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

 Nu ştiu cum era pe vremea când bunicii mei 
erau tineri, adică între 1918 şi abdicarea regelui din 
1947. Nu ştiu ce credeau ei, ce visau ei, ce simţeau 
ei, ce aşteptări aveau ei şi, mai ales, nu ştiu cum se 
comportau ei. În realitate, nu în poveştile pe care le 
depănau la gura sobei, când ma ţineau pe mine pe 
genunchi. 
 Nu ştiu nici cum era pe vremea când părinţii 
mei erau tineri, adică în anii de început ai 
comunismo-socialismului. Iarăşi, nu ştiu ce 
credeau, ce simţeau, ce aşteptări aveau şi cum se 
comportau ei. 
 Știu cum a fost în ultimii ani ai 
comunismului, asta îmi aduc aminte. Și îmi aduc 
aminte de oameni care până în Decembrie `89 erau 
importanţi membri de partid (PCR), care cu câteva 
zile înainte de revoluţie m-au dat afară din UTC cu 
o satisfacţie deosebită, pentru că îmi permisesem să 
povestesc câtorva colegi ce auzisem la Europa 
Liberă că se întâmplă în ţările comuniste de lângă 
noi. Iar aceeaşi oameni au avut tupeul şi nesimţirea 
ca, în primele zile ale lui 1990, să pozeze în mari 
revoluţionari şi să înjure regimul comunist. 
 Dar nu despre ce îmi aduc sau nu îmi aduc 
aminte vreau să vorbesc. Nici despre câte ştiu sau 
nu ştiu despre perioadele de tinereţe ale bunicilor 
sau părinţilor mei. Ci despre mentalitate. A noastră. 
 Nu cred o iotă din poveştile despre cum a 
stricat comunismul mentalitatea românului. Care 
înainte era un tip gospodar, inteligent şi foarte 
harnic. Să fim serioşi, 40 de ani nu sunt chiar atât 
de mulţi încât să măture câteva generaţii şi să ducă 
la pervertirea iremediabilă a mentalităţii unei 
naţiuni. Nu cred nici în poveştile cu ce bine a fost 
pe vremea monarhiei şi că singura noastră şansă 
este să avem din nou un conducător „neromân“ (Îl 
avem, și?).  
 Nu, singura noastră şansă este să învăţăm să 
ne acceptăm aşa cum suntem, să facem pace cu noi 
înşine.  
 Să încercăm să nu mai punem etichete.  
 Să încercăm să nu mai ridicăm la rang de 
virtute minciuna şi trădarea şi să nu ne mai facem 
un mod de viaţă din „să moară şi capra vecinului“.  
 Să nu ne mai înjurăm între noi doar pentru 
că mie îmi place albul, iar ţie negrul, fără să venim 
cu argumente obiective pro şi contra opţiunii 

noastre.  
 Să nu mai încheiem „mariaje“ pe termen 
scurt şi foarte scurt, mânaţi de interese sau frustrări 
personale.  
 Să nu mai inventăm probleme acolo unde nu 
sunt.  
 Să nu mai jucăm la două capete, că s-ar 
putea ca sfoara să se termine și să … ne pară rău.  
 Să încercăm să nu mai săpăm groapa altuia, 
că vorba proverbului, s-ar putea să cădem noi în ea.  
 Să avem curajul de a ne asuma bunele şi 
relele pe care le facem şi să învăţăm să ne 
respectăm promisiunile, chiar dacă la un moment 
dat ne este greu sau ne pare rău că le-am 
facut. Pentru că abia atunci vom ajunge să ne 
respectăm noi pe noi. Şi pentru că abia atunci vom 
putea cere şi altora respect şi, surprinzător, să-l şi 
obţinem. 
 Eu, unul, cred că  atunci când cineva vrea cu 
adevărat ceva, atunci va lupta pentru acel „ceva“ 
până la capăt. 
 Cred că atunci când cineva crede cu 
adevărat în ceva, atunci va lupta pentru acel „ceva“ 
până la capăt. 
 Și mai cred că atunci când cineva luptă 
pentru „ceva“ până la capăt, atunci lupta lui nu va fi 
în zadar.  
 Iar în faţa unor astfel de oameni, nu pot 
decât să mă plec, să cred în ei, să-i susţin şi să-i 
urmez până la capăt. De ce? Pentru că visez la 
normalitate şi umanitate. Pentru că m-am săturat de 
duplicitate, de nesimţire şi de pupincurism. Pentru 
că nu mai vreau să îmi plâng singur de milă, stând 
comod în scaunul din faţa calculatorului şi dând 
vina pe soartă. Sau pe ceilalţi. Şi, pur şi simplu, 
pentru... 

 
 

Mailat Radu 

Pur și simplu, pentru... 
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EvenimenteEvenimenteEvenimente   

 Emoție, durere, tristețe, bucurie, zâmbet, 
talent. De aceasta au avut parte turiștii și 
localnicii care s-au aflat în sâmbăta dinaintea 
Rusaliilor la Cetatea Rupea. Unde peste 50 de 
copii instituționalizați la centre aflate în 
subordinea Direcțiilor Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului din opt județe - 
Argeș, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, 
Prahova, Sibiu și Brașov - au participat la 
prima ediție a Festivalului de Folclor al copiilor 
instituționalizați, organizată de DGASPC 
Brașov. 
 Gazda evenimentului a fost Bacs Ibolya 
Aișa, o tânără de 18 ani de la Centrul de 
Plasament „Casa Ioana“ din Rupea. Îmbrăcată 
în costum popular tradițional zonei, Aișa s-a 
comportat pe scenă ca și cum era de acolo, 
nelăsând nici un moment să se vadă că și pentru 
ea, ca de altfel și pentru întreaga echipă de 
organizare aflată în spate, era pentru prima oară 
când lua parte la o manifestare de asemenea 
anvergură. 

 Cuvântul de deschidere a aparținut 
conducerii DGASPC și oficialităților prezente 
la eveniment. „Prin această manifestare, 

DGASPC Brașov își propune o dublă 
promovare. Pe de o parte, a copiilor 
instituționalizați, pentru a demonstra că 
aceștia nu sunt diferiți față de cei din familie, 
ci doar trăiesc drama de a nu crește alături de 
părinții lor. Iar pe de altă parte, de promovare 
a istoriei și locurilor minunate ale Brașovului, 
motiv pentru care am decis ca acest festival să 
se desfășoare în vechile cetăți ale județului. 
Pentru prima ediție a Festivalului, am ales ca 
locație Rupea și Cetatea acesteia, unul dintre 
cele mai frumoase obiective turistice din 
județ“, a precizat directorul general al 
DGASPC Brașov, Gheorghe Durnă.  
 

 La rândul său, primarul în funcție al 
orașului Rupea, în present consilier județean, 
domnul Flavius Dumitrescu, a afirmat că „este 
o onoare pentru oraș, pentru Cetate și pentru 
mine, că primul loc de desfășurare a Festi-
valului de Folclor al copiilor instituționalizați 
este Rupea. Sper să vă simțiți bine aici și sunt 

18 iunie 2016 
 

Cetatea Rupea a răsunat la prima ediție a  
Festivalului de Folclor al Copiilor Instituționalizați  

 
 Peste 50 de copii instituționalizați din Argeș, Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, 
Mureș, Sibiu și Prahova au cântat și dansat pe scena montată în fața Cetății din Rupea 
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EvenimenteEvenimenteEvenimente   
convins că ne veți încânta cu spectacolele 
voastre“. 
 

 Onoarea de a deschide Festivalul a aparținut 
celor doi copii de la Centrul de Plasament 
Agârbiciu - Grecu Mihai și Stoica Viorel - care au 
reprezentat zona folclorică a Sibiului.  Au urmat apoi băieții și fetele de la Căsuța 

de tip Familial din Zău de Câmpie, cu un excelent 
moment de dansuri populare din zona Ludușului. 

Primii reprezentanți ai județului Prahova au 
venit de la Plopeni, fiind instituționalizați în cadrul 
centrului de plasament din localitate. Arsene Costin 
și Pârvu Sorin au interpretat la acordeon câteva 
melodii populare specifice zonei lor. 
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 Reprezentând tot DGASPC Prahova, dar de 
această dată venind de la Centrul de Plasament 
Filipeștii Târg, i-a încântat pe cei prezenți pe 
platoul din fața Cetății Rupea, cu o melodie 
populară, Boștorogu Florin.  

 
 Pe scenă au urcat apoi reprezentanții 
Harghitei, fetele de la Centrul de Plasament 
Frumoasa, respectiv copiii de la Centrul de 
Plasament de tip Familial nr. 3 din Miercurea Ciuc. 

  Piațeta din fața Cetății s-a animat în 
momentul în care pe scenă au urcat copiii de la de 
la Complexul de Servicii pentru Copilul aflat în 
Dificultate Rucăr, reprezentând Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș. 

EvenimenteEvenimenteEvenimente   
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EvenimentEvenimentEveniment   
 Adevărați showmani, aceștia au reușit să 
ridice lumea în picioare și să o facă să se prindă în 
horă.  
 

 Din nordul județului, de la Complexul de 
Servicii Comunitare Râmnicu Sărat, prima 
reprezentantă a Buzăului pe scena Festivalului de 
Folclor al copiilor instituționalizați a fost Claudia 
Sandu, cu o melodie populară.  
 

 A urmat apoi  un moment plin de 
sensibilitate, care a adus lacrimi în ochi tuturor 
celor prezenți. Pe scenă a urcat Georgiana Ilie, un 
pui de om pentru care culorile, lumina și chipurile 
sunt toate beznă. Și poate că, pentru a-i mai alina 
din durere și tristețe, Dumnezeu i-a dăruit fetiței  de 
la Complexul Rezidențial pentru Copiii cu 

Deficiențe de Vedere Buzău o voce de aur, cu care 
a atins inimile turiștilor, localnicilor și 
participanților. 

 Fetelor de la Rucăr le-a plăcut tare mult pe 
scena Festivalului de Folclor, astfel că s-au întors 
cu un dans țigănesc, care a ridicat din nou lumea în 
picioare. 

 
 Au urmat apoi reprezentanții Covasnei, 
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Bocso Marius, Iuliana Piștea și Hilda Tătar. 

De la prima ediție a Festivalului de Folclor al 
copiiilor instituționalizați organizat de Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Brașov nu puteau lipsi reprezentanții Brașovului! 

Primele au urcat pe scenă fetele de la Centrul de 
plasament „Casa Ioana“ Rupea! 

 

 Finalul festivalului i-a aparținut lui Filuț 
Tabără, de la Complexul de Servicii Victoria.  

EvenimenteEvenimenteEvenimente   
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Un obișnuit al scenelor, Filuț i-a ridicat din 
nou la dans pe cei prezenți, interpretând melodii 
populare aparținând zonei Sibiului și Banatului. 
(R.M.) 

EvenimenteEvenimenteEvenimente   

 
„Felicitări pentru această inițiativă! 
Este cu adevărat un loc unde copiii 

insituționalizați pot să-și arate 
calitățile și talentele și pot dovedi 
celor din comunități că nu sunt 

diferiți față de cei din familii. Ne-am 
simțit foarte bine aici, la Rupea, și 
sperăm să ne revedem și la anul, la 

cea de a doua ediție a festivalului“ 
 

(Rodica Arsene - directorul Complexului de Servicii pentru 
Copilul în dificultate Rucăr) 

 
„Nu mă aștepatm ca ștacheta să fie atât de ridicată 

la acest festival. A fost o onoare pentru noi să 
deschidem spectacolul, iar încrederea pe care ne-

ați acordat-o ne obligă ca, pentru ediția următoare, 
să pregătim un program mult mai bun. Felicitări 

pentru organizare și pentru idee!“ 
 

(Cornelia Dan - șeful Centrului de Plasament Agârbiciu) 
 

„Ceea ce ați făcut dumneavoastră, aici, la Brașov, 
este un lucru extraordinar pentru copiii din 

centrele de plasament. Este o inițiativă excelentă și 
o idee care trebuie preluată și de alte Direcții din 

țară. Dacă îmi permiteți, eu aș fi primul care o ia și 
o popularizează și la Harghita, unde veți fi cu 

siguranță invitați” 
 

(Csato Miklos - directorul Centrului de plasament de tip 
Familial nr. 3 Miercurea Ciuc) 

 Prima ediție a Festivalului de Folclor al 
copiilor instituționalizați, organizat de Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Brașov, a fost posibilă și datorită 
unor oameni cu suflet mare, care au decis să ni 
se alăture în calitate de sponsori: Apemin 
Zizin, Avicod Codlea, Mănăstirea „Constantin 
Brâncoveanu“ de la Sâmbăta, Kronospan 
România și Dolce Pita Hălchiu, cărora le 
mulțumim din suflet. 
 De asemenea, mulțumim colegilor care 
s-au implicat activ în reușita acestui 
eveniment: Mirela Lăcătușu, Adrian Diac, 
Simona Georgea, Cerasela Dogaru, Eleonora 
Chioreanu, Monica Algasovschi, Ioan Polexa, 
Sucaciu Ibolya, Nicolae Ștefănescu, Viorica 
Milinceanu, Gabriela Burulean, Geta Durac. 

Deși nu a fost vorba despre un festival-con-
curs, toți participanții la prima ediție a Festi-
valului de Folclor al copiiilor instituționalizați 
au primit, la finalul reprezentației, câte un 
trofeu. Acesta a fost realizat din lemn, la 
Complexul de Reabilitare Școlară Brădet. 
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Violența domestică este o 
problemă serioasă în România, 
care afectează un număr mare de 
indivizi și familii anual, precum 
și drepturile fundamentale 
esenţiale ale victimelor. Din acest 
motiv este nevoie de oameni care 
să se priceapă să o prevină și să o 
combată. Exact pentru formarea 
unor oameni în domeniu s-au 
alocat fonduri printr-un grant 
acordat de Norvegia în cadrul 
Mecanismului Financiar 
Norvegian 2009-2014, Programul 
RO20 „Violenţa domestică şi 
violenţa bazată pe deosebirea de 
sex”,  

Care sunt problemele  
Multe victime au 

semnalat lipsa de reacţie a 
reprezentanţilor poliţiei, 
dificultăţi în obţinerea ordinelor 
de protecţie şi în general 
atitudinea tolerantă a 
judecătorilor faţă de actele de 
violenţă familială, lipsa de 
informare a medicilor de familie 
privind serviciile care pot fi 
accesate de victimele violenţei 
intrafamiliale, precum și a 
personalului angajat în instituţii 
de ocrotire. Formarea de 
specialitate, cu accent pe 
specificul cazurilor de violență 
domestică este destul de redusă 
sau chiar lipsește și la categoriile 
de personal din Ministerul de 
Interne (Poliţie), Ministerul 
Justiţiei (Serviciul de Probaţiune, 
jurişti, avocaţi, judecători) şi 
Ministerul Sănătăţii (medici de 
familie, asistenţi medicali, medici 
IML) care potrivit legii 
2017/2003 au atribuţii în 

identificarea şi semnalarea 
situaţiilor de violenţă în familie 
din zonele lor de competenţă.  
Un aspect la fel de important se 
referă la necesitatea imperativă 
de a sprijini dezvoltarea unei 
capacităţi de intervenţie 
sistematică la nivel local, în 
strânsă coordonare cu organele 
de poliţie şi parchetele, pentru 
protecţia şi siguranţa victimelor – 
adulţi şi copii, deopotrivă. 
Principiul abordării integrate - 
presupune coordonarea şi 
cooperarea între toate instituţiile 
implicate, iar practicile şi 
procedurile în domeniul 
prevenirii, monitorizării şi 
combaterii violenţei în familie, 
precum şi cele de implementare a 
măsurilor de asistenţă socială, vor 
avea la bază o viziune şi o 
concepţie unitară, cu accent pe 
parteneriat şi colaborarea în 
reţea. „Proiectul demarat încă 

din aprilie 2015 și concretizat 
prin această Conferință finală a 
avut ca scop formarea 
specialiștilor care activează în 
domeniul prevenirii și 
combaterii violenței domestice 
printr-o viziune și concepție 
unitare, cu accent pe 
parteneriatul regional și 
colaborarea în rețea, în vederea 
dezvoltării și consolidării 
serviciilor legate de violența 
domestică”, ne-a declarat 
managerul proiectului, lector 
univ. dr. Diana-Cristina Bodi. 

Proiect la final  
În data de 28 iunie 2016 s

-a desfășurat la Aula „Sergiu T 
Chiriacescu“ din Brașov 
conferința finală a proiectului 
CONNECT - CONstruct 
Network in Counselling for 
Trauma - Construirea Rețelei de 
Specialiști în Consilierea 
Traumei. Acest proiect, susținut 

Colțul specialistuluiColțul specialistuluiColțul specialistului   

Traumele în urma violenţei domestice trebuie gestionate de specialişti special formaţi  
 

„CONNECT - Construirea Reţelei de Specialişti în 
Consilierea Traumei”  
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de Facultatea de Sociologie și 
Comunicare, Universitatea 
Transilvania Brașov, alături de 
partenerii săi: Universitatea 
Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 
Facultatea de Sociologie şi 
Asistenţă Socială, Centrul de 
Prevenire a Violenţei Familiale şi 
Societale, Universitatea Lucian 
Blaga din Sibiu, Centrul de 
Cercetare Psihologică, Asociaţia 
Femeilor Împotriva Violenţei - 
Artemis, The Foundation Tisip, 
Norvegia, are ca scop principal 
prevenirea și combaterea 
violenței domestice. În cadrul 
conferinței au fost prezentate 
rezultatele proiectului în urma 
activităților desfășurate până 
acum, precum și experiențele 
partenerilor și ale specialiștilor 
implicați. Obiectivele sale au fost 
vizate pe o perioadă de 3 ani și 
stabilite prin Strategia naţională 
pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenului violenţei în familie 
pentru perioada 2013-2017.  

„Ne propunem pe viitor 
profesionalizarea intervenţiilor 
în cazurile de violenţă. Proiectul 
este foarte important, în primul 
rând, pentru beneficiarele 
indirecte, respectiv victimele 
violenţei. În momentul în care 
pornesc pe traseul lor de 

victimă, trecând pe la Poliţie, 
Servicii sociale, Medicina legală, 
etc - se aşteaptă să întâlnească 
profesionişti. Cursanţii au 
învăţat multe lucruri, pentru că 
s-a stabilit un «limbaj» comun 
între profesionişti, principii de 
lucru. De asemenea, s-a 
întâmplat un lucru important. Li 
s-a modificat oarecum filozofia 
de viaţă a participanţilor la 
proiect. Asta pentru că 
fenomenul violenţei este atât de 
prezent în societatea româ-
nească încât nici măcar nu ne 

dăm seama cum ne afectează pe 
fiecare dintre noi, implicit pe 
profesioniştii care lucrează cu 
victimele”, a precizat Iolanda 
Beldianu, responsabil formare 
programul Connect.  
 La aceste cursuri au 
participat 259 de persoane de mai 
multe profesii, din opt judeţe din 
Regiunea Centru şi Regiunea 
Nord-Vest. Printre aceste 259 de 
persoane se numără și peste 30 de 
angajați ai DGASPC Brașov. 

Colțul specialistuluiColțul specialistuluiColțul specialistului   

„La mulți ani“ pentru 
Bathori Krisztina - 1 iulie 
Calancea Dinica - 2 iulie 
Lancea Crina - 5 iulie 
Ciupitu Emilia - 5 iulie 
Olteanu Luminița - 7 iulie 
Cucu Claudiu - 12 iulie 
Radu Blanduzia - 14 iulie 
Firăstrieru Mirela - 15 iulie 
Ciocănelea Daniela - 16 iulie 
Cornelia Radocea - 20 iulie 

Ditcu Claudia - 22 iulie 
Bibire Gabriel - 26 iulie 
Dalea Claudiu - 28 iulie 
Durnă Irina - 29 iulie 
Tănase Maria - 29 iulie 
Costea Diana - 30 iulie 
Bibo Tunde - 31 iulie 
 
și toți ceilalți care nu se regăsesc pe această listă, 

dar își serbează ziua de naștere în iulie. 
 

De asemenea, urăm „La mulți ani“, sănătate și îm-
pliniri tuturor celor care pe 21 iulie își serbează 

ziua de nume (Ilie, Iliuță, Ilieș, Iliana, etc). 

Sărbătoriții lunii iunie: 



Buletin informativ lunar al DGASPC Brașov, An 1, nr. 5, Iunie 2016 11  

 

SpecialSpecialSpecial   

Braşovul a găzduit un eveniment unic în 
România: primul festival de modă destinat 
persoanelor cu dizabilităţi, printre creatorii de modă 
care îşi vor expune craţiile numărîndu-se şi celebrii 
designeri Doina Levintza şi Cătălin Botezatu. 

În “Pași Rotunzi” este evenimentul 
organizat la Braşov de Consiliul Național al 
Dizabilității din România - CNDR, reprezentantul 
în România al European Disability Forum, în 
parteneriatcu Asociația “Pași Rotunzi” şi Bya 
Fashion. În cadrul primului Festival de Modă 
destinat persoanelor cu dizabilități vor defila 17 
modele cu diferite dizabilități, dintre care patru 
băieți. O parte dintre modelele feminine sunt deja 
obişnuite cu lumina reflectoarelor, având în 
palmares apariţii pe coperta unei reviste cunoscute 
din România, în calitate de fotomodel. Aceștia vor 
prezenta creaţii marca Doina Levintza, Cătălin 
Botezatu,Patuschinsky, Bya Fashion şi o colecție de 
accesorii Le Bebe. 

Prima zi a festivalului a avut loc la Coresi 
Shopping Resort, iar în cea de a doua, manechinele 
cu „paşi rotunzi“ au defilat în Piaţa Sfatului, pe un 
podium special amenajat pentru ele. Atît Doina 
Levintza, cît şi Cătălin Botezatu le-au oferit 
modelelor care au intrat în prezentările lor ca şi 
cadou ţinutele prezentate pe scenă. În plus, fiecare 
model a avut parte de o şedinţă foto gratuită din 
partea fotografilor prezenţi la eveniment. 
„Obiectivul acestui eveniment l-a reprezentat atât 
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, 
cât şi depăşirea barierelor mentale şi a 
prejudecăţilor autoimpuse. Prin modă, muzică, 
dans şi momente artistice unice au fost promovate 
persoanele cu dizabilități, fără a fi excluse 
persoanele fără dizabilităţi asa cum, din păcate, se 
întâmplă uneori în societatea noastră, însă, tocmai 
invers“, au anunţat organizatorii. 

„Am inițiat acest eveniment cu scopul 
creării unei bucurii a incluziunii sociale. Din 
experiență, pot să afirm că schimbarea se produce 
numai în urma interacțiunii dintre oameni. 
Oferim ocazia unor modele cu dizabilități să fie 
mesageri ai acestei categorii. Blândețea 
țesăturilor, armonia culorilor și măiestria 
designerilor sunt cele mai potrivite instrumente 

pentru susținerea solidarității sociale”, a declarat 
Daniela Tontsch, președinte al Consiliului Național 
al Dizabilității din România. 

Prezentările de modă au fost presărate cu 
momente artistice susţinute atît de persoane cu 
dizabilităţi, cît şi de persoane fără dizabilităţi. La 
ora actuală, în România există 750.000 de persoane 
cu dizabilităţi.  

Doina Levintza: „Întotdeauna frumuseţea 
interioară este cea pe care noi toţi o vedem pe 
chip. Dincolo de o faţă frumoasă există o poveste, 
un destin pe care doar cei norocoşi îl descoperă. 
Mă bucur că am avut ocazia să răsfoiesc filele de 
poveste ale vieţilor acestor modele superbe care mi
-au prezentat creaţiile în cadrul evenimentului de 
la Brașov – În Pași Rotunzi. Este o reală plăcere 
să fiu parte a acestui eveniment”. 

Cătălin Botezatu:. „Cred ca în viață nimic 
nu este întîmplător, iar întîlnirea cu organizatorii 
evenimentului «În pași rotunzi» a apărut cu un 
scop în viața mea. Sunt foarte încântat, să am 
ocazia, să colaborez cu aceste modele minunate cu 
o frumusețe aparte, un exemplu pentru noi toți. 
Iubesc frumusețea, dar mai ales frumusețea 
sufletului și mă bucur să mă alătur acestui 
eveniment unic în România. În mod cert, 
colaborarea nu se va opri aici, iar cel mai 
important este să privim dincolo de trup, dincolo 
de chip, direct în sufletele oamenilor”. 

În paşi rotunzi 
 

Primul Festival de modă din România destinat persoanelor cu 
dizabilităţi a avut loc la Braşov  



Buletin informativ lunar al DGASPC Brașov, An 1, nr. 5, Iunie 2016 12  

 

Asociația Desenăm Viitorul Tău, Federeii – 
Asociația Adulților din Casele de Copii și Life 
Education for All organizații ale căror obiecte de 
activitate sunt promovarea și susținerea drepturilor 
copiilor aflați în sistemul de protecție specială, au 
lansat pe 28 iunie 2016 Consiliul Tinerilor 
Instituționalizați, în prezența reprezentanților 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale, ai 
Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și 
Adopție, și ai unui numar de 20 de Direcții 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
din țară. 

Înființat în cadrul proiectului „Eu, Tu, El și 
Ea – Noi ne reprezentăm!“, realizat cu sprijinul 
financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un 
program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea 
Societății Civile în parteneriat cu Romanian-
American Foundation, Trust for Civil Society in 
Central and Eastern Europe și sponsorizat de 
Raiffeisen Bank, Consiliul Tinerilor Instituțio-
nalizați va avea un rol consultativ în relația cu 
instituțiile statului şi, de asemenea, va oferi 
posibilitatea copiilor şi tinerilor de a se implica în 
mod activ în problemele pe care le întâmpină în 
sistemul de protecție specială şi de a găsi unele 
soluţii de adaptare socială post-instituționalizare. 

 
Întâlnirea a fost deschisă de Vișinel Costel 

Bălan (foto sus), președinte al Asociației „Desenăm 
Viitorul Tău“, inițiatorul cercetării „Raportul 
privind Eșecul Post-Instituționalizare“, cu o 
prezentare a imaginii reale, în cifre și povești, 
despre condiția copiilor și tinerilor din centrele de 
plasament. Conform acestui raport, „dacă mâine, 

pentru unii tineri ar înceta măsura de protecție 
specială, un procent de 56,40% (prin cumul: deloc, 
destul de puțin și acceptabil) dintre respondenți au 
evidențiat faptul că aceștia nu au nicio perspectivă 
și nici nu sunt pregătiți pentru a începe o nouă 
viață“. 

Tot în prima parte a evenimentului, Ionuț 
Nicolae (foto jos), președintele Consiliului Tinerilor 
Insti-tuționalizați, a prezentat „Manifestul Copiilor 
și Tinerilor Instituționalizați și Post-Insti-
tuționalizați“. 

 
Manifestul dorește scoaterea în evidență a 

soluțiilor de îmbunătățire a sistemului de protecție 
specială, propuneri privind reforma legislativă, 
implicarea autorităților naționale și internaționale în 

Bune practiciBune practiciBune practici   

Consiliului Tinerilor Instituționalizați, lansat oficial 
 
 La nivelul DGASPC Brașov funcționează deja un astfel de Consiliu 
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vederea îmbunătățirii calității vieții copiilor 
abandonați și/sau aflați în situații de risc social 
major și soluții privind prevenirea abandonului 
școlar. „Manifestul este, dacă vreți, o dorință cu 
patimă a noastră de a ne exprima ceea ce simțim, 
o dorință de comunicare atât cu ministerul de 
resort, cu Autoritatea Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopției, cât și, mai ales, 
cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului din România.Vrem să găsim 
înțelegere și comunicare cu aceste instituții și 
vrem să dăm o mână de ajutor. Vrem să fim lăsați 
să ne exprimăm liber, vrem să nu ne mai fie frică 
să vorbim despre ceea ce ni se întâmplă, vrem să 
nu mai fim amenințați cu sistarea măsurii de 
protecție pentru că am avut curajul să vorbim“, a 
precizat Ionuț Nicolae. 

De asemenea, reprezentanții Consiliului 
Tinerilor Instituționalizați au ridicat problema 
inexistenței unei platform de incluziune social a 
tinerilor proveniți din sistemul de protecție special 
și a unui program post-instituționalizare al tinerilor 
proveniți din sistem. 

DGASPC Brașov a fost reprezentată la acest 
eveniment de Mihaela Pântea, manager de caz în 
cadrul Serviciului management de Caz 3, Cătană 
Marimar, președinta Consiliului Tinerilor 
Instituționalizați Brașov, și Condrea Alin, 
vicepreședinte al Consiliului Tinerilor Institu-

ționalizați Brașov, ambii instituționalizați la 
Complexul de Servicii Piatra Craiului.  

„Întâlnirea din 28 iunie de la București a 
fost un prim pas pentru lansarea, la nivel 
național, a Consiliului. Una dintre problemele 
ridicate a fost tocmai lipsa de colaborare între 
reprezentanții copiilor instituționalizați și 
autorități, care există la nivelul unor județe, după 
cum au spus ei, acolo unde probabil că nu s-au 
constituit încă aceste structuri ale copiilor 
instituționalizați. Urmează ca în viitor, Consiliul 
Tinerilor Instituționalizați să solicite acordul tu-
turor Direcțiilor din țară pentru a intra în centre și 
a vorbi cu copiii, pentru a afla care sunt proble-
mele și care sunt lucrurile bune cu care au de a 
face copiii din sistem“, a precizat Mihaela Pântea. 

Bune practiciBune practiciBune practici   

Asociaţia Desenăm Viitorul Tău a organizat, în luna mai a acestui an, o dezbatere cu 
privire la tematici privind promovarea resurselor legislative internaționale, sociale și 
economice ce pot îmbunătăți problematica copiilor și tinerilor instituționalizați, cu titlul 
„Importața Consiliului Tinerilor Instituționalizați în relația cu instituțiile publice”.  

La dezbatere au participat atât consiliul director al Consiliului Tinerilor 
Instituţionalizaţi, membri ai acestuia, tineri proveniţi din sistemul de protecţie specială, o 
studentă de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti, 
membri din partea organizatorilor ONG Fest, reprezentanţi ai protecţiei copilului din 
România (D.G.A.S.P.C. sector 4 şi ANPDC), cât şi un reprezentant al instituţiei Avocatul 
Poporului. 

Dezbaterea a plecat de la trei întrebări fundamentale: Se pot autoreprezenta tinerii 
instituționalizați în relația cu instituțiile publice? Care este rolul și planul de acțiune al 
Consiliului Tinerilor Instituționalizați?  Este Consiliul Tinerilor Instituționalizați resursa 
îmbunătățirii sistemului de protecție a copilului? 
Discuţiile s-au desfăşurat într-un mediu amical, reprezentanţii instituţiilor de stat au răspuns 
nelămuririlor membrilor CTI, au ascultat şi au notat situaţiile cu care se confruntă copiii şi 
tinerii instituţionalizaţi şi au recomandat câteva soluţii prin care pot fi schimbate situaţiile de 
cumpănă prin care trece sistemul. 

Dezbatere: Importanța Consiliului Tinerilor Instituționalizați 
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Noutăți legislativeNoutăți legislativeNoutăți legislative   

Nou-născuții vor putea fi declarați, în 
termen de 30 zile de la naștere, față de 15 zile, cum 
prevede legea actuală, în baza unei declarații scrise, 
fără a mai fi necesar actul de identitate al mamei. 
Măsura a fost luată de Guvern printr-o ordonanță de 
urgență, care stabilește proceduri pentru 
înregistrarea nașterii și după această perioadă. 

Legislația în vigoare prevede că au obligația 
de a face declarația de naștere oricare dintre părinți, 
iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligația 
declarării revine medicului, persoanelor care au fost 
de față la naștere, personalului desemnat din 
unitatea sanitară în care a avut loc nașterea sau 
oricărei persoane care a luat cunoștință despre 
nașterea copilului. 

Această procedură era condiționată, însă, de 
prezentarea actului de identitate al mamei care, în 
unele cazuri, nu se regăsește în registrele de stare 
civilă și nu deține act de identitate. 

Autoritățile au constatat, în acest context, 
creșterea constantă a numărului copiilor a căror 
naștere nu este înregistrată, inclusiv din cauza unor 
obstacolele procedurale. Astfel, deși nașterea a fost 
înregistrată la maternitate, fiind emise certificate 
constatatoare ale nașterii, există în prezent peste 
3.000 de cazuri în care părinții nu s-au prezentat la 
starea civilă pentru emiterea certificatelor de 
naștere. 

Modalitatea de întocmire a actului de 
naștere și înregistrarea tardivă a nașterii au fost 
simplificate, în scopul reducerii numărului de copii 
neînregistrați în registrele de stare civilă și, implicit, 
pentru asigurarea accesului minorilor la serviciile 
de sănătate, asistență socială, educație.  

Printr-o ordonanță de urgență aprobată pe 28 
iunie 2016, Guvernul a stabilit două modalități de 
înregistrare a nașterii copilului, în funcție de 
termenul în care aceasta se realizează: 

Înregistrarea nașterii copilului se va face, 
ca regulă generală, în termen de 30 de zile de la 
naștere (comparativ cu 15 zile cât este în 
prezent).  În acest termen de 30 de zile, ca element 
de noutate, se stabilesc reguli privind înregistrarea 
copilului chiar dacă, la internarea în unitatea 
sanitară mama nu poate face dovada identității sale 
cu un act de identitate. Noile reglementări prevăd 

proceduri atât pentru situația în care mama nu 
deține act de identitate, din diferite motive (nu s-a 
eliberat, l-a pierdut sau l-a distrus), cât și pentru 
situația în care mama nu a fost înregistrată în 
evidențele de stare civilă și, implicit, nu a deținut 
niciodată un certificat de naștere.  

Ordonanța de urgență prevede posibilitatea 
declarării nașterii, după împlinirea termenului de 15 
zile de la naștere, în baza unei declarații scrise a 
declarantului, fără a mai fi necesar actul de 
identitate al mamei. “În lipsa actului de identitate 
al mamei ori a certificatului de căsătorie al 
părinților, după caz, se efectuează verificări cu 
privire la datele de identificare ale părintelui/ 
părinților la unitatea sanitară unde s-a născut 
copilul, în registrele de stare civilă sau în 
Registrul național de evidență a persoanelor”, 
arată textul proiectului de ordonanță. 

 
Înregistrarea nașterii se va putea realiza, 

ca situație de excepție, și după termenul de 30 de 
zile, însă prin parcurgerea unor proceduri 
administrative. Pe lângă faptul că se elimină 
limitarea de un an în care era posibilă stabilirea 
stării civile pe cale administrativă, actul normativ 
adoptat elimină procedura de înregistrare tardivă a 
nașterii realizată în fața instanțelor de judecată. 
Astfel, înregistrarea nașterii peste termenul de 30 de 
zile se va putea face printr-o aprobare a primarului 
unității administrativ-teritoriale, cu un aviz prealabil 
al serviciului public comunitar județean de evidență 
a persoanelor sau, după caz, al municipiului 
București.  

Niciun copil fără identitate 
 

Legislația în domeniul actelor de stare civilă, modificată de Guvern 
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De asemenea, față de situația actuală, când 
pentru înregistrarea tardivă a nașterii se solicită 
expertiza medico-legală, ordonanța de urgență 
adoptată stabilește ca acest document să fie solicitat 
numai dacă nu există un certificat medical 
constatator al nașterii. Astfel de situații sunt posibile 
având în vedere că textul referitor la înregistrarea 
nașterii după termenul de 30 de zile vizează și 
soluționarea unor cazuri în care nașterea a avut loc 
cu mult timp în urmă și nu se mai găsesc documente 
doveditoare ale faptului nașterii. Totodată, având în 
vedere că una din cauzele care au determinat 
creșterea numărului copiilor nedeclarați la naștere o 

reprezintă lipsa înregistrării nașterii mamei, prin 
actul normativ se stabilește că odată identificată 
mama, autoritățile statului (serviciile publice de 
asistență socială) fac demersurile necesare pentru 
înregistrarea nașterii și obținerea unui act de 
identitate de către mamă.  

Un alt aspect vizat de ordonanța de urgență 
are în vedere simplificarea procedurii de soluționare 
a cererilor de eliberare a actelor de identitate pentru 
persoanele internate într-o instituție sanitară, prin 
stabilirea unei competențe în seama serviciului 
public comunitar de evidență a persoanelor pe raza 
căruia se află instituția sanitară.  

Noutăți legislativeNoutăți legislativeNoutăți legislative   

 Guvernul a adoptat în 
ședința din 28 iunie 2016 un 
pachet de măsuri destinate 
simplificării procedurilor și 
reducerii eforturilor cetățenilor de 
procurare a unor documente, 
precum și consolidării procesului 
de digitalizare la nivelul 
administrației publice centrale și 
locale. 
 Cea mai mare parte a 
măsurilor incluse în acest pachet 
răspund sugestiilor primite din 
partea cetățenilor prin inter-
mediul platformei online de con-
su lt are publică „mais im-
plu.gov.ro“, prin intermediul 
căreia s-au primit peste 3.300 de 
propuneri și aproximativ 32.000 
de persoane care au susținut 
propunerile deja postate. 
 Multe dintre solicitări au 
vizat plata taxelor online pentru 
cât mai multe categorii de taxe şi 
impozite, reducerea numărului de 
taxe şi hârtii, precum și a 
numărului de copii de pe cartea 
de identitate, a copiilor legalizate 
solicitate cetăţeanului în relaţia 

cu administraţia publică, precum 
şi recunoaşterea documentelor 
emise în format electronic cu 
semnătură electronică. 
 Printr-o ordonanță de 
urgență, Guvernul a introdus o 
serie de noutăți pentru reducerea 
birocrației, simplificarea și 
digitalizarea procedurii de 
reducere a documentelor, 
respectiv: 
 instituțiile publice și organele 
de specialitate ale administrației 
publice au obligaţia de a publica, 
din oficiu, informaţii şi modele 
de formulare sau cereri aferente 
tuturor serviciilor publice 
furnizate, în format electronic, 
atât pe website-ul propriu, cât şi 
pe punctul de contact unic 
electronic www.edirect.e-guver-
nare.ro,  în varianta actualizată şi 
într-un format tehnic care să 
permită descărcarea şi editarea 
lor în scopul completării pe 
calculator de către beneficiar. 
 instituțiile publice și organele 
de specialitate ale administrației 
publice centrale vor accepta și 

copia electronică după Cartea de 
Identitate, prin furnizarea unei 
adrese de poștă electronică, atât 
pe pagina proprie de internet, cât 
și pe punctul de contact unic 
electronic. În termen de 30 de 
zile instituțiile publice au 
obligația să anunțe adresa de 
email unde se vor putea 
transmite; 
 în cazul copiilor legalizate 
solicitate de către instituții în 
furnizarea serviciilor publice, 
acestea vor fi înlocuite cu 
verificarea de către funcționar, la 
ghișeu, a conformității cu 
originalul.  
 datele cu caracter personal 
necesare pentru furnizarea unui 
serviciu public, care sunt 
colectate, deținute sau gestionate 
de o altă autoritate sau instituție 
publică se iau direct de la 
respectiva autoritate sau instituție 
dacă acest lucru a fost solicitat 
expres de către beneficiarul 
serviciului public sau dacă există 
consimțământul expres al 
acestuia. 

Măsuri pentru simplificarea procedurilor și reducerea 
eforturilor cetățenilor de procurare a unor documente 

 
 copiile legalizate, înlocuite de copii certificate la nivelul instituțiilor publice  
cazierul judiciar nu mai poate fi solicitat omului, ci direct Ministerului de Interne  
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instituțiile publice și organele 
administrației publice centrale 
sunt obligate să specifice pe 
formularele proprii durata de 
completare a fiecăruia și motivul 
colectării informației. 
 Va fi scutită de plata taxei 
extrajudiciare de timbru 
eliberarea cărții de identitate, 
eliberarea și prelungirea 
valabilității actelor de identitate 
pentru cetățenii străini și a 
cazierului judiciar.  
 Această măsură a fost 
luată având în vedere că plata 
acestei taxe de valoare mică 
presupune deplasări la Poștă și la 
Poliție. La ridicarea cărții de 
identitate și a pașaportului 
cetățenii vor plăti o singură taxă, 
într-un singur loc.   
 Taxele extrajudiciare de 
timbru rămase în vigoare se vor 
plăti prin mijloace electronice, 
ordin de plată sau numerar, cu 
excepţia taxei pentru eliberarea 
titlurilor de proprietate asupra 
terenurilor dobândite în baza legii 
18/1991, pentru taxele de până la 
50.000 lei.  
 Autorităţile şi instituţiile 
publice, altele decât cele din 
sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională, 
vor putea obține certificatul de 
cazier judiciar în mod direct de la 
Ministerul Afacerilor Interne 
(MAI), scutind cetăţeanul de 
obţinerea acestuia, caz în care 
taxa de eliberare şi taxa 
extrajudiciară de timbru vor fi 
eliminate.  
 Astfel, orice altă instituţie 
publică, cu excepţia celor 
prevăzute deja în lege, va solicita 
electronic unităţilor specializate 
ale Ministerului Afacerilor 
Interne, în baza consimţă-
mântului scris al solicitantului, 
copie de pe cazierul judiciar al 
persoanei pentru care se efec-
tuează verificări specifice. 

Unităţile specializate ale 
Ministerului Afacerilor Interne 
vor furniza electronic copiile 
solicitate într-un termen de 24 de 
ore de la primirea solicitării, iar 
persoana pentru care se 
efectuează verificări specifice 
este scutită de plata serviciului. 
 În vederea simplificării 
plății taxelor pentru pașaport, au 
fost comasate cele două taxe 
astfel încât acestea se vor putea 
achita într-un cont unic, 
facilitându-se astfel și plata lor 
online. 
 O altă măsură are în 
vedere obligativitatea instituțiilor 
publice să ofere  metode 
alternative de plată a serviciilor 
publice furnizate contra cost, a 
amenzilor contravenţionale şi a 
taxelor şi impozitelor, fie prin 
plata cu cardul, fie prin 
intermediul sistemelor elec-
tronice de plată, fie prin 
intermediul altor sisteme de plată. 
 În cazul plății amenzii 
rutiere, dificultatea semnalată de 
un număr semnificativ de cetățeni 
este reprezentată de obliga-
tivitatea de a transmite dovada 
plății amenzii la unitatea de po-
liție. În sensul eliminării acestei 
proceduri, actul normativ intro-
duce posibilitatea transmiterii 
dovezii de plată şi prin poştă 
electronică, respectiv eliminarea 
acestei obligativităţi atunci când 
plata se realizează prin mijloace 
electronice. Astfel, art. 28 din 
Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al 
contravențiilor va fi completat în 
consecință, facilitând plata prin 
Sistemul Național Electronic de 
Plată şi a altor mijloace 
electronice de plată. 
 De asemenea, pentru a 
reduce riscurile de corupţie în 
obţinerea permisului auto şi 
având în vedere cazurile 
mediatizate care au scos la iveală 

riscuri la adresa siguranţei 
circulaţiei pe drumurile publice, 
se va implementa un sistem de 
monitorizare şi verificare a 
desfășurării examenului pentru 
obţinerea permiselor auto. Proba 
teoretică se înregistrează video, 
iar cea practică audio și video. 
 În cazul procedurii de 
înmatriculare auto,  se introduce 
posibilitatea plăţii într-un cont 
unic a tarifelor aferente con-
fecţionării şi valorificării plăcilor 
cu numere de înmatriculare 
permanentă, de probă, temporare 
şi provizorii, atribuirii unui 
număr de înmatriculare prefe-
renţial, păstrării combinaţiei nu-
mărului de înmatriculare, precum 
şi contravaloarea certificatelor de 
înmatriculare, a autorizaţiilor 
provizorii şi a permiselor de con-
ducere. 
 Prin Memorandumul care 
însoțește Ordonanța de simpli-
ficare au fost introduse principiile 
necesare acestor simplificări în 
rândul instituțiilor publice. O pre-
vedere importantă din Memo-
randum este aceea că se pot plăti 
online amenzi de circulație prin 

Noutăți legislativeNoutăți legislativeNoutăți legislative   
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Guvernul României, prin Hotărârea nr. 
423/16.06.2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 
0465/22.06.2016, a aprobat distribuirea pe județe a 
sumelor necesare drepturilor copiilor cu CES 
înscriși în învățământul de masă, precum și 
metodologia de acordare a acestor drepturi. 

 
În 10 zile de la data intrarii in vigoare a 

hotărârii de guvern, părinții sau reprezentanții legali 
trebuie să depună o cerere scrisă prin care solicită 
acordarea acestor drepturi. 

 
Astfel, cererea se depune la unitatea de 

învățământ preuniversitar unde este înscris copilul 
cu CES, împreună cu următoarele documente: 

 certificatul de naştere al beneficiarului; 
 actul de identitate al părintelui sau, după 

caz, al reprezentantului legal; 
 certificatul de orientare şcolară şi 

profesională. 
 
Conform HG, se vor acorda drepturile 

aferente perioadei ianuarie – decembrie 2016, deci 
nu și pentru septembrie – decembrie 2015. În ceea 
ce privește drepturile de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, rechizite, acestea se plătesc până la 
finalul anului calendaristic. Alocația de hrană se 

plătește până în data de 5 ale lunii următoare, însă 
pentru perioada ianuarie – iunie 2016 probabil va 
dura ceva timp până la punerea în aplicare a 
dispozițiilor HG. 

Art. 2 din metodologie 
(1) Părintele sau, după caz, reprezentantul 

legal al beneficiarului definit în conformitate cu 
prevederile art. 1 lit. a), în termen de 10 zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicită, 
pe bază de cerere scrisă, acordarea acestor drepturi. 

(2) Cererea scrisă este depusă la unitatea de 
învăţământ preuniversitar de masă cu personalitate 
juridică, definită în conformitate cu prevederile art. 
1 lit. c), la care este înscris copilul, elevul, tânărul 
cu cerinţe educaţionale speciale, şi este însoţită de 
următoarele documente, în copie: 

a) certificatul de naştere al beneficiarului; 
b) actul de identitate al părintelui sau, după 

caz, al reprezentantului legal; 
c) certificatul de orientare şcolară şi 

profesională. 
…………………… 
Art. 3. 
(1) În execuţie, unităţile de învăţământ de 

masă plătesc beneficiarilor sumele aferente 
reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele 5 
zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile 
precedentă(e), în funcţie de numărul de zile de 
şcolarizare şi prezenţa şcolară înregistrată în luna/
lunile anterioară(e). 

(2) Fac excepţie de la condiţia de 
acordare a drepturilor în funcţie de prezenţa 
şcolară, prevăzută la alin. (1), beneficiarii care 
au certificat de orientare şcolară şi profesională 
şi care sunt şcolarizaţi la domiciliu şi/sau 
internaţi în unităţile sanitare. 

(3) Sumele aferente drepturilor de care 
beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe 
educaţionale speciale integraţi în învăţământul de 
masă, cu excepţia celor reprezentând alocaţia 
zilnică de hrană, se plătesc până la finele anului 
calendaristic. 

Guvernul a aprobat distribuirea sumelor necesare drepturilor copiilor cu CES 
 
 cererile scrise se depun la școala unde este înscris copilul 
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 Următorul număr al revistei „Abstract“ va apărea pe data de 31 iulie 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 luni, 25 iulie 2016, ora 23.59. 

Vă mulțumim! 

 Persoanele vârstnice care locuiesc în cămine 
publice, dar și cele care au nevoie de îngrijire personală 
la domiciliu vor putea beneficia de serviciile sociale 
potrivit nevoilor acestora și de creșterea calității vieții ca 
urmare a îmbunătățirii mecanismului de finanțare a 
serviciilor sociale, prin Ordonanța de urgență aprobată 
pe 28 iunie 2016 de Guvern. 
 Actul normativ modifică Legea nr.17/2000 
privind asistența socială a persoanelor vârstnice și Legea 
nr. 195/2006, Legea-cadru a descentralizării, 
armonizând, în principal, neconcordanțele și 
disfuncționalitățile legislative legate de finanțarea 
cheltuielilor curente de funcționare în căminele publice 
destinate persoanelor vârstnice, ca servicii publice 
descentralizate. 
 Una dintre cele mai importante modificări 
prevăzute în actul normativ adoptat astăzi este 
că serviciile de asistenţă socială pentru persoane 
vârstnice se vor asigura prin împărţirea responsabilităţii 
între administraţia publică centrală şi cea locală, nu vor 
mai ține de competența exclusivă a administrației 
publice locale, finanțarea acestora asigurându-se cu 
respectarea principiului subsidiarității care stă la baza 
sistemului național de asistență socială. 
 Astfel, în completarea contribuției persoanei 
beneficiare/susținătorilor legali, se alocă sume din 
bugetele locale și, în completarea acestora, sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de 
cel mult 10% din necesarul stabilit anual de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza 
standardelor minime de cost aprobate prin hotărâre a 
Guvernului, în condițiile legii. 
 Actul normativ armonizează, de asemenea, 
legea specială privind asistența socială a persoanelor 
vârstnice, Legea nr.17/2000, cu prevederile Legii 
asistenței sociale nr.292/2011, în ceea ce privește 
evaluare nevoilor comunității și planificarea serviciilor 
sociale adresate persoanelor vârstnice pentru a răspunde 
acestor nevoi în modul cel mai eficient. 
A utorităților administrației publice locale prin 
serviciul public de asistență socială și prin 
compartimentul de contractare de servicii sociale de la 
furnizori publici sau privați (pe bază de contracte sau 
convenţii de parteneriat), au următoarele obligații: 
 estimarea anuală a numărului persoanelor 

vârstnice dependente care necesită sprijin pentru 
activitățile de bază ale vieții zilnice; 

 estimarea numărului persoanelor vârstnice care nu 
primesc ajutor pentru îndeplinirea activităţilor 
instrumentale ale vieții zilnice din partea 
îngrijitorilor informali şi voluntari; 

 elaborarea indicatorilor de eficiență cost/
beneficiu. 

 Caracterul de urgență al actului normativ este dat 
de faptul că, în prezent, sistemul de finanțare a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung a 
persoanelor vârstnice dependente, inclusiv a 
căminelor pentru persoane vârstnice, nu mai este 
funcțional din următoarele motive: 

 bariere legislative/disfuncționalități în încasarea 
contribuției persoanelor vârstnice/susținătorilor 
legali ai acestora, la costurile serviciilor sociale de 
care beneficiază; 

 bariere legislative/disfuncționalități în accesarea 
fondurilor de la bugetul de stat pentru 
suplimentarea sumelor prevăzute în bugetele 
locale pentru aceste servicii. Spre exemplu, în anii 
2014 și 2015, de la bugetul de stat nu s-au alocat 
deloc resurse financiare pentru cheltuielile curente 
de funcționare în căminele de bătrâni, exceptând 
sumele alocate pentru finalizarea Programului de 
interes național ”Dezvoltarea reţelei naţionale de 
cămine pentru persoanele vârstnice"; 

 dificultăți financiare ale administrațiilor locale, în 
a căror competență exclusivă se aflau serviciile 
sociale adresate persoanelor vârstnice; 

 Convergența disfuncționalităților menționate cu 
factorii economici și demografici defavorabili, din 
comunitățile în care rata sărăciei este crescută, iar oferta 
de servicii sociale a furnizorilor privați este insuficientă 
sau inexistentă, constituie o situație care necesită 
intervenție de urgență. 

Finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice, modificată prin OUG 


