului (iar 
pentru aceasta nu este necesar ca 
părintele să fie plecat la muncă în 
altă țară, absența părintelui fiind 
deseori o realitate în viața unor 
familiilor – în condițiile în care 
copilul este crescut de bone, 
bunici, iar părinții muncesc zi-
lumină) și o presiune extremă 
pusă pe copil în a face și, mai 
ales, în a performa. 
 

Colțul specialistuluiColțul specialistuluiColțul specialistului   

Ce efecte are în timp asupra  
copilului sindromul ATCP 

 
Copiii afectați de această tulburare comportamentală riscă să 
facă forme severe de depresie. Nu pot gestiona situațiile limită, 
nu reușesc să depășească momentele de cumpănă și, mai ales, nu 
se pot recupera după un eșec. Este afectată imaginea de sine, 
încrederea în sine. 
Copilul cu ATCP este un copil nefericit.  Un copil nefericit va 
ajunge un adult plin de ură, frustrare personală, invidie și 
agresivitate. Lipsa de iubire și exigențele prea mari, absența 
părinților, ritmul prea alert și competiția socială care pot atinge 
deseori cote paroxistice, produc acest ”comportament rău” 
tradus prin sindromul ATCP și conturează o personalitate 
negativă a viitorului adult. 
Dezechilibrele din perioada copilăriei, mai ales cele de natură 
afectivă și emoțională produc adulți incapabili să-și gestineze 
emoțiile (fie ele pozitive sau negative), care vor degenera în 
reacții violente fie față de sine, fie față de cei din jur. 
Psihologii citați de Aha! Parenting referitor la ATCP spun 
că viitori adulți, care azi sunt copiii afectați de acest sindrom, nu 
vor înțelege că valorile profund umane: dragostea, afecțiunea, 
respectul sunt trăsături umane esențiale. 
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Colțul specialistuluiColțul specialistuluiColțul specialistului   
Unde greșesc părinții 

 Simpla enumerare a simptomelor arată 
părinților unde și cu ce greșesc. Se spune că omul 
se naște făcut să iubească, dar cu toate acestea 
logica corectă a relațiilor interumane se învață în 
mica copilărie de la părinți. De la un moment dat 
încolo orice tentativă de a recupera devine un eșec. 
Părinții greșesc fie prin exagerarea relațiilor cu 
copilul lor, fie prin ignorarea nevoilor acestuia. În 
egală măsură părintele sufocant, care își împinge 
copilului la performanță, este la fel de neinspirat ca 
și cel absent sau care compensează absența prin 
daruri. Un părinte dezechilibrat emoțional va avea 
un copil cu dezechilibre emoționale și mai mari. 
 Psihologii avertizează că, în cazul copiilor 
care nu petrec suficient timp cu părinții și care sunt 
astfel neglijați, pot apărea tulburări de compor-
tament cu manifestari specifice sindromului ATCP. 

Cum se poate trata sau ameliora ATCP 
 Identificarea afecțiunii este primul pas. 
Calea de urmat se stabilește de la caz la caz, în 
funcție de manifestările fiecărui copil în parte. 
Psihoterapia copilului și psihoterapia familiei este 
una din cele mai bune căi. Pe de altă parte, ca de 
fiecare dată, prevenirea unor astfel de manifestări 
asociate și descrise de sindromul ATCP, este cea 
mai simplă abordare.  
 Comunicarea cu copilul, deschis și liber, 
gestionarea cu onestitate și sinceritate a cerințelor 
de performanță ale părinților, încurajarea indepen-
denței copilului și menținerea sub control a depen-
denței față de tehnologie sunt strategii bune. 
 Esențială rămâne comunicare și încurajarea 
copilului să comunice cu părinții. Psihologii spun că 
aici este punctul nodal și unul din principalii factori 
declanșatori ai bolii.  
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Monitorul Oficial nr. 0283 din 2016 
Legea nr. 57 din 11 Aprilie 2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte 
normative 
 
 Printre altele, actul normativ face mai 
flexibilă procedura de evaluare a adoptatorilor şi 
susţine demersurile de adopţie ale acestora prin 
prelungirea valabilităţii atestatului de familie 
adoptatoare de la 1 an la 2 ani şi revizuirea 
dispoziţiilor referitoare la realizarea potrivirii 
copilului cu o familie adoptatoare, precum şi 
reducerea termenelor în care instanţa de judecată 
trebuie să soluţioneze cauzele pe care le presupune 
finalizarea unei adopţii, prin reducerea termenului 
de apel la 5 zile de la 30 de zile cât este în prezent. 
 În plus, dacă copilul este în proces de 
declarare a adoptabilității, iar părinții sau tutorele 
legal nu se înfățișează la două termene consecutive 
pentru exprimarea consimțământului, ei pot pierde 
dreptul de exprimare și se consideră că este un 
„refuz abuziv” de a consimți la adopție. 
 Mai mult, dacă, până acum, copilul nu putea 
fi declarat adoptabil fără consimțământul ambilor 
părinți (când ei sunt cunoscuți), acum instanța poate 
declara copilul adoptabil cu consimțământul unui 
singur părinte. Dacă nici unul din părinți nu poate fi 
găsit pentru a-și da consimțământul, adopția se 
poate încheia fără acordul lor. De asemenea, în 
cazul în care părinții declară că nu doresc să se 
ocupe de creșterea copilului, dar nu nu vor să 
semneze declarațiile prin care permit declararea 
copilului ca adoptabil, procesul va putea merge 
înainte. O altă prevedere importantă în lege este și 
că, dacă în șase luni de la preluarea copilului în 
sistemul de protecție specială, părinții și rudele 
copilului nu sunt găsiți, vor putea fi demarate 
procedurile de adopție. 
 De asemenea, va fi eliminată prevederea 
conform prin care perioada de adoptabilitate expiră 
după doi ani. Odată ce copilul va fi declarat 
adoptabil, statutul său va fi valabil până la 
încuviințarea adopției sau până la împlinirea vârstei 
de 14 ani. 
 Modificările aduse Legii 273/2004 privind 
adopția vor intra în vigoare începând cu 11 august 
2016. În plus, până la data de 12 iulie 2016, 
ANPDCA trebuie să elaboreze noile norme de 
aplicare a Legii 273/2004, în conformitate cu 
modificările aduse de prezenta lege. 

Monitorul Oficial nr. 0326 din 2016 
Hotărârea nr. 66 a Senatului României privind 
numirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Con-
siliului de monitorizare a implementării Con-
venţiei privind drepturile persoanelor cu diza-
bilităţi 
 
Monitorul Oficial nr. 0286 din 2016 
Legea nr. 60 din 12 Aprilie 2016 privind apro-
barea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale 
 
Monitorul Oficial nr. 0322 din 2016 
Ordinul nr. 534 din 20 Aprilie 2016 al Mi-
nisterului Fondurilor Europene privind aprobarea 
schemei de ajutor de minimis „Dezvoltare locală 
integrată (DLI 360°) în comunităţile mar-
ginalizate“, aferentă Programului operaţional Ca-
pital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa 
prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea 
sărăciei“, obiectivul specific 4.2 „Reducerea 
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi 
excluziune socială din comunităţile marginalizate 
(non roma), prin implementarea de măsuri 
integrate“ 
 
 
Monitorul Oficial nr. 0320 din 2016 
Ordinul nr. 533 din 20 Aprilie 2016 al Mi-
nisterului Fondurilor Europene privind aprobarea 
schemei de ajutor de minimis „Dezvoltare locală 
integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate 
în care există populaţie aparţinând minorităţii 
rome“, aferentă Programului operaţional Capital 
uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa 
prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea 
sărăciei“, obiectivul specific 4.1 „Reducerea 
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi 
excluziune socială din comunităţile marginalizate 
în care există populaţie aparţinând minorităţii 
rome, prin implementarea de măsuri integrate“ 
 
 
Monitorul Oficial nr. 0313 din 2016 
Decizia nr. 142 din 22 Aprilie 2016 a Primului 
Ministru privind eliberarea domnului Eduard 
Corjescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat 
la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice  

Noutăți legislativeNoutăți legislativeNoutăți legislative   
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Noutăți legislativeNoutăți legislativeNoutăți legislative   
Monitorul Oficial nr. 0304 din 2016 
Legea nr. 66 din 19 Aprilie 2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
 
Monitorul Oficial nr. 0300 din 2016 
Hotărârea Guvernului nr. 269 din 13 Aprilie 2016 
privind modificarea art. 2 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice 
 
Monitorul Oficial nr. 0298 din 2016 
Ordinul nr. 419 din 01 Aprilie 2016 al 
Ministerului Sănătății pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Sanatoriului de Nevroze Predeal 
 
Monitorul Oficial nr. 0290 din 2016 
Hotărârea Guvernului nr. 277 din 13 Aprilie 2016 
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea 
actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-
VII 

„La mulți ani“ și numai 
bucurii pentru 

 
 Mihaela Barbu  - 01.05. 
 Alina Tudorică  - 02.05. 
 Cristina Beldie  - 04.05. 
 Cătălina Călin   - 05.05. 
 Ligia Secărea   - 08.05. 
 Raluca Hașu   - 12.05. 
 Cristian Micu   - 15.05. 
 Diana Popescu   - 16.05. 
 Andreea Stan   - 17.05. 
 Simona Ignătescu  - 19.05. 
 Mihaela Danu  - 20.05. 
 Delia Dragoș   - 21.05. 
 Elena Paraschiv  - 22.05. 
 Margareta Drăgan  - 24.05. 
 Otilia Mocanu  - 27.05. 
 Carmen Banea  - 31.05. 
  
 și toți ceilalți care nu se regăsesc pe 
această listă, dar își serbează ziua de naștere în 
cursul lunii mai. 
 

De asemenea, urăm „La mulți ani“, sănătate și 
împliniri tuturor celor care pe 21 mai își serbează 
ziua de nume (Constantin, Costel, Costică, Elena, 

Ileana, etc). 
 

Sărbătoriții lunii mai: 
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Informații utileInformații utileInformații utile   

 Următorul număr al revistei „Abstract“ va apărea pe data de 31 mai 2016. Cine 
dorește să participe cu materiale, sugestii, idei, pentru numerele următoare ale revistei, 
este rugat să transmită materialele (în format electronic) sau / și pozele, pe adresa de 
email r_mailat@yahoo.com, până cel târziu joi, 26 mai 2016, ora 23.59. 

Vă mulțumim! 

 Societatea Naţională de Cruce Roşie din 
România, filiala Braşov, în parteneriat cu 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov, a 
încheiat proiectul „SSV - Serviciul de Sprijinire a 
victimelor”, derulat, pe parcursul a 14 luni, cu bani 
norvegieni. Cu cei 117.218 euro pe care i-au avut la 
dispoziţie, iniţiatorii au înfiinţat şi dezvoltat practic 
serviciul de sprijinire a victimelor criminalităţii, în 
special a femeilor şi tinerelor cu vârsta de peste 14 
ani. Au fost făcute mai multe campanii de 
informare şi conştientizare. Femeile, în special, care 
au fost selectate în acest proiect au fost învăţate de 
specialişti care le sunt drepturile dacă devin victime 
a unei infracţiuni de tentativă de omor, lovire, 
vătămare corporală, viol, ameninţare, şantaj, 
hărţuire etc. De asemenea, 30 de persoane au primit 
consiliere psihologică şi tot 30 de persoane au fost 
la cursuri de prim-ajutor şi autoapărare. „Legea 
prevede, gratuit, pentru victimele criminalităţilor 
consiliere psihologică, asistenţă juridică şi chiar 

compensaţii în bani, însă asta în cazuri de 
infracţiuni foarte grave. Multe victime nu cunosc 
aceste drepturi şi nu ştiu cum pot beneficia de 
ele”, a explicat Ruxandra Stanciu, de la IPJ Braşov. 
 Chiar dacă proiectul s-a încheiat, SSV va 
continua să funcţioneze în cadrul Crucii Roşii 
Braşov. „Acesta este un proiect pilot şi sperăm un 
exemplu de bună practică la nivel naţional în ce 
priveşte dezvoltarea unui serviciu social adresat 
victimelor criminalităţii. Serviciul este unul social, 
pentru că oferă gratuit tuturor victimelor 
infracţiunilor din Braşov, indiferent de situaţia 
socială sau etnie, consiliere psihologică, 
psihoterapie, cursuri de autoapărare şi cursuri de 
prim-ajutor”, a precizat Raluca Cătălina Buzea, 
directoare a filialei Braşov de Cruce Roşie. 
 Serviciul de Sprijinire a Victimelor funcţio-
nează în sediul Crucii Roşii Braşov, din str. Mure-
şenilor nr.5. (Material preluat din Bună Ziua 
Brașov) 

Braşovul are Serviciu de sprijinire a victimelor 
 
 Orice femeie care a fost victimă a violenţei domestice sau altor infracţiuni poate 
apela la acest serviciu care funcţionează în cadrul Crucii Roşii Braşov, care oferă 
consiliere psihologică, psihoterapie şi cursuri de autoapărare 


