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

 Pentru Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Brașov, anul 2016 
poate însemna un moment crucial 
în dezvoltarea sa viitoare. Este, 
dacă pot spune așa, un moment 
hamletian de tip „A fi sau a nu 
fi“.   
 Este anul în care putem 
afirma că decizia luată în vara lui 
2015 de unificare a segmentelor 
rezidențial, familial, maternali și 
delicvență sub o singură mare 
umbrelă, Managementul de caz, 
împărțit pe zone geografice, a 
fost mutarea câștigătoare care a 
dat un nou avânt activității de asi-
stență socială dedicată minorilor.  
 Este anul în care putem, 
lucrând împreună, să schimbăm 
mentalități. Atât în rândul asis-
tenților sociali și ai celorlalți pro-
fesioniști din sistem, cât și în rân-
dul membrilor comunităților loca
-le și, cu precădere, al fiecărui pă
-rinte. 
 Este anul în care vom 
demara o serie întreagă de acțiuni 
și evenimente care să schimbe - 
cel puțin sperăm asta! - modul în 
care este percepută în exterior, de 
beneficiari sau de simpli spec-
tatori, instituția noastră. Iar 
percepția reală, credeți-mă, este 
departe de idilicul pe care ni-l 
imaginăm noi! Lucru pe care l-
am simțit cel mai bine în de-
cembrie trecut, cu ocazia eveni-

mentului pe care l-am organizat 
la Coresi. 
 Și dacă tot am spus că 
2016 poate fi un moment de 
cotitură în existența instituției 
noastre, am considerat că este 
cazul să lansăm la apă și 
buletinul informativ oficial al 
DGASPC-ului. 
 „Abstract“ NU ESTE o 
gazetă de perete în care vom 
lăuda. Sau critica. 
 „Abstract“ NU ESTE 
nici locul în care frustrările sau 
nemulțumirile lui X sau Y, șef 
sau subaltern, vor prinde viață. 
 Și „Abstract“ cu sigu-
ranță NU ESTE exclusivitatea 
Serviciului Relații Publice. 
 „Abstract“ ESTE locul în 
care specialiști din asistența so-
cială - și aici mă refer la asistenți 
sociali, psihologi, educatori, 
medici, juriști, relații publice, 
proiecte-programe, etc - își vor 
împărtăși experiențele, ideile, vi-
ziunile despre domeniul sus-
amintit. 
 „Abstract“ ESTE locul în 
care Direcția și Centrele se vor 
întâlni pe picior de egalitate, 
nimeni nefiind mai presus sau 
mai prejos de ceilalți. 
 „Abstract“ ESTE locul 
unde se vor regăsi povești 
fericite, dar și povești cu final 
nefericit, unde vom cunoaște 
colegi care, fără să iasă în față, 
lasă cu siguranță lucuri frumoase 
în urma lor, unde vom învăța de 
la colegi din țară că asistența 
socială poate însemna și 
distracție și bucurie, nu doar 
hârțogăraie peste hârțogăraie, etc. 
 „Abstract“ ESTE locul 
unde vom descoperi că avem și 

copii geniali, nu doar delicvenți 
și puturoși, pentru care ar trebui 
să facem mai mult decât facem în 
clipa de față pentru a-i de-
termina, încet-încet și pe ceilalți 
să vadă lumina de la capătul 
tunelului, nu doar capătul 
tunelului. 
 Cu alte cuvinte, „Abs-
tract“ ESTE despre noi, cu noi și 
pentru noi. 
 Eu plec la drum cu 
speranța că acest demers 
jurnalistic - în care vom arăta ce 
merge bine la noi și, mai ales, 
cum s-a reușit asta, dar și ce nu 
merge așa cum ne-am dori noi 
să meargă, dar și cum au reușit 
alții, de la alte DGASPC-uri din 
țară, să rezolve respectivele 
probleme - va reuși, într-o mai 
mică sau mare mare măsură 
(depinde doar de noi ce alegem!) 
să ne transforme din nou într-o 
comunitate în care „coleg“ și 
„colegialitate“ să nu mai 
însemne „individualism“ și 
aruncatul vinei asupra celorlalți, 
ci „asumare“ și conlucrare. 
Pentru binele nostru și al 
beneficiarilor noștri. 
 
 

Mailat Radu 

„Abstract“ - despre noi, cu noi și pentru noi! 



 

Bune practici interneBune practici interneBune practici interne   

 Copiii de la Centru de Pla-
sament ,,Azur" au petrecut vacanţa 
în instituţie. În perioada 8 - 14 
februarie 2016, cei 55 de băieţi 
instituţionalizaţi aici nu au mai 
plecat în familiile lor, ci au rămas 
la sediul centrului unde au parti-
cipat la diferite programe organi-
zate de personalul unităţii. Arta de 
a găti a fost cel mai atractiv pro-
gram pentru copiii de la Azur. 
,,Vacanţa a fost prea scurtă şi 
băieţii au preferat să nu plece 
acasă. Aici au desfăşurat diverse 
activităţi. Cei mai mulţi băieţi au 
participat la programul „Edu-
caţie pentru sănătate“. Acest pro-

gram s-a desfăşurat în bucătăria 
experimentală, aşa cum noi am 
denumit-o. Cu ajutorul sponsori-
zărilor, am reuşit să a-menajăm 
această bucătă-rie cu mobilier, 
frigider, aragaz electric, veselă, 
tacîmuri şi oale. Aici băieţii se 
simt foarte bine şi au învăţat şi 
gătit cîteva reţete", a precizat 
Janos Szekeres, șeful Complexului 
de Servicii Victoria.  
 „Băieţii vor părăsi această 
instituţie şi vor fi puşi în situaţia 
de a se descurca singuri. Este ab-
solut necesar ca ei să știe să își 
aleagă alimentele, să le facă plă-
cere să gătească şi să cunoască 
rolul alimentaţiei pentru sănă-
tate“, au spus educaţorii. 
 ,,Împreună cu educatorul 
stabilim ce vom găti, apoi facem 
lista cu cele necesare şi mergem 
la bucătărie, de unde ridicăm 
produsele. Este cel mai tare 
proiect la care particip şi am 
făcut multe reţete. În prima zi de 
vacanţă am reuşit să facem 6 
torturi, care arătau foarte bine şi 
au fost delicioase. Torturile le-am 
împărţit pe etaje la toţi colegii, 
care ne-au rugat să mai facem. 

Evident că în bucătăria experi-
mentală ne-a ajutat şi educatorul. 
Ne putem lăuda cu mai multe 
reţete pe care noi le-am făcut, iar 
produsul finit a fost delicios. La 
început am crezut că nu vom 
putea face faţă în bucătărie. Am 
crezut că este ceva foarte greu, 
dar surpriza a fost mare şi ne-am 
descurcat foarte bine. Am început 
cu reţete uşoare şi acum putem 
pregăti o ciorbă, un felul doi şi 
desert“, au spus copiii implicaţi în 
acest proiect.  Băieţii au învăţat să 
gătească, de la începutul pro-
iectului, pizza, ciorbe, tocăniţe, 
plăcintă, clătite.   
 
(Material preluat și prelucrat din 
Monitorul de Făgăraș nr. 864/16-22 
februarie 2016) 

 O importanță deosebită trebuie acordată 
educației pentru viață pe care copilul o primește 
în cadrul activităților cotidiene din căsuțele de tip 
familial sau din centrele de plasament. Practic, 
toate standardele cuprinse în Ordinul 21/2004 
conțin referiri la educația non-formală și 
informală pe care copilul aflat într-un centru sau 
într-o căsuță din subordinea DGASPC Brașov 
trebuie să o primească de la educatori/referenți. 
Vorbim aici nu de educația formală, cea de la 
școală, care este apanajul (evident nu exclusiv, ci 
doar principal, al cadrului didactic), ci de 
educația pentru viață, pe toate planurile de 
interes pentru ființa umană care, într-un serviciu 

rezidențial, nu trebuie să crească într-un mediu 
protejat, artificial și închis, „ca o floare în seră“. 
Dimpotrivă, în fiecare zi petrecută în centru/
căsuța de tip familial, copilul trebuie să învețe 
ceva nou, să își dezvolte autonomia și capacitatea 
de adaptare la mediul social în care va trăi ca 
adult.  
 Pentru că la nivelul fiecărui centru sau 
complex de servicii există câte un aspect care 
merită prezentat și care poate deveni un model 
de bune practici pentru celelalte centre/complexe 
de servicii. În numărul de azi, vom vorbi despre 
„bucătăria experimentală“ de la Victoria și noua 
pasiune pentru gătit a băieților de la Azur. 

„Bucătăria experimentală“ – locul unde 
cei 55 de băieţi de la Azur învaţă să 

gătească 



 

Activități și evenimente interneActivități și evenimente interneActivități și evenimente interne   
 

„NU SUNTEM ALTFEL“ 

 Sărbătoarea Crăciunului este acel moment 
din an când tuturor ne place să credem despre noi 
înșine și despre cei din jurul nostru, că suntem ma 
buni, mai deschiși, mai curați. Este momentul din 
an în care privim mai cu atenție în jurul nostru și în 
care reușim să vedem dincolo de prejudecăți, 
stereotipii și șabloane. 
 Iar una din marile prejudecăți pe care le are 
societatea româneasca este cea referitoare la copiii 
din centrele de plasament, „orfelinate“ cum le spun 
cei mai mulți. Percepția generală este că minorii 
din aceste instituții sunt altfel, sunt diferiți, și nu 
mă refer aici la sensul bun al cuvintelor folosite, ci 
din contra. 
 Din acest motiv, Direcția de Asistență So-
cială și Protecția Copilului Brașov și-a dorit, în pri-
mul rând, să doboare aceste bariere, să șteargă 
aceste etichete. Să arate că minorii din centre „NU 
SUNT ALTFEL“, ci sunt la fel cu orice alt copil 
din familie, atâta doar că trăiesc însă drama de a nu 
trăi alături de familiile lor biologice, din motive ce 
nu țin de ei. Nu sunt delincvenți, nu sunt niște pa-
ria ai societății actuale, deși sunt destui care ali-
mentează aceste percepții. 
 În plus, am vrut să arătăm brașovenilor că 
cei din centrele noastre dăruiesc la fel de mult pe 
cât primesc. Și o fac în felul lor, din toată inima. 
Iar pentru ca acest lucru să se vadă, am mers noi 
spre brașoveni, oferindu-le trei zile de dragoste 
necondiționată, de realitate nefardată, la Coresi 
Shopping Resort. Trei zile în care le-am arătat ce 
decorațiuni facem noi, cu copiii, în centre. Și în 
care i-am încântat cu un scurt moment de colinde, 
susținut de fetele de la „Casa Ioana“ din Rupea și 
de copiii cu dizabilități de la Brădet. 



 

 



 

 Pentru foarte mulţi copii interacţiunea cu alţi 
copii, în locuri în care supervizarea din partea unui 
adult este mai redusă (în curtea şcolii, pe terenul de 
sport, în pauze, în vestiare sau pe drumul spre casă), 
reprezintă o lecţie de viaţă foarte dureroasă.  
 Toate aceste experienţe în care un copil este 
pus să facă anumite lucruri umilitoare pentru 
distracţia altor copii, este hărţuit, etichetat, 
ameninţat, deposedat de anumite bunuri etc., îşi pun 
amprenta asupra modului în care el se va percepe pe 
sine şi pe cei din jurul său. Unii dintre aceşti copii 
vor alege să adopte şi ei acelaşi comportament, 
exploatându-i pe cei pe care îi percep că sunt „mai 
slabi” decât ei sau mai lipsiţi de resurse (ex: nu au 
prieteni), alţii rămân „ciuca bătăii de joc” pentru că 
le este frică să vorbească. Mai există şi categoria 
copiilor care reuşesc să îşi înfrunte frica şi cer 
ajutorul unui adult.  
 Pentru că nu putem să ne însoţim permanent 
copiii în toate locurile în care aceştia sunt nevoiţi să 
meargă, mai ales la vârsta 
adolescenţei este foarte 
important să îi învăţăm cum să 
facă faţă acestor situaţii. 
 Toate exemplele date 
mai sus sunt circumscrise fe-
nomenului debullying. Bullying
-ul este un termen umbrelă, care 
înglobează o serie de compor-
tamente agresive prin inter-
mediul cărora un copil încearcă 
să obţină unele beneficii, cum ar fi: apreciere, 
valorizare, atenţie din partea celorlalţi colegi sau 
chiar o serie de bunuri. Se deosebeşte de celelalte 
tipuri de comportamente agresive (lovit, smuls, 
împins, înjurat) prin faptul că nu apare ca reacţie la 
anumite emoţii de disconfort (furie, tristeţe, etc). 
 

Care sunt cele mai frecvente comportamente de 
bullying? 

 
 Odată cu vârsta, creşte frecvenţa com-
portamentelor de bullying, iar formele de mani-
festare se accentuează. Astfel, dacă la grădiniţă co-
piii se etichetează sau îşi pun porecle, şcolaritatea 

mică aduce în prim plan forme mult mai accentuate. 
Cele mai frecvente forme de bullying din şco-
laritatea mică sunt: tachinarea (ex. „aragaz cu patru 
ochi” pentru copiii care poartă ochelari, „balenă” 
pentru copiii care au o greutate mai mare, „girafă” 
pentru copiii mai înalţi, „sărac” pentru copiii cu 
posibilităţi financiare mai reduse, „căminist” 
pentru copiii care provin din sistemul de protecţie 
de stat), izolarea unui copil („Nu vorbiţi cu ea!”; 
„Nu ai ce căuta pe terenul de sport!”), împrăştierea 
de zvonuri false. 
 Trecerea la gimnaziu se asociază cu forme 
din ce în ce mai complicate. La cele menţionate mai 
sus se adaugă intimidarea, umilirea, distrugerea 
bunurilor personale, deposedarea de bunuri (luarea  
cu forţa a banilor, mâncării, hainelor, telefoanelor). 
 

De ce unii copii aleg să se comporte aşa? 
 
 Comportamentul de bullying este o cale prin 

care unii copii au învăţat să 
primească atenţie, chiar dacă 
într-un mod negativ. Alţi copii 
se manifestă astfel pentru că 
aşa au învăţat să se simtă 
puternici (când ceilalţi se tem 
de ei). Pentru alţi copii, 
comportamentul de bullying 
reprezintă o cale uşoară de a fi 
percepuţi de ceilalţi ca fiind 
„cool”.  

 Nevoia de integrare este atât de mare, încât 
copiii pot să se comporte astfel pentru a fi acceptaţi 
de copiii cu o popularitate mai mare. Există şi 
situaţii când copiii imită modelele învăţate - ei 
acţionează în acelaşi mod în care au fost trataţi şi ei 
în contextele lor de viaţă. Şi mai există şi categoria 
copiilor care interpretează greşit diferenţele culturale 
şi etnice. 
 

Cum le va fi afectată viaţa celor care manifestă 
frecvent comportamente de bullying? 

 
  Bullyingul este un factor de risc pentru 
abandonul şcolar şi delincvenţă juvenilă.  

Fenomene socialeFenomene socialeFenomene sociale   

Bullying. Cum să învățăm un copil să facă față 
umilirii, hărțuirii și intimidării 



 

Fenomene socialeFenomene socialeFenomene sociale   
 Elevii care agresează sunt de 5 - 6 ori mai 
predispuşi să se implice în acţiuni antisociale la 
vârsta adultă. (Olweus, 1991) 
 
Ce impact are bullying-ul asupra vieţii copilului 

care primeşte un astfel de tratament? 
 
 Cel mai adesea, un copil care a fost sever 
agresat ajunge să întrerupă şcoala din teama că ar 
putea să fie agresat din nou. Chiar şi în cazul celor 
mai uşoare forme, expunerea repetată la o experienţă 
de agresare îi predispune pe copii la dezvoltarea a 
numeroase probleme de sănătate mentală: depresie, 
anxietate, tulburări de comportament alimentar, etc. 
(Limber şi Nation, 1998). 
 

Ce putem face? 
 
 Un copil care este victimă a bullying-ului are 
nevoie de sprijinul adulţilor din jurul lui. Cu ajutorul 
dvs., copiii învaţă cum să facă faţă comportamen-
telor de tachinare, poreclire sau a altor forme mult 
mai grave. Fiecare copil are nevoie să primească 
mesajul că aceste tipuri de comportamente sunt 
inacceptabile. Deoarece bullying-ul apare de obicei 
în comunităţile de copii, acest mesaj trebuie să fie 
promovat şi întărit atât la şcoală, cât şi în centru sau 
acasă. Pentru că bullying-ul îi afectează pe toţi elevii 
din grup, nu se reduce doar la copilul care agresează 
şi la victimă, este important să îi învăţăm pe copii ce 
să facă dacă sunt martorii unui asemenea eveniment. 
Bullying-ul creează o atmosferă pervazivă şi 
nedefinită de intimidare, frică şi tăcere printre copii. 
 

Paşi în gestionarea comportamentului de 
tachinare.  

 
 Tachinarea nu poate fi întotdeauna prevenită, 
iar noi nu putem controla ceea ce spun sau fac 
ceilalţi. Ce putem face într-o astfel de situaţie este să 
îl învăţăm pe copil cum să îşi controleze propriile 
reacţii. Aceasta deoarece multor copii le lipsesc 
abilităţile sociale necesare pentru a face faţă 
glumelor, etichetărilor şi farselor colegilor lor. În 
momentul în care ei plâng sau se înfurie, nu fac 
decât să îşi încurajeze colegii în a continua. Astfel, 
puteți să învăţaţi copilul prin joc de rol ce să îşi 
spună în situaţia respectivă sau să o privească diferit: 
  Ignorarea copilului care tachinează - să 
se comporte ca şi cum celălalt este invizibil şi să 
acţioneze ca şi cum nimic nu s-a întâmplat. 
Manifestarea furiei sau izbucnirea în plâns adesea 

accelerează comportamentele de tachinare. Igno-
rarea NU este o metodă bună în situaţii în care ci-
neva tachinează de foarte mult timp şi foloseşte com
-portamente de bullying cu scopul de a-l intimida. 
Dacă este posibil, este recomandat să plece din si-
tuaţie. 
  Transmiterea de mesaje la persoana I - 
acest tip de mesaj asertiv este o metodă bună de ex-
primare a propriilor emoţii: „Sunt trist/nu-mi place 
când faci glume pe seama ochelarilor mei, aş pre-
fera să încetezi”. Exersarea acestei tehnici presu-
pune stabilirea contactul vizual şi folosirea unui ton 
ferm. Această tehnică funcţionează când este fo-
losită într-un cadru controlat, în care există un adult, 
există nişte reguli, etc. (cum ar fi în clasă, la şcoală). 
Folosirea ei în recreaţie sau în curtea şcolii poate să 
ducă la agravarea situaţiei (copilul care tachinează 
face şi mai rău deoarece a observat că ceea ce face 
el, produce o emoţie sau a obţinut ceea ce şi-a dorit). 
  Răspunsul paradoxal - această tehnică 
învaţă copilul cum să-şi schimbe modul în care vede 
sau înţelege cuvintele pe care celălalt le spune la 
adresa sa. Astfel, el poate să schimbe cuvintele de 
tachinare în complimente. De exemplu, un copil face 
glume pe seama altuia pentru că provine dintr-un 
centru de plasament şi îi spune „căminist”. În 
această situaţie, poate să răspundă politicos: 
„Mulţumesc că știi atât de multe despre mine! Asta 
arată că însemn ceva pentru tine!” Într-o astfel de 
situație, copilul care a făcut remarca nepotrivită este 
de regulă confuz, pentru că nu primeşte reacţia 
obişnuită de furie sau de frustrare. Un alt tip de 
răspuns paradoxal este exprimarea acordului faţă de 
aspectele la care se referă cel ce tachinează. De 
exemplu, răspunsul adecvat la adresa unui copil care 
tachinează şi spune „Ai aşa de mulţi pistrui!” ar 
putea fi „Este adevărat, am o mulţime de pistrui!”. 
Acordul cu aspectele semnalate elimină dorinţa de a 
ţine ascuns pistruii, lasă agresorul fără replică 
deoarece conflictul este blocat. 



 

 Răspunsul cu un compliment  - este un 
alt tip de reacţie care descurajează tachinarea. De 
exemplu, dacă cineva râde de modul în care copilul 
aleargă, acesta ar putea răspunde cu un compliment 
„Tu eşti un bun alergător!”.  

 Umorul este un alt tip eficient de reacţie, 
deoarece este total diferit de răspunsul aşteptat şi 
subliniază faptul că nu există un punct vulnerabil 
care să fi fost atins. În plus, râsul poate să schimbe o 
situaţie cu potenţial de rănire, într-una comică. 
 Pentru situaţiile în care comportamentul de 
bullying se menţine şi 
nimic nu pare să func-
ţioneze, copiii au ne-
voie să solicite ajuto-
rul unui adult.  
 Primul pas în 
reducerea comporta-
mentelor de bullying 
este să le recunoaştem 
şi să facem ceva pen-
tru stoparea lor (ex. să 
semnaleze prietenilor, 
cadrelor didactice, 
părinţilor atunci când 
nu ştiu sau nu reuşesc să facă faţă singuri). 
 

Ce trebuie să facă un copil care este agresat? 
 
 Să ignore comportamentul de agresare 

(doar în faza iniţială!). 
 Să se distanţeze de situaţia şi locul respectiv 
 Să reacţioneze într-o manieră fermă (în-

văţarea abilităţilor asertive). 
 Să se asigure de protecţie (solicitarea aju-

torului). 
 
Ce este important să evite un copil care este agresat 
 
 Să se înfurie/să plângă 
 Să se comporte agresiv (să lovească, să înjure 

etc.) 
 Să aducă alţi copii sau o gaşcă cu ajutorul 

căreia să îşi facă dreptate  
 Să răspundă cu tachinare 
 

Cele 3 principii de intervenție  
 
 Toţi adulţii (cadre didactice, educatori, 
referenți şi/sau părinţi), care au legătură cu şcoala 
sau cu locul unde se manifestă bullying-ul, trebuie 
să fie vigilenţi în a identifica acest fenomen şi a 

interveni. O dată identificat fenomenul este necesar 
ca adulţii să respecte cele 3 principii de intervenţie: 
 
1. SĂ ACŢIONEZE IMEDIAT 
2. SĂ-I OFERE CREDIT COPILUL AGRE-

SAT 
3. SĂ IA MĂSURI PENTRU A DIMINUA PU-

TEREA CELUI CARE AGRESEAZĂ. 
 
(Material preluat din republica.ro, autor Sorina 
Petrică) 
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Bune practici în țarăBune practici în țarăBune practici în țară   

 În perioada 25 noiembrie — 10 decembrie, 
Compartimentul Violența în familie și Centrul de asistență și 
sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale 
din cadrul DGASPC Harghita au organizat o campanie de 16 
zile împotriva violenței.  
 Pentru 25 noiembrie, Ziua internațională pentru 
eliminarea violenței împotriva femeii, și cele 15 zile care au 
urmat, organizatorii au pregătit un program amplu. De la ora 
10,00 a avut loc o dezbatere în cadrul unei mese rotunde la care 
au participat conducătorul DGASPC Harghita, Elekes Zoltan, 
membrii Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și 
combaterea violenței în familie, șefii centrelor și serviciilor din 
subordinea DGASPC Harghita, asistenți sociali, psihologi și 
reprezentanți ai mass-media. 
 Inspectorul Eva Tanko a afirmat că acei copii și acele 
femei care sunt supuși violenței în familie sunt abuzați tocmai 
de cei pe care îi iubesc și a căror sarcină ar fi să îi iubească și să 
îi ocrotească. Un studiu recent al Uniunii Europene arată că 
există o diferență uriașă între ceea ce ajunge în statisticile 
poliției și realitatea de zi cu zi, unde abuzul este aproape 
cotidian, este învăluit de tăcere, prejudecăți și teamă. La fiecare 
două minute, în România, o femeie este victima violenței 
domestice. Astfel, cei perezenți la dezbatere au ajuns la 
concluzia că, în general, femeile agresate fie nu depun plângere 

la Poliție, fie și-o retrag ulterior, acceptându-și statutul de 
victimă. În acest sens, participanții consideră că trebuie 
schimbată mentalitatea potrivit căreia copiii pot fi educați 
conform proverbului „Bătaia este ruptă din rai“, iar legea 
trebuie modificată, astfel încât agresorii să fie pedepsiți cum se 
cuvine. 
 Un moment deosebit l-a reprezentat procesiunea 
elevilor de la Grupul Școlar Kos Karoly și de la Școala 
Gimnazială Nagy Imre, a voluntarilor îmbrăcați în alb și a 
organizatorilor, participanților la masa rotundă și a 
specialiștilor Direcției, toți purtând eșarfe albe la gât. 
 Organizatorii au împărțit foi volante trecătorilor și 
mesaje de pace. Au urmat scenete de tip flashmob împotriva 
violenței în familie. 
 Ziua s-a încheiat cu proiectarea filmului „Palme 
albe“ („Feher Tenyer“) la sediul Fundației Centrului 
Educațional Soros. Pelicula regizorului Hajdu Szabolcs 
prezintă povestea unui gimnast olimpic, abuzat de antrenorul 
său, a cărui carieră a fost brusc întreruptă în urma unei 
accidentări și care emigrează în Canada pentru a începe o nouă 
viață ca antrenor. La solicitarea Inspectoratului Școlar Județean 
Harghita, în timpul celor 16 zile, școlile din județ s-au alăturat 
campaniei, prin purtarea de către elevi și profesori a unor piese 
de îmbrăcăminte albă sau a unor inimioare și floricele pe care 
au scris „Adoptăm toleranța!“. 
 Potrivit organizatorilor, campania împotriva violenței 
în familie a decurs bine și, fiind prima acțiune de acest gen, a 
depășit așteptările lor. (Material preluat din Buletinul 
informativ al DGASPC Harghita) 

Stop violenței domestice! 
 

Campanie de 16 zile împotriva 
violenței în familie derulată de 

D.G.A.S.P.C. Harghita 

 Fundaţia pentru Copii Abando-
naţi din Ghimbav a înfiinţat în luna iulie 
2014 Atelierul Diversis, un atelier de 
croitorie, autorizat ca unitate protejată de 
la MMFPS, fapt ce permite firmelor care 
au mai mult de 50 de angajaţi să achizi-
ţioneze produse conform Legii 448/2006. 
Proiectul „Atelier Diversis - Unitate de 
economie socială” este co-finanţat printr-
un grant din partea Elveţiei, prin interme-
diul Contribuţiei  Elveţiene pentru Uniu-
nea Europeană extinsă. 
 Proiectul a luat naştere din 
dorinţa de a crea locuri de muncă pentru 
tinerii crescuţi în plasament, dar şi pentru 
persoane cu handicap şi cele dezavanta-
jate social, în general. În acest atelier au 

fost create 3 locuri de muncă pentru 3 
persoane care au urmat iniţial un curs 
acreditat de calificare profesională în 
meseria de croitor şi au realizat un stagiu 
de practică în cadrul fundaţiei. Apoi au 
fost achiziţionate echipamente perfor-
mante (maşini de cusut, maşină de croit, 
maşină de brodat, masă profesională de 
călcat, fier de călcat cu generator de 
aburi, masă de croit, scaune, materiale 
textile şi accesorii). „Atelierul este o a 
doua casă pentru mine. Aici am aflat ce 
înseamnă un loc de muncă, am învăţat 
croitoria, am fost şi sunt ajutată să lucrez 
mai bine, mai mult, mai organizat. 
Primesc un salariu şi sunt ajutată să 
folosesc banii cum se cuvine, astfel încât 

să îmi ajungă şi pentru distracţie”, a spus 
Geta, o tânără de 20 ani, crescută de la 3 
ani la Fundaţia pentru Copii Abandonaţi. 
 În cadrul Atelierului Diversis se 
realizează produse textile handmade, uni-
cat, elegante, creative şi de o înaltă cali-
tate, existând şi posibilitatea personifi-
cării acestora. Unul dintre segmentele de 
piaţă cărora se adresează activitatea ate-
lierului este cel al copiilor, aici fiind pro-
duse halate de protecţie pentru pictură,  
penare textile, şorţuri de bucătărie, săcu-
leţi, lenjerii de pat, saci de dormit etc. 
 Toate veniturile atelierului sunt 
folosite pentru susţinerea locurilor de 
muncă create, şi eventualul profit ajunge 
la susţinerea activităţii de bază a fundaţiei 
- creşterea şi educarea copiilor abando-
naţi. (Preluare Bună Ziua Brașov) 

O fundaţie din Ghimbav care are grijă de copii 
abandonaţi a creat un atelier de croitorie 
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Doru Buzducea, președintele Colegiului Național al Asistenților Sociali:  
 

Decăderea sistemului este totală  

Deficitul de personal, de două ori 
cât numărul angajaților 

 
Rep: Ce lipsește, în primul rând, 
în domeniul asistenței sociale din 
țara noastră? 
D.B: În primul rând, lipsesc 
profesinioștii, nu fiindcă nu ar 
exista absolvenți ai facultăților 
de profil, ci din cauza 
dezinteresului autorităților, 
pentru atragerea și stabilizarea 
acestora, în ultimii 20 de ani. 
În Ro-mânia avem peste 
30.000 de absolvenți de studii 
universitare în domeniul 
asistenței sociale, dar, numai 
5.300 dintre aceștia sunt activi 
în sistemul de asistență 
socială. În același timp, se 
recunoaște un deficit de 11.000 de 
asistenți sociali în sistemul public, 
dar nu vedem niciun efort real de 
atragere a acestora în sistem, totul 
rămâne la stadiul declarativ. 
Datele vorbesc de la sine: doar 
5.300 de absolvenți sunt activi 
(70% la stat, 30% în cadrul ONG-
urilor), în condițiile în care media 
de vârstă este de 36 de ani a celor 
care pro-fesează, într-o proporție 
covâr-șitoare femei (88%) și 

mame ce au în grijă propria 
familie, și asta cu un salariu de 
aproximativ 1.400 de RON, fără 
alte oportunități de dezvoltare 
profesională. 
 

Viața persoanelor vulnerabile, 
afectată 

 
Rep: Care este situația, pe plan 
european? 
D.B: În timp ce la noi este în-
treținută o stare de total dezinteres 
față de profesie, în multe țări 
asistentul social este respectat și 
remunerat pe măsura muncii sale. 
În privința valorizării de care se 
bucură profesia de asistent social 
în țările Uniunii Europene, stau 
mărturie colegii ce pleacă să mun-

cească ca asistenți sociali în țări ca 
Anglia, Italia, Franța, grație rela-
țiilor și acordurilor pe care 
CNASR le-a stabilit cu partenerii 
din străinătate. Acolo, așa cum de-
clară, sunt tratați cu respect și 
remunerați pe măsură. 
Rep: Până la urmă, suferă bene-
ficiarii serviciilor de asistență 
socială? 
D.B: Evident, această situație 
afectează calitatea vieții grupurilor 
vulnerabile, pentru că în absența 
asistentului social, intervenția 
eficientă și profesionistă nu este 
posibilă. Știm cu toții situațiile 
prezentate de mass-media în care 
diferite categorii de persoane 
aflate într-o situație de dificultate, 
sunt tratate într-un mod care le 
răpește și ultima fărâmă de 

demnitate și adesea, le pune în 
pericol sănătatea și chiar viața. 
Problemele sociale care ar 
putea fi soluționate 
profesionist de asistenți sunt 
numeroase (copii rămași 
singuri acasă, copii 
abandonați în maternitate, 
violența între partenerii intimi, 
violența asupra copilului, 
persoane cu dizabilități, 
excluziunea socială a 

persoanelor de etnie rromă ș.a). 
 
Posturile, ocupate de persoane cu 

alte calificări 
 
Rep: În multe localități nu există 
servicii de asistență socială. 
D.B: Așa este și pot spune că nu 
este normal ca accesul la servicii 
sociale să fie condiționat de 
așezarea geografică și de 
argumentele manageriale. La ce 

 Cu toții ne revoltăm când cazurile dramatice ajung în 
presă: oameni imobilizați din cauza bolii abandonați în propriile 
case, copii care se sinucid de dorul părinților plecați în străinătate, 
copii abuzați, violențe în familie etc. Oricine poate ajunge, la un 
moment dat, să aibă nevoie de ajutorul societății.  
 Profesioniștii din domeniul asistenței sociale cer, la rândul 
lor, sprijinul opiniei publice. Asistenții sociali consideră situația 
din domeniu nedreaptă și inumană. 
 Într-un interviu acordat DCNews, președintele Colegiului 
Național al Asistenților Sociali, Doru Buzducea, anunță lansarea 
unor acțiuni publice pentru a atrage atenția asupra dezastrului din 
sistem. 



 

bun să dezvolți servicii sociale 
dacă tocmai cei cărora li se 
adresează nu le pot accesa? Este 
nevoie de existența asistentului 
social în fiecare unitate 
administrativ teritorială, la 
comune și la orașe.  
Nu ar fi o premieră pentru noi, 
legea actuală prevede această 
obligativitate, iar în perioada 
interbelică am avut dezvoltată o 
asemenea rețea rurală de asistență 
socială. Din păcate, salarizarea 
indecentă, precum și ocuparea 
posturilor de asistent social de 
către persoane cu atribuții în 
asistență socială dar cu alte 
calificări (drept, administrație 
publică, inginerie, etc.) sub 
paravanul statutului de funcționar 
public, întreține un sistem 
neprofesionist și care, așa cum 
unele studii o arată, total ineficient 
și deficitar din punct de vedere 
economic. 
 

ONG-urile nu pot susține 
programe pe termen lung 

 
Rep: Organizațiile non-guverna-
mentale încearcă să suplinească 
lipsurile sistemului public? 
D.B: Nici viața organizațiilor non-
guvernamentale nu este de invi-
diat. Avem o paletă largă de pro-
grame dezvoltate de diferite ONG-
uri, care pot acorda beneficiarilor 
servicii individualizate, în cadrul 
comunității din care aceștia fac 
parte și care promovează și imple-
mentează participarea benefici-
arilor în deciziile care îi privesc. 
Din păcate, aceste programe 
întâmpină dificultăți în ceea ce 
privește sustenabilitatea după 
terminarea finanțării, beneficiarii 
recad în situația mizeră în care se 
aflau. Ceea ce lasă impresia unei 
activități ineficiente și 
inconsecvente, care atrage un 
nivel ridicat de neîncredere în 
sistem. 

 
Sistemul, în stadiul decăderii 

totale 
 
Rep: În concluzie, cum 
caracterizați situația? 
D.B: Am ajuns într-o situație 
nedreaptă și inumană în privința 
stadiului în care se află profesia de 
asistent social în România. Se 
spune că în viață este de multe ori 
nevoie să cazi cât se poate de jos 
pentru a te înălța ulterior, pentru a 
te reface, reconstrui și revigora 
altfel. Cred că am ajuns cu 
profesia de asistent social în acest 
stadiu, al decăderii totale din 
punct de vedere al atragerii 
absolvenților de asistență socială 
în sistem, ceea ce poate însemna 
un nou început pentru o 
reconstrucție, o regândire și o 
reașezare a profesiei în cadrul 
sistemului național de asistență 
socială. 
Rep: Ce va întreprinde Colegiul? 
D.B: Prin acest interviu, lansăm 
Cruciada Asistenților Sociali, un 
set de acțiuni publice ca 
modalitate de a readuce în atenția 
autorităților situația asistenților 

sociali din România.  
De altfel, în această campanie 
vrem să atragem toate forțele 
inst ituționale din România, 
executiv, legislativ, sectorul 
asociativ, instituțiile statului ce 
asigură siguranța națională, mass-
media într-un scop comun: 
recunoașterea valorii profesiei de 
asistent social și reconstrucția 
sistemului românesc de asistență 
socială.  
 
(Material preluat de la DCNews) 
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Monitorul Oficial nr. 0053 din 2016 
Ordinul 61 din 14 Ianuarie 2016 al Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice privind aprobarea Metodologiei de 
selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul 
protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 
2016 
 
Proiectele finanţate de Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi, denumită în continuare 
Autoritatea finanţatoare, din fonduri publice alocate 
de la bugetul de stat cu această destinaţie, prin bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, sunt menite să determine 
creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi vor 
respecta prevederile Convenţiei ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi. Pot primi fonduri necesare 
finanţării proiectelor organizaţii neguvernamentale 
acreditate ca furnizori de servicii sociale cu activitate 
în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi. 
Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în 
parteneriat cu alţi furnizori de servicii sociale publici 
sau privaţi, acreditaţi în condiţiile legii. Sunt finanţate 
proiecte ce corespund următorului obiectiv specific 
stabilit de Autoritatea finanţatoare: asigurarea 
accesului persoanelor adulte cu dizabilităţi la 
alternative de tip familial la protecţia instituţionalizată, 
în vederea promovării condiţiilor de viaţă independentă 
şi integrare în comunitate. Activităţi eligibile reprezintă 
înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi sau 
locuinţe protejate, corespunzătoare nevoilor 
individuale ale persoanelor cu dizabilităţi. 
 
Monitorul Oficial nr. 0087 din 2016 
Hotărârea nr. 4 din 15 Ianuarie 2016 a Colegiului 
Psihologilor din România privind aprobarea Stan-
dardelor generale de formare profesională pentru 
psihologii cu drept de liberă practică în domeniul 
evaluării şi intervenţiei psihologice pentru persoa-
nele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist 
 
Condiţiile profesionale specifice pentru evaluarea şi 
intervenţia psihologică pentru persoanele diagnosticate 
cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 
sănătate mintală asociate se raportează la obiectivele 
generale ale formării profesionale şi sunt reglementate 
prin Standardele de Calitate în Serviciile Psihologice, 
SCSP, aprobate de către Comitetul director al 
Colegiului Psihologilor din România. Cursurile de 
formare profesională a psihologilor cu drept de liberă 
practică, necesare pentru obţinerea competenţelor 
profesionale în domeniul tulburărilor din spectrul 
autist, se pot realiza în următoarele forme: formare 
profesională complementară, si formare profesională 
continuă. 

Monitorul Oficial nr. 0048 din 2016 
Legea nr. 8 din 18 Ianuarie 2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
 
Legea 8/2016 înființează o nouă instituție de control, numită 
Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei pri-
vind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. În înţelesul pre-
zentei legi, prin instituţii supuse monitorizării Consiliului de 
monitorizare se înţelege „facilităţi de tip rezidenţial publice 
sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabi-
lităţi, precum şi spitale/secţii de psihiatrie“ (art. 2 alin. (2)), 
iar prin drepturi ale persoanelor cu dizabilităţi se înţelege 
„drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale garantate acestor 
persoane prin Convenţie şi prin legi speciale“. 
Pentru realizarea scopului său, Consiliul de monitorizare 
îndeplineşte, printre altele, următoarele atribuţii, cu res-
pectarea principiilor legalităţii, respectării demnităţii 
persoanelor, nediscriminării, egalităţii de şanse, precum şi 
ale independenţei funcţionale şi a personalului, 
imparţialităţii şi obiectivităţii: examinează în mod regulat 
respectarea exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 
în cadrul instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2); face 
recomandări cu privire la respectarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţiile prevăzute la 
art. 2 alin. (2) şi monitorizează implementarea acestora de 
către entităţile publice sau private care au atribuţii în acest 
sens; verifică legalitatea prezenţei persoanelor cu dizabilităţi 
în instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2); sesizează 
autoritatea competentă legal să dispună sancţiuni 
disciplinare sau contravenţionale ori să suspende, să retragă 
şi să anuleze acreditarea instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. 
(2), în cazurile de încălcare a drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi; primeşte şi analizează notificările de deces 
transmise conform art. 13 de către instituţiile prevăzute la 
art. 2 alin. (2); urmăreşte dacă în cazurile de deces al 
persoanelor cu dizabilităţi instituţiile prevăzute la art. 2 alin. 
(2) sesizează organele judiciare în vederea efectuării 
autopsiei medico-legale, potrivit legii; facilitează accesul, 
anunţat sau inopinat, al reprezentanţilor organizaţiilor 
neguvernamentale prevăzute la art. 5 alin. (1), în instituţiile 
prevăzute la art. 2 alin.  
ONG-urile prevăzute la art. 5 alin. (1) sunt „organizaţiile 
neguvernamentale care desfăşoară programe de apărare a 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi organizaţiile negu-
vernamentale care reprezintă persoanele cu dizabilităţi“. 
Activitatea de monitorizare se realizează prin vizite de 
monitorizare şi prin informarea în orice alt mod asupra 
respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi de către 
aceste instituţii. Vizitele de monitorizare se desfăşoară, de 
regulă, inopinat, pe baza unui program anual de vizitare 
stabilit de preşedintele Consiliului de monitorizare sau 
neprogramat, din dispoziţia acestuia.  
Vizitele de monitorizare vor fi programate astfel încât să 
vizeze cu maximă prioritate instituţiile unde au fost sesizate 
cazuri de încălcări grave ale drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi, să acopere echilibrat tipurile de instituţii şi 
situarea geografică a acestora și să urmărească evoluţia 
situaţiei constatate cu ocazia vizitelor anterioare în 
instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) (vizite de follow-up).  
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Monitorul Oficial nr. 0101 din 2016 
Ordinul nr. 143 din 28 Ianuarie 2016 al Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârs-
tnice privind modificarea Ordinului ministrului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 
594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române 
care adoptă standardele europene armonizate referitoare 
la echipamentele individuale de protecţie 
 
Monitorul Oficial nr. 0105 din 2016 
Ordinul  nr. 165 din 01 Februarie 2016 al Ministe-
rului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice privind aprobarea procedurii de emitere şi a 
modelului tichetului social pentru gră-diniţă, prevăzute 
de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate 
 
Monitorul Oficial nr. 0093 din 2016 
Ordinul nr. 138 din 27 Ianuarie 2016 al Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice pentru modificarea art. 3 din Metodologia de 
acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Mi
-nisterului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Per-
soanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale pre-
văzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind pro-
tecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handi-
cap, aprobată prin Ordinul ministrului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 399/2013 
 
Monitorul Oficial nr. 0066 din 2016 
Rectificare referitoare la Ordinul nr. 2201 din 29 
Ianuarie 2016 a preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici nr. 2.201/2015 
 
Monitorul Oficial nr. 0065 din 2016 
Ordonanţă nr. 6 din 27 Ianuarie 2016 a Guvernului 
României pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind 
libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi 
libertatea de a furniza servicii în România 
 
Monitorul Oficial nr. 0038 din 2016 
Hotărâre nr. 118 din 11 Decembrie 2015 a Colegiului 
Național al Asistenților Sociali privind aprobarea 
Registrului naţional al asistenţilor sociali din România 
 
Monitorul Oficial nr. 0084 din 2016 
Decizia nr. 45 din 04 Februarie 2016 a  Primului 
Ministru privind numirea domnului Eduard Corjescu în 
funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
  
Monitorul Oficial nr. 0026 din 2016 
Legea nr. 1 din 11 Ianuarie 2016 pentru modi-ficarea 

şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 
  
Monitorul Oficial nr. 0134 din 2016 
Hotărârea nr. 2 din 15 Ianuarie 2016 a Colegiului 
Psihologilor din România pentru aprobarea Standardelor 
privind organizarea formării profesionale pentru 
psihologii cu drept de liberă practică 
  
Monitorul Oficial nr. 0130 din 2016 
Ordinul nr. 233 din 18 Februarie 2016 al Ministerului 
Finanțelor Publice privind completarea Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 82/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi 
depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 
31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor norme metodologice în 
domeniul contabilităţii publice  
  
Monitorul Oficial nr. 0072 din 2016 
Legea nr. 15 din 29 Ianuarie 2016 privind modi-
ficarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun 
  
Monitorul Oficial nr. 0068 din 2016 
Ordonanţă nr. 13 din 27 Ianuarie 2016 a Guver-nului 
României pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor 

 Pentru acest segment, asteptam 
propunerile voastre pe adresa de email 
r_mailat@yahoo.com, până cel târziu 

vineri,  23 martie 2016. 
Propunerea să fie însoțită de o scurtă 

argumentare. 

Angajatul lunii:  



 

Informații utileInformații utileInformații utile   

 Următorul număr al revistei „Abstract“ va apărea pe data de 30 martie 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 marți, 23 martie 2016, ora 23.59. 

Vă mulțumim! 

 Legea 15/2016 privind modificarea și 
completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și 
combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun, care intră în vigoareîncepând cu data de 16 
martie 2016, la art. I, al. 5, stipulează că „la 
articolul 3, alineatele (1) și (1^1) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: „Art. 3 (1) - Se interzice 
fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile 
închise de la locul de muncă, mijloacele de 
transport în comun, locurile de joacă pentru copii. 
De la prezentele prevederi fac excepție celulele 
pentru deținuți din penitenciarele de maximă 
siguranță.  
(1^1) - Se interzice complet fumatul în unitățile 
sanitare, de învățământ, precum și cele destinate 
protecției și asistenței copilului, de stat și private." 
 La art. I al. 11,  se precizează că „Articolul 
5 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 5 
- Persoanele responsabile din instituțiile și 
unitățile care administrează spațiile menționate la 
art. 2 lit. m), n), n^1) si n^2) (n.n. orice spaţiu 
închis sau în aer liber, destinat utilizării de către 
copii) vor elabora și vor pune în aplicare 
regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. 
(1) și (1^1), inclusiv prin prevederea încălcării ca 
abatere disciplinară gravă și marcarea spațiilor 
menționate cu indicatoare prin care să se indice 
"Fumatul interzis" și folosirea simbolului 
internațional, respectiv țigareta barată de o linie 
transversală“. 
 În conformitate cu prevederile articolului 
susmenționat, directorul general și șefii de centre 
au obligația de a modifica ROI-urile prin 
introducerea în acestea a prevederilor art. 3 alin. 
(1) și (1^1), precum și a faptului că încălcarea 

acestor prevederi reprezintă abatere disciplinară 
gravă. 
 Nerespectarea prevederilor Legii 15/2016 se 
sancționează cu amendă contravențională, pentru 
persoanele fizice, și cu amendă contravențională și 
suspendarea activității pentru persoanele juridice. 
Astfel, la art. I al. 13, se precizează că „la articolul 
10, literele a) și b) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: „a) nerespectarea de către 
persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1) și 
(1^1) se sancționează cu amendă contravențională 
de la 100 lei la 500 lei; b) nerespectarea de către 
persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), 
(1^1), (...) se sancționează cu amendă 
contravențională de 5.000 lei la prima abatere, cu 
amendă contravenționala de 10.000 lei și cu 
sancțiunea complementară de suspendare a 
activității până la remedierea situației care a dus 
la suspendarea activității la a doua abatere; 
săvârșirea unei noi contravenții la această lege se 
sancționează cu amendă contravențională de 
15.000 lei și cu sancțiunea complementară de 
închidere a unității."  

Legea antifumat:  
„Din 16 martie 2016 se interzice complet fumatul în unitățile 
destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private“ 

 
 Regulamentele de Ordine Interioară trebuie modificate, nerespectarea prevederilor 
Legii 15/2016 urmând a fi trecută drept „abatere disciplinară gravă“  


