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Am învățat multe anul acesta...  
Am învățat că lucrurile nu ies întotdeauna 

așa cum ți-ai plănuit sau așa cum credeai tu că ar 

trebui.  
Am învățat că sunt lucruri care merg prost și 

care nu întotdeauna pot fi reparate. Sau măcar puse 

la loc, așa cum erau înainte.  
Am învățat că unele lucruri stricate rămân 

stricate.  
Și am mai învățat că poți trece prin mo-

mente grele și să privești spre lucruri bune, atâta 

timp cât ai alături persoane care te iubesc. 
Am învățat că nu poți controla modul în 

care cei din jurul tău primesc energia ta și că nu poți 

face pe cineva să înteleagă un mesaj pe care nu este 

pregătit să-l primească. 
În 2019 am învățat că sunt mai puternic 

decât credeam. Am fost de multe ori aproape de a 

renunța, dar am reușit să găsesc în interiorul meu 

puterea și voința de a continua. Pentru că știu că voi 

reuși, indiferent de ce se întâmplă. 
Am învățat că nu e ok să-ți începi ziua de 

azi cu bucățele din ziua de ieri. Pentru că fiecare zi 

este un nou început. Fiecare dimineață în care ne 

trezim este prima zi din noua noastră viață. Și este 

foarte posibil ca lucrurile să devină chiar mult mai 

bune decât ne-am putea imagina. 
Am învățat că dacă nu-ți lași trecutul în 

trecut, îți va distruge viitorul. Trăiește pentru ceea 

ce azi are de oferit, nu pentru ceea ce ieri ți-a luat. 
Am mai  învățat că trebuie să vezi binele din 

rău, fericirea din supărări, câștigul din dureri și, în 

general, tot ceea ce te face recunoscător și nu 

pizmuitor din lucrurile care ți se întâmplă. 
Am învățat că nu trebuie să blamezi 

niciodată pe cineva pentru alegerile tale. Și că ești 

singurul care va trebui să îndure consecințele 

propriilor alegeri. 
Am învățat că nu trebuie să fii prea 

încrezător când cineva îți spune că te place. Ci că, 

de fapt, întrebarea adevărată este: până când? 

Pentru că, asemenea anotimpurilor, oamenii se 

schimbă. 
Am învățat că, uneori, tot ce trebuie să faci 

este să ștergi mesajele, să ștergi numerele și să 

mergi mai departe. Că nu trebuie să uiți ce a 

însemnat o persoană pentru tine, ci doar să accepți 

că ea nu mai este aceeași. 

Și am mai învățat, în 2019, că cel mai mare 

dușman al nostru este „mai târziu“. „Mai târziu“ te 
sun, „mai târziu“ voi face, „mai târziu“ o să-ți 
spun, „mai târziu“ mă voi gândi. Am învățat că 

este o greșeală să lăsăm totul pe „mai târziu“, ca și 

cum „mai târziu“ ar fi mai ușor, fără să întelegem 

că „mai târziu“ nu mai are același farmec sau că 

„mai târziu“ devine prea târziu. 
Am învățat că „mai târziu“ lucrurile se 

schimbă, „mai târziu“ oamenii îmbătrânesc, „mai 

târziu“  promisiunile se uită. 
Budha spunea că viața e ca o carte. Unele 

capitole sunt triste, unele fericite și altele excitante. 

Dar dacă nu întorci niciodată pagina, nu vei știi ce 

conține capitolul următor. 
Așa încât, pentru mine, 2020 va fi despre 

gânduri bune, despre obiective importante, despre 

mai multă fericire, despre mai puțină durere, despre 

relații mai puternice, despre a fi mai concentrat ca 

niciodată, despre mai puțin „mai târziu“. 
În 2020, vă doresc - și îmi doresc – să vă 

trăiți viața fără stres sau griji.  
Nu vă doresc să fiți bogați sau faimoși.  
Tot ce vă doresc este să fiți fericiți.  
Să fiți oameni. Să fiți din nou unii lângă 

ceilalți, nu unii împotriva celorlalți.  
Și, cel mai important, vă doresc din tot 

sufletul să vă regăsiți eul adevărat și să-l ajutați să 

revină la suprafață și să se „lepede“ de 

„funcționarul“ care l-a înlocuit. Eul adevărat care 

știu că există, acolo, în interiorul fiecăruia dintre 

voi. 

La mulți ani! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radu Mailat 

Opinii 

Am învățat multe anul acesta...  
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Activități și evenimente  

  

Sărbătoarea Crăciu-
nului este acel moment din 
an când tuturor ne place să 

credem, despre noi înșine și 

despre cei din jurul nostru, 
că suntem mai 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. 
Pentru al cincelea an 

la rând, copiii și tinerii din 

centrele de plasament, 
casele de tip familial și 

centrele de zi ale Direcției 

de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Brașov 

le-au arătat brașovenilor că 

sunt talentați și că dăruiesc, 

la rândul lor, la fel de mult 

pe cât primesc. Și o fac în 

felul lor, din toată inima.  
Timp de două zile, 

beneficiarii centrelor din 
Rupea, Dacia, Făgăraș, 

Ghimbav, Săcele, Tărlun-
geni și Brașov i-au încântat, 

din nou, pe cei care au 
trecut, pe 19 și 20 decem-

brie 2019, între orele 1500 și 

1900, prin Coresi Shopping 
Resort, în zona Ludotecii, la 

cea de a cincea ediție a 

Târgului de Crăciun al 

DGASPC.  

Ediția a V-a 
 

Târgul de Crăciun al copiilor instituționalizați, 

la Coresi Shopping Resort 
 

 Pe 19 și 20 decembrie, copiii de la Rupea, Dacia, Făgăraș, Ghimbav, 

Săcele, Tărlungeni, Brădet și Brașov i-au încântat, din nou, pe brașoveni 

cu decorațiunile pentru perioada sărbătorilor de iarnă făcute de ei, în 
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Activități și evenimente  
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Activități și evenimente  
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Activități și evenimente 

4 luni. 11 oameni. 321 de apeluri. Peste 80 
de intervenții. 19 cazuri preluate în regim de 

urgență. Peste 30 de participări la audieri de minori 

în cadrul procedurilor judiciare. Așa se traduce, pe 

scurt, activitatea celui mai nou serviciu social 
funcțional de la nivelul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov: 

Telefonul Copilului. 
Din 2 septembrie 2019, 11 oameni - 7 

specialiști (asistenți sociali și psihologi), 3 șoferi și 

un coordonator - sunt la dispoziția brașovenilor 24 

de ore din 24, 7 zile din 7, la telefonul de urgență 

pus la dispoziție de DGASPC Brașov: 0268.983.  

Cui se adresează Telefonul Copilului? 

Serviciul se adresează tuturor locuitorilor 

județului Brașov care cunosc copii aflați în situații 

dificile: copii abuzați, neglijați, exploatați. Aceștia 

pot suna la orice oră, inclusiv în perioada 

sărbătorilor legale, să sesizeze situația urgentă în 

care se află un copil și coordonatele acestuia, astfel 

încât inspectorii serviciului să poată interveni în cel 

mai scurt timp. Personalul Telefonului Copilului 
acționează și la apelurile anonime, cu condiția ca 

sesizarea să conțină coordonate și date pertinente: 

tipul abuzului, situația copilului, locația exactă, 

modalitatea prin care persoana care apelează a ajuns 

să cunoască situația, etc. 

Cum se soluționează sesizarile? 

Inspectorii care asigura serviciul, specialiști 

cu experiență în protecția copilului – asistenți 

sociali și psihologi -, vor oferi consiliere în vederea 

asigurării unei cât mai eficiente depășirii a situației 

de criză în care se află copilul și familia acestuia. 

Cazurile vor fi soluționate prin luarea unei măsuri 

de urgență, în funcție de gravitatea situației sesizate, 

sau, acolo unde nu se impune preluarea copilului/
copiilor în regim de urgență, prin servicii de 

consiliere psihologică, juridică sau direcționarea 

familiilor către alte servicii specializate, din cadrul 

DGASPC Brașov sau serviciile publice de asistență 

social din cadrul primăriilor din județ. (Radu 
Mailat) 

0268/983 - non-stop la dispoziția brașovenilor 
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Activități și evenimente derulate în decembrie  

 

 

1 Decembrie, sărbătorit de copiii de la 

Complexul de Servicii Tărlungeni 

Casa Irlanda (C.S. Piatra Craiului), vizită la Târgul de 

Crăciun Sibiu și la „Castelul de lut“ de la Porumbacu 
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Activități și evenimente derulate în decembrie  
 

Serbarea Nașterii Domnului,  
la „Casa Maria“ Făgăraș 
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Activități și evenimente derulate în decembrie  

 Vedetele Braşovului, ACS SR Braşov şi Colţea Braşov au făcut un spectacol pe cinste la ediția a 

cincea „Meciul Stelelor de Crăciun“, desfășurat la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibaşi”, astfel că 

cei 800 de spectatori au plecat acasă cu zâmbetul pe buze. Vedetele Braşovului s-au prezentat la acest 
eveniment cu o garnitură de gală, din care au făcut parte Adrian Ioan Veştea, Ionel Ganea, Mihai Stere, 

Romeo Surdu, Dan Gîrtofan, Rareş Dumitrescu, Octavian Ciovică, Roberto Gliga, Dan Ghiţă, Adrian 

Pânzaru, Radu Burciu, Adrian Coco Tinca, Nicu Dascălu, Daniel Stinghe, Marius Buliga şi Rareş 

Burnete. 
 Organizatorul evenimentului, clubul Colţea Braşov, a reuşit să strângă peste 3 tone de alimente, 

rechizite şi haine care au ajuns, în 17.12.2019, la micuţii de la „Casa Bambi“ din Zărneşti, dar şi la 

Fundaţia „Casa Mea“ din Prejmer. „Le mulţumesc din suflet braşovenilor care s-au implicat la reuşita 

acestui eveniment, dar şi familiei Colţea şi celor de la Liga Suporterilor Stegari (LSS). Este incredibil 

cum s-au mobilizat braşovenii pentru acest eveniment din care am strâns peste 3 tone de alimente şi 

haine pentru copiii centrelor din Zărneşti şi Prejmer. Sper să le mai oferim acestor copii zâmbete nu 

doar în prag de Sărbători“, a precizat Ciprian Jurubescu, preşedintele clubului Colţea Braşov.  (MEX) 

Meciul „Stelelor de Crăciun“ a adunat peste 3 

tone de alimente, rechizite și haine, care au 

ajuns și la CTF Bambi Zărnești 
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Activități și evenimente derulate în decembrie  

 

Locul III la „Călătoria 

Talentelor 2019“ pentru 

Eva Gândac - C.P. 
„Casa Ioana“ Rupea 
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Activități și evenimente derulate în decembrie  
 

Pregătiri de Târg la „Casa Maria“ Făgăraș 
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Activități și evenimente derulate în decembrie  

 

Irina Rimes şi Alina Eremia  
i-au colindat, de Crăciun,  

pe copiii de la Complexul de Servicii Făgăraș 
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Avanpremieră 

În perioada 20 noiembrie - 20 decembrie s-a derulat, la nivelul tuturor centrelor și complexurilor de 

servicii din cadrul DGASPC Brașov, concursul „Festivalul drepturilor“, menit a alege cele 12 desene 

artistice cu tema drepturilor copilului și ale persoanelor cu dizabilități care vor fi folosite la realizarea 

calendarului personalizat DGASPC 2020.  

În competiție s-au înscris copii și adulți de la Complexul de Servicii Cristian, Complexul de 

Servicii Săcele, Complexul de Servicii Tărlungeni, Complexul de Servicii „Măgura“ Codlea și Complexul 

de Servicii Făgăraș. 

În urma jurizării online, de pe Facebook, cele 12 desene selectate pentru Calendarul DGASPC 2020 

sunt cele de mai jos: 

Calendarul DGASPC Brașov 2020 
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Propuneri legislative 

 O nouă propunere legislativă a fost 

înregistrată recent la Senat pentru dezbatere. 

Propunerea, inițiată de deputați PNL și USR, 

propune acordarea de noi indemnizații pentru 
copii și un pachet de servicii în sprijinul copiilor.  
 Se dorește, astfel, completarea și armo-
nizarea legislației din domeniile protecției sociale, 

sănătății și educației și introducerea „unui pachet 

minimal de servicii integrate la nivel comunitar 
care să asigure copiilor și familiilor acestora un 

set universal de servicii de bază cu caracter de 

prevenire, integrat la nivelul comunității, 

coordonat și supervizat de la nivel județean și 

national“. 
 În Nota de expunere se precizează, printre 

altele, și următoarele: 
 România are o populație (rezidentă) de 19,52 

milioane de locuitori și o rată a natalității 

aflată în scădere. Numărul copiilor s-a redus 
dramatic, de la 6,6 milioane în 1990 la 3,7 

milioane în ianuarie 2018. Prin urmare, 

ponderea copiilor în populația totală este de 

doar 18% și se așteaptă ca procentul lor să 

continue să scadă. Populația care se declară de 

etnie rromă reprezenta 3% la ultimul 

recensământ, însă studiile estimează că 

proporția acesteia este de 10%. 
 România rămâne una dintre cele două cele 

mai sărace țări din UE. Unu din cinci români 

trăiește în sărăcie, iar poziționarea geografică 

și apartenența etnică constituie determinanți 

importanți ai sărăciei: 71% dintre cei afectați 

de sărăcie locuiesc comunitățile rurale, în 

timp ce rromii prezintă un risc de sărăcie de 

zece ori mai mare decât în cazul populației 

generate. 
 Copiii sunt cei mai afectați de sărăcie: 

aproape o treime dintre copiii din România 

trăiesc în sărăcie persistentă, iar riscul de 

perpetuare a acestei situații vulnerabile este 

mult mai ridicat în rândul lor decât în cazul 

oricărei alte grupe de vârstă. Deși numărul lor 

a scăzut constant în ultimii zece ani, 52.608 

de copii sunt în continuare separați de familie, 

aproape 33% dintre ei trăind în instituții. 

Printre principalele cauze ale separării, se 

numără sărăcia și abuzul. Un alt aspect cheie 

îl constituie copiii lăsați acasă de părinții 

migranți, plecați la muncă în străinătate, însă 

nu sunt disponibile date exacte referitoare la 
numărul acestor copii în România. 

 România continuă să înregistreze cea mai 

mare rată a mortalității infantile din UE , 

aceasta fiind de peste două ori mai ridicată 

decât media UE, atât la componenta 

neonatală, cât și la cea postneonatală. 

Aproape trei sferturi dintre decese survin din 
cauze evitabile (în principal afecțiuni de 

origine perinatală apărute în perioada 

neonatală și boli ale aparatului respirator 

declanșate în perioada postneonatală). 
 Aproape 1 milion de copii (aproximativ 25%) 

sunt spitalizați cel puțin 7 zile pe an, în mare 

parte din cauza accesului limitat la asistență 

medicală primară și comunitară. Multe dintre 

aceste spitalizări ar putea fi prevenite, fiind 

costisitoare pentru sistem. 
 De asemenea, mortalitatea copiilor sub cinci 

ani a rămas cea mai ridicată din UE, fiind 

Propunere pentru completarea Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011 
 

Pachet minimal de servicii integrate la nivel 

comunitar pentru copii, din 2020!  
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Propuneri legislative 
marcată mai ales de afecțiuni respiratorii 

acute, accidentări și incidente rutiere. 
 Gradul de acoperire vaccinală se află în 

scădere, înregistrând un nivel îngrijorător (sub 

90% în cazul poliomielitei și sub 75% în cazul 

altor vaccinuri), în condițiile în care o 

epidemie de rujeolă a provocat 62 de decese 

în ultimii trei ani. Epidemia (declanșata în 

februarie 2016) reprezintă doar unul dintre 

semnalele de alarmă ce indică lipsa 

investițiilor strategice în sănătate. Sectorul se 

concentrează excesiv asupra segmentului 

terțiar specializat, extrem de scump, fondurile 

ce ajung la serviciile de asistență medicală 

primară fiind insuficiente. Accesarea 

serviciilor de bază reprezintă o provocare, mai 

ales pentru copiii și familiile vulnerabile. 
 
 Prin această lege se urmărește dezvoltarea 

unui pachet minimal de servicii primare care să fie 

obligatoriu în fiecare localitate rurală și urbană. 

  
 Diferite alte servicii (atât primare, cât și 

specializate) ar putea să fie adăugate la pachetul 

minimal în funcție de nevoile și resursele specifice 

respectivei comunități.  
 
 Acest pachet minimal de servicii primare 
ar trebui să fie compus din: 
a. activități de informare, care sunt cruciale 

pentru identificarea potențialilor beneficiari și 

pentru serviciile de intervenție timpurie; 
b. evaluarea necesităților și planificarea 

serviciilor, care se sprijină pe o abordare 

bazată pe familie și pe persoană; 
c. servicii de informare și consiliere, îndreptate 

spre familiile cu probleme sociale, persoanele 
care au fost supuse violenței în familie sau 

neglijate, familiile monoparentale cu venituri 
mici, precum și tinerii expuși riscurilor (tinerii 

infractori, persoanele care abandonează școala 

și copiii din gospodăriile cu venituri mici); 
d. sprijin administrativ (precum ajutorul acordat 

beneficiarilor privind completarea 
formularelor de solicitare a diferitelor tipuri 
de prestații), precum și asistența socială, 

medicală și juridică; 
e. trimiterea la serviciile specializate; 
f. monitorizarea tuturor persoanelor din 

comunitate aflate în situații vulnerabile și 

vizite la domiciliul acestora. 

 
 Pachetul minimal de servicii propus are, 
ca scop: 
 să contribuie la evaluarea nevoii de servicii la 

nivel local și îmbunătățirea planificării și 

utilizării resurselor la nivel local, județean și 

național; 
 să contribuie la îmbunătățirea accesului 

copiilor și familiilor la servicii de sănătate, 

protecție socială și educație; 
 să ajute copiii să crească într-un mediu 

familial protector, lipsit de violență; 
 să contribuie la creșterea accesului la 

învățământul preșcolar și a gradului de 

absolvire cel puțin a învățământului 

obligatoriu; 
 să ajută copiii să crească sănătoși, educați și 

protejați, capabili să-și atingă potențialul 

maxim. 
  
 Conform modificărilor propuse la Legea 

292/2011, pachetul minimal de servicii va fi acordat 
de către o echipă multidisciplinară constituită la 

nivelul UAT-ului local, și „supervizată și asistată 

metodologic de o echipă mixtă constituită la nivel 

județean“, formată din reprezentanți ai DSP, 

DGASPC, ISJ și CJRAE.  
 
 Propunerea legislativă vorbește și despre 

implementarea, prin ANDPDCA, a unei aplicații 

digitale online pentru înregistrarea beneficiarilor și 

a serviciilor minimale oferite în fiecare caz, precum 

și de înființarea, în structura aparatului Consiliului 

Județean, „a unui serviciu dedicat coordonării 

echipei mixte (…) care elaborează planul județean 

privind implementarea, acordarea, monitorizarea 
și evaluarea pachetului minimal de servicii, pe 

baza planurilor fiecărei unități administrativ-
teritoriale din respectivul județ, și care acordă 

sprijin tehnic și metodologic acestora“. (Mailat 
Radu) 
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Propuneri legislative 

 Ministerul Afacerilor 
Interne (MAI) a elaborat un pro-
iect de lege pentru căutarea per-
soanelor dispărute, care prevede 

o serie de reglementări ce vor 

asigura o mai bună coordonare a 

instituțiilor publice, prin înfiin-
țarea unor unități centrale și teri-
toriale. În prezent, nu există o 

asemenea lege, astfel că proiectul 

lansat în dezbatere va veni cu 

reglementări care să eficientizeze 

procedurile actuale. 
 Proiectul de act normativ, 
ce poate fi consultat pe site-ul 
ministerului, presupune înființa-
rea unei autorități centrale pri-
vind disparițiile, în cadrul Ins-
pectoratului General al Poliției 

Române, și a mai multor unități 

teritoriale, în cadrul inspectora-
telor județene de poliție. 
 Sesizările privind dispari-
ția unei persoane vor putea fi 

făcute de orice persoană, pe orice 

cale de comunicare, sau de uni-

tățile de poliție, atunci când din 

datele și informațiile obținute în 

activitatea curentă rezultă că o 

persoană este dispărută și nu 

există sesizarea unei alte 

persoane cu privire la acest fapt. 
 Sesizarea întocmită se va 

trimite către unitatea teritorială, 

care va întocmi un dosar al 
disparției. În scopul bunei des-
fășurări a activității de căutare, 

unitatea centrală pentru persoane 

dispărute va putea prelua dosarul 

dispariției sau va putea dispune 

preluarea acestuia de către o 

unitate teritorială. 
 Interesant este că orice 
persoană fizică sau juridică va 

putea ajuta în mod voluntar și 

gratuit autoritățile la căutarea 

persoanelor dispărute. Aceste 

persoane vor fi înregistrate online 

într-o bază de date a Poliției 

Române.  
 Activitățile pe care le va 

putea desfășura un astfel de 

voluntar vor fi: 
a) popularizarea cazului, așa 

cum poate; 
b) să facă postere, pliante, cli-

puri audio-video sau alte a-
semenea materiale de infor-
mare privind persoanele 
dispărute; 

c) să participe efectiv la cău-
tarea persoanei dispărute 

sau la distribuirea unor ma-
teriale de informare; 

d) să pună la dispoziția auto-
rităților mijloace tehnice 

sau logistice, care să ajute 

la căutări. 
 În expunerea de motive a 

proiectului de lege se arată că 

statul are obligația de a respecta 

dreptul fundamental la viață și la 

integritate fizică și psihică.  
 În acest sens, este 

necesară crearea unui mecanism 
administrativ care să asigure o 

coordonare mai bună a acțiunilor 

instituțiilor publice, cu definirea 

clară a rolurilor, competențelor și 

responsabilităților în domeniul 

disparițiilor de persoane. „Într-
un asemenea demers, trebuie 
pornit în special de la dreptul 

persoanei dispărute de a fi gă-
sită și întoarsă într-un mediu 
care să îi ofere securitate, pre-
cum și de la prezumția că a-
ceasta se află într-o stare de pe-
ricol. Statul are obligația de a 

utiliza toate metodele și mij-
loacele disponibile pentru a da 
valoare dreptului fundamental 
la viață și la integritate fizică și 

psihică, prevăzut de Constituția 

României”, se arată în document. 
 

 

Vom avea o lege pentru eficientizarea 
căutării persoanelor dispărute 
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Abuzurile asupra copiilor din România – date, moduri 
de raportare și soluții 

 

 O cercetare realizată la inițiativa deputatului independent Oana Bizgal 

 Abuzul şi neglijarea copi-
lului reprezintă fenomene sociale 

complexe, care afectează nu doar 

individul, ci și societatea ca 

întreg. Un copil abuzat este un 

copil al cărui viitor este pus sub 

semnul întrebării, un copil care 

își pierde încrederea în sine și 

care nu se mai poate bucura pe 
deplin de dreptul la o dezvoltare 
normală, sănătoasă, armonioasă. 

Toate aceste abuzuri au un cost 
nu doar emoțional, ci și financiar 

întrucât opresc mult prea mulți 

copii de la a-și atinge adevăratul 

potențial. Ele nu pot fi tratate 

doar la nivel individual, deoarece 
reprezintă o problemă a întregii 

comunități, iar consecințele 

acestui fenomen lasă amprente 

toată viața. 
 Abuzurile, indiferent sub 
ce formă, pot fi comise de către 

părinţi, persoane cunoscute de 

copil sau străine acestuia, precum 

şi de alţi copii și se pot produce 

atât în familie, cât şi în instituţii 

publice ori private, adresate 
copilului şi/sau familiei, precum 

şi în afara acestora. În anul 2017 

au fost 17 000 de abuzuri sesizate 
dintre care aproape 9 000 au fost 
confirmate. Gravitatea situației 

trebuie recunoscută la nivel 

national și trebuie depuse toate 

eforturile necesare pentru 
identificarea, soluționarea și 

previnerea acestor abuzuri asupra 
copiilor. 
 Așadar, în continuarea in-
terpelării de la Ministerul Muncii 

și Justiției Sociale, au fost trimise 

adrese către toate cele 47 de 

DGASPC-uri din țară pentru a 

obține mai multe informații 

legate de tipul de abuzuri comise, 
autori, măsuri luate șamd. 
 Prin analizarea datelor 

cerute și primite de la toate 

DGASPC-urile din țară (cu 
excepția DGASPC Ilfov) în legă-
tura cu abuzurile asupra copiilor 
din județul respectiv, a putut fi 

formată o imagine de ansamblu 

atât asupra situației actuale a 

neregulilor sesizate, cât și a zo-
nelor care necesită îmbunătățiri.  
 Datele acoperă perioada 

ianuarie 2017-februarie 2019 și 

detaliază tipurile de abuz, împăr-
țirea pe vârste și pe gen, autorii 

abuzurilor, măsurile luate și im-
plicarea profesioniștilor. 
 

Analiză pe județe 
 
 Județul cu cele mai multe 

abuzuri asupra copiilor sesizate 
este Galați (3 229), având de 

peste 85 de ori mai multe abuzuri 
sesizate față de Olt (37) unde se 

înregistrează cel mai mic număr. 



Buletin informativ lunar al DGASPC Brașov, An 4, nr. 13, Decembrie 2019 18 

 

Cercetări, rapoarte, studii 

Discrepanțele mari între județe pot atrage atenția și 

pot fi un semnal de alarmă.  
 La prima vedere, acestea pot fi puse pe 
seama diferențelor sociale, educaționale sau econo-
mice dintre regiuni. La o privire mai atentă, însă, se 

constată diferențe și între județele învecinate, cum 

este cazul pentru Timiș și Arad sau Dâmbovița și 

Teleorman. 
 Însă numărul abuzurilor înregistrate la 

DGASPC reprezintă doar numărul de abuzuri 

sesizate, și nu numărul de abuzuri comise. Un 

număr mare de abuzuri sesizate indică, în unele 

cazuri, o implicare mai mare din partea autorităților, 

dar și din partea altor persoane implicate. 
 Este esențial ca numărul de cazuri sesizate 

să se apropie cât mai mult de numărul de cazuri 

existente pentru a asigura rezolvarea problemei și 

protejarea copiilor aflați în pericol.  
 Pentru a putea combate aceste abuzuri, este 
important să înțelegem pe deplin acest fenomen, să 

avem situația de fapt și măsuri propuse la nivel 

local, județean și național. 
 

Imagine de ansamblu 
 

 Graficul de mai jos prezintă principalele 

tipuri de abuzuri care au loc asupra copiilor – ex-
ploatarea, neglijarea, abuzul sexual, abuzul 
emoțional și cel fizic. La nivelul anului 2018 se 
observă o creștere a numărului de abuzuri 

confirmate, față de 2017.  Deși numărul este în 

creștere, faptul că aceste cazuri au fost identificate 

și au fost luate măsuri pentru ca acei copii care 

suferă în urma acestor abuzuri să primească ajutorul 

de care au nevoie, este un semnal că lucrurile încep 

să se miște și că situația copiilor din România se 

poate schimba semnificativ. Un abuz, indiferent de 
ce fel, afectează dezvoltarea sănătoasă a co-pilului 
și, în consecință, viitorul său, îi fură parte din 

copilărie, din încrederea pe care o are în sine și în 

cei din jur. 

 Cel mai des întâlnit tip de abuz asupra 

copiilor din România este neglijarea. Aceasta poate 

fi pusă pe seama lipsei responsabilității sau 

pregătirii din partea părinților, dar mai ales a unei 

situații materiale dificile, care să nu poată asigura 

nevoile creșterii și dezvoltării copiilor. Astfel, 

părinții sunt puși în situația de a-și neglija copiii 

pentru a putea munci și a asigura cele necesare 

existenței de zi cu zi. Aceste cazuri sunt mai ușor de 

remediat și nu necesită separarea copilului de 

familie – măsură pe care specialiștii o recomandă 

drept o ultimă opțiune deoarece poate fi extrem de 

deruntată și dureroasă pentru copil. 
 Soluțiile, așadar, pot include măsuri la nivel 

regional precum școli și grădinițe cu program 

prelungit, care să permită părinților să lucreze după 

un program fix, păstrarea unei relații apropiate între 

asistenții sociali și familie, campanii de informare 

legate de importanța pe care o are relația părinte-
copil pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, dar 

și, în anumite cazuri, sprijin financiar. În ceea ce 

privește măsurile luate de autorități,  în majoritatea 

cazurilor se optează pentru consiliere psihologică și/

sau menținerea în familii cu acordare de servicii 

ceea ce confirmă faptul că, de cele mai multe ori, 

neglijarea este gestionabilă și nu necesită adoptarea 
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unor măsuri drastice precum plasamentul de 

urgență. 

 În același timp, pentru a înțelege situația 

abuzurilor din România trebuie cunoscut nu doar 

tipul de abuz, ci și contextul în care acesta s-a 
petrecut. Peste 90% dintre cazuri se întâmplă în 

cadrul familiei, ceea ce înseamnă că, de multe ori, 

abuzul este unul continuu, pe o perioadă mai lungă 

de timp și nu un incident izolat.  
 Mai mult decât atât, autorul abuzului este o 

persoana apropiată de copil care ar trebui, în mod 

normal, să inspire încredere și siguranță. Acești 

factori măresc impactul negativ al abuzului asupra 

copilului care devine incapabil de a se simți protejat 

în propria familie.  
 Pentru acel copil, dar și pentru familia sa, 

abuzul este mai greu de raportat întrucât raportarea 

poate fi în dezavantajul unei persoane cu care 

copilul sau membrii familiei au o relație strânsă, 

atât din punct de vedere emoțional, dar și financiar. 

Din aceste motive, este esențială o restructurare a 

sistemului în jurul victimei și nu a abuzatorului. 
 Persoanele implicate în viața copilului 

(profesori, medici, rude etc.) trebuie să urmărească 

evoluția copilului și orice fel de semn care poate 

indica un abuz trebuie raportat, deoarece rolul lor 
este de a pune siguranța copilului pe primul loc.   
 Autoritățile locale au responsabilitatea de a 

crea un mediu în care abuzurile sunt ușor de 

raportat, iar cei care sesizează aceste fapte să se 

simtă în siguranță. Cu toții trebuie să înțelegem că 

sesizarea unui abuz nu reprezintă confirmarea 

acestuia, ci identificarea și, apoi, analizarea unei 

suspiciuni. 

 
Implicarea profesioniștilor în raportarea 

abuzurilor 
 
 Prin profesioniști, ne referim la medici, 

asistenți sociali, profesori, precum și alte categorii 

profesionale a căror activitate presupune inter-
acţiunea cu minorii. Trebuie subliniat că implicarea 

acestora este extraordinar de importantă întrucât ei 

sunt cei capabili de a identifica primii semnele unui 
abuz și astfel pot asigura rezolvarea mai rapidă a 

situației – un copil are mai mare încredere și se 

deschide mai ușor oamenilor care îi sunt familiari, 

precum cadrele didactice.  
 Numărul relativ mic de cazuri sesizate de 

profesioniști față de numărul total de cazuri sesizate 

sugerează nevoia de încurajare a unei implicări mai 

mari din partea medicilor, asistenților sociali și mai 

ales din partea profesorilor. Este nevoie de 
implicarea tuturor pentru a micșora diferența dintre 

numărul abuzurilor sesizate și confirmate și 

numărul total al abuzurilor care au loc. 
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Tipuri de abuz 
 
 Orice fel de abuz asupra unui copil este de 
neiertat. În funcție de vârstă sau de gen, copiii pot fi 

afectați în mod diferit. Conform datelor furnizate, 

fetele sunt principalele victime ale abuzului sexual. 
Abuzul sexual este probabil cel mai greu de sesizat 
și raportat, iar copiii afectați necesită consiliere 

psihologică de calitate.  De cele mai multe ori, 
societatea tinde să acuze victima și să găsească 

scuze agresorului. Avem mult de lucru pentru a 
schimba acest mod de gândire, dar am încredere că 

putem face asta, dacă lucrăm împreună. 
 
 Orice abuz, fie el fizic, emotional, neglijare 
etc., afectează maturizarea sănătoasă a unui copil și 

trebuie tratat ca atare. Astfel, este importantă nu 

doar rezolvarea cazurilor actuale de astfel de abuz, 
ci și prevenirea unor viitoare situații similare, ceea 

ce necesită o schimbare la nivel de perspectivă. 
 
 Părinții, și nu numai, trebuie educați și 

informați asupra efectelor negative pe care le au 

abuzurile asupra dezvoltării copiilor. Cu toții 

trebuie să adoptăm o atitudine de 

#0ToleranțăPentruViolență.  
 
 Totodată, toți cei prezenți în viața unui 

copil, inclusiv profesori, medici, asistenți sociali, 

trebuie să se asigure că acesta s-ar simți comfortabil 

să spună cuiva că a fost sau încă este abuzat și să fie 

pregătiți să identifice semnele unui abuz.  
 

Abuz fizic 

 

Abuz emotional 

Epilog 
 
 România are multe de îmbunătățit și drumul 

care trebuie parcurs este unul greoi. Bunăstarea 

copilului trebuie pusă mereu pe primul loc: de către 

părinți, familie, școală, DGASPC, dar în special de 

către noi, ca persoane cu putere de decizie. Cu toții 

trebuie să înțelegem, că un singur abuz asupra unui 

copil este cu 1 peste numărul de abuzuri asupra 

copiilor acceptabil, acesta nu trebuie tratat la nivel 
individual, deoarece consecințele acestui tip de 

fenomen afectează negativ întreaga societate. 
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 Copiii care citesc au 
sistem de ghidaj interior cu mult 
mai sofisticat decât restul, spune 

Oana Moraru, consultant educa-
ţional și fondatoare a Şcolii 

Helikon din Călăraşi, în cadrul 

unui interviu acordat Totul 
Despre Mame.  
 Ea vorbește despre impor-
tanța lecturii încă de la vârstă 

fragedă și despre avantajele pe 

care le are un copil care desco-
peră lumea și prin intermediul 

cărților. 
  

Care este vârsta la care trebuie 

să îi punem copilului pentru 

prima dată cartea în mână? 
 
 Copiilor le place să răs-
foiască de la 1 an. La început, 

mișcarea paginilor îi amuză și îi 

intrigă; în timp, îi ajută la dez-
voltarea coordonării mușchilor 

mici ai mâinii și a ochilor; astfel, 

cartea apare deja în viața copiilor 

ca un instrument pregătitor pentru 

fundamentele cunoașterii.  
 Nu după mult timp, din ea 

încep să citească și să creeze sens 

părinții, bunicii, educatoarele. 

Încă de la grădiniță, majoritatea 

copiilor au în programul zilnic un 

interval anume dedicat împri-
etenirii cu paginile cărților. 
 Preșcolarii merg la 

bibliotecă înainte de formarea 

deprinderii propriu-zise. Li se 
citește, li se construiește abilitatea 

de a face predicții, a urmări 

imagini și a le așeza în ordine 

cronologică. Nu cred că se pune 

problema vârstei. Cărțile fac parte 

din viața noastră cum face parte 

muzica sau jocul.  
 Motivul pentru care ele 
dispar la un moment dat ține, 

cred, de obiceiurile familiilor. 
Dacă acestea nu le includ constant 

în rutina zilnică, ele sunt rapid 

înlocuite de mijloace care servesc 

pe tavă imaginației lucruri ușor de 

preluat, fără efort cognitive sau 

negocieri semantice: televizorul, 
de pildă, este un astfel de servitor 

comod al imaginației altora în 

casa copiilor noștri. 
 
Cum îl putem atrage pe copilul 

mic spre lectură? 
 
 Cred că propria noastră 

crispare în legătură cu momentul 

deciziei de a-i face pe copii să 

citească e prima care amână 

apetitul lor pentru citit. Dacă am 

trata lucrurile natural, fără 

afectare și fără permanentele 

insistențe despre cum „ai carte, ai 

parte”, copiii nu ar mai simți 

cititul ca pe o obligație, ca pe o 

modă care aduce plăcere adultului 

de lângă el. Dacă părinții citesc, 

dacă ei vorbesc zilnic de sursele 

ideilor lor, dacă urmăresc, alături 

de copii, site-uri și platforme cu 

știri despre tot felul de minuni și 

descoperiri ale lumii, lectura s-ar 

„Copiii care citesc mult învață să ruleze nu numai 

imagini, ci și emoții, opinii și valori“  
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insinua în viața copiilor noștri 

natural. Abandonul ei apare în 

momentul în care timpul copiilor 

este în majoritate presărat cu 

lucruri care simplifică total orice 

efort al minții. Același lucru se 

întâmplă și la școală. Dacă 

profesorul este sursa principală a 

informației și nu textul scris, 

lucrurile vin pe calea lecției de 

învățat: adică a unor scheme 

elaborate deja de adult pe care 
elevul le înghite, fără să fie nevoit 

să intre în textul manualului sau 

al oricărei alte surse tipărite. Atât 

timp cât nu facem din citit 

originea creșterii noastre de zi cu 

zi, ci scop în sine, n-avem nicio 
șansă să cultivăm plăcerea 

lecturii. 
 

Ce fel de cărți sunt potrivite 

pentru vârsta preșcolară? 
 
 Cititul nu este scop în 

sine, ci instrument de învățare. 

Învățarea, la vârsta preșcolară, 

începe de la lumea familiară a 

copiilor și ajunge la tot ce 

presupune fascinația naturii. 

Copiilor le place să învețe despre 

fenomene ale lumii vii, plante, 
animale, habitate.  
 Atunci își formează gândi-
rea cauzală, percepția sistemelor 

și a modului în care noi, ființele 

vii, suntem legate, una de 
cealaltă. Cele mai potrivite cărți 

formează hărțile mentale ale lumii 

în care trăim, vorbesc despre 

emoții și puterea copiilor de a 

avea o voce în lumea în care 

trăim. Aceasta din urmă se 

formează prin identificarea cu 

supereroi și magia puterilor ex-
cepționale. Cărțile copilăriei stau 

la baza sănătății noastre mentale. 

Cu toții avem nevoie să integrăm 

miturile străvechi ale luptei dintre 

rău și bine, să simțim în noi pielea 

personajelor întunecate și lumi-

noase, deopotrivă. 
 
Care sunt principalele avantaje 
ale lecturii? Ce atu-uri are un 

copil care citește? 
 
 După ce creierul învață 

mecanica asocierii literă-sunet și 

reușește să facă sinteza silabelor, 

în mintea copilului se întâmplă un 

salt extraordinar: cuvintele încep 

să prindă viață, să creeze un film 

al ideilor, să construiască imagini 

complexe.  
 În interiorul acestui film – 
produsul efortului intelectual, cu-
vintele necunoscute încep să se 

lege de celelalte și să declanșeze 

deducții sau presupoziții, din ce în 

ce mai elaborate, din ce în ce mai 

inteligente.  
 În timp, copiii care citesc 

mult învață să perieze cu privirea 

pagini întregi, să creeze sens 

instantaneu, să ruleze nu numai 

imagini, ci și emoții, opinii, 

convingeri și valori.  
 Cititul este ca o creștere a 

pielii pe dinăuntru: e un fel de 

căptușeală inteligentă, de program 

magic care ne ghidează alegerile, 

ne conectează neuronii în rețele 

care fac viața mai ușor de navigat 

și de transformat în avantajul 

nostru.  
 Copiii care citesc au sis-
tem 
de 

ghidaj interior cu mult mai 
sofisticat decât restul. 
 

Cum poți să faci momentul 

lecturii unul plăcut/ incitant/ 

amuzant? 
 
 Întrebarea conține presu-
poziția că cititul nu este amuzant. 

Plăcerea cititului este o chestiune 

de gust cultural: poți să cunoști 

lumea la televizor, servit de alții, 

sau poți să o cunoști pe cont pro-
priu, selectându-ți singur autorii, 

adică lentila prin care te uiți la 

tine și la restul universului. E cam 

același lucru când sunt invitată să 

aleg ce tablou îmi place: acela de 

la târgul de toamnă, cu pisici 

pufoase într-un paner sau cel din 
excursia școlară la muzeu. Poate 

nu știu inițial ce îmi place, dar, 

după expuneri repetate la marea 

artă, gusturile mi se rafinează, 

alături de emoții și convingeri 

educate.  
 La școală, exercițiul citirii, 

în sine, poate fi amuzant dacă el 

servește descoperirii acestor 

diferențe de fond în cunoașterea 

umană. Dacă elevii se simt împu-
terniciți de lectură, momentul n-
are cum să nu fie ceea ce este 

oricum: amuzant, fascinant și de 

neînlocuit. 
 (totuldespremame.ro)  
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 Angajații schimbă locul de muncă dacă 

mediul în care lucrează este unul toxic și nu reușesc 

sa rezoneze cu echipa. Mulți dintre cei care aleg să 

demisioneze preferă să renunțe la beneficiile 

materiale oferite de un salariu bun, tocmai pentru 
că nu se regăsesc în echipa cu care lucrează. Un 

specialist în resurse umane oferă câteva metode 

prin care angajatul poate fi determinat să rămână la 

locul de muncă. 
 Retenția angajaților la locul de muncă este 

un subiect care, în ultimii ani, a fost adus destul de 

des în dezbatere. Oana Trucă, HR manager în 

cadrul Skanska Property România și Cehia a 
detaliat câteva dintre motivele pentru care un 

angajat părăsește locul de muncă, precum și modul 

în care ar trebui privite diferențele dintre generații. 
 

Angajații părăsesc managerul, nu compania 
 
 Oana Trucă consi-deră că nu doar salariul 

este elementul care moti-vează un angajat să 

rămână într-o companie și să se dezvolte. Pe lângă 

benefi-ciile materiale, foarte importante 
sunt mediul de lucru și managerul cu care angajatul 

interacțio-nează. 
 Specialistul în resurse umane a menționat 

că, în proporție de 90%, angajații părăsesc mana-
gerul și nu compania în sine, pentru că în România 

managerii mai degrabă controlează decât să creeze 

echipe, ceea ce, consideră specialistul, este greșit. 
 Oamenii își doresc să se dezvolte și să 

evolueze atât profesional, cât și personal, motiv 

pentru care Oana Trucă a explicat că a introdus, în 

compania în care lucreză, elemente de neuroștiiță 

care i-au ajutat pe angajați să gesioneze mai bine 

conflictele apărute la locul de muncă. „Ce facem 
dacă nu le oferim oamenilor noștri posibilitatea de 

training și de dezvoltare personală, de a-și crește 

competențele? Cred că e dramatic. Noi am început 

să facem lucrul acesta. Am adus elemente de 

neuroștiință în trainingul angajaților. Începe să se 

vadă diferența în modul în care interacționăm, în 

modul în care gestionăm conflictele între noi“, a 
menționat specialistul HR. 
 Atunci când compania oferă posibilități de 

dezvoltare personală, oamenii se simt mai atașați de 

locul de muncă și ră-mân în companie pen-tru o 
perioadă mai mare de timp. 
 

Ceea ce ar trebui să conteze sunt asemănările și 

nu deosebirile dintre generații 
 
 În ultimii ani s-a pus o presiune mare 
pe generația millennials în privin-ța dezvoltării. Cu 

to-ții avem nevoie de dezvoltare, iar ceea ce ar 

trebui să conteze în schimbul intergene-rațional 

sunt tocmai elementele comune, nu cele care ne 
diferențiază. De aceea, este importat ca an-gajații 

care rămân într-o companie să beneficieze de 

traininguri periodice. 
 

Oamenii care au prieteni la locul de muncă se 

gândesc de două ori mai puțin să plece 
 
 Un alt element foarte important care îi 

determină pe angajați să rămână la locul de muncă 

sunt oamenii cu care interacționează și cu care 

leagă prietenii. Dacă angajații se împrietenesc, se 

vor simți mai în siguranță și vor avea sentimentul 

de apartenență. În acest sens, Oana Trucă a 

menționat studiul Gallup realizat în 2018, conform 

căruia oamenii care au prieteni la locul de muncă se 

gândesc de două ori mai puțin să demisioneze. 

Angajații demisionează dacă lucrează într-un mediu toxic 
 

Câteva lucruri pe care le poți face ca angajații 

să rămână în companie  
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 Anul 2019 a adus ceva 
modificări inclusiv în zona 

relațiilor de muncă, iar angajatorii 

ar trebui să știe despre ele dacă nu 

vor să fie luați prin surprindere în 

anul ce se apropie cu rapiditate. În 

principal, vorbim de modificări ce 

țin de salariul minim, taxele 

salariale, ieșirea la pensie sau 

evaluarea funcționarilor publici. 

Dintre cele nouă schimbări majore, 

aplicabilitate și pentru sectorul 

bugetar au doar primele șapte. 
 1. S-au stabilit trei salarii 
minime, care se vor păstra și în 

2020. Începând cu acest an, în țara 

noastră angajatorii trebuie să 

respecte nu mai puțin de trei salarii 

minime diferite. Dincolo de salariul 
minim brut pe țară, au apărut 

salariul minim brut diferențiat 

pentru studii superioare și salariul 

minim brut diferențiat pentru 

domeniul construcțiilor. Din 

informațiile de până acum, reiese 

că salariile minime diferențiate vor 

fi păstrate mai departe, astfel că 

vom avea tot trei salarii minime și 

în 2020. 
 2. Activitatea bugetarilor 
va fi evaluată după reguli noi din 

2020. Codul administrativ al 
României, document oficializat în 

luna iulie, aduce mai multe 
schimbări privind evaluarea 

activității funcționarilor publici.  
 Mai exact, în funcție de 

calificativele obținute la evaluarea 

muncii, din 2021, bugetarii vor 
risca, dacă nu-și fac treaba bine, 

scăderea salariului sau, dacă au 

rezultate bune, vor putea fi 
premiați.  
 Măsurile cuprinse în Codul 

administrativ al României se vor 

aplica de anul viitor, ceea ce 
înseamnă că, în practică, majorările 

sau reducerile salariale se vor apli-
ca abia din 2021, atunci când se 

evaluează activitatea din 2020. 
 3. Schimbări ce țin de 

pensionarea salariaților. La acest 
capitol, companiile ar trebui să țină 

cont de mai multe chestiuni 
importante. Concret, din 2021, doar 
perioadele pentru care s-a plătit 

contribuția la pensii vor mai fi 

considerate vechime în muncă, iar 

în cazul anumitor salariați, 

contribuția la pensii trebuie virată 

deja integral la sistemul pensiilor 
publice. Totodată, alte noutăți țin 

de munca salariatelor, la cerere, 
până la 65 de ani și de pensionarea 

lor mai rapidă, din 2021, dacă au 

mulți copii. 
 4. Salariatele care vor să 

devină mame pot cere un con-
cediu de odihnă suplimen-
tar. Legat de mame, autoritățile au 

introdus anul acesta o extindere de 
concediu de odihnă pe care o pot 

cere persoanele care, pentru a 
concepe un copil, sunt nevoite să 

apeleze la fertilizarea in vitro. 
Acestea pot cere trei zile libere în 

plus la concediul anual de odihnă. 
 5. Decizii majore ale 
Curților privind relațiile de 

muncă. Aici trebuie amintit faptul 
că, potrivit Înaltei Curți de Casație 

și Justiție, angajatorii n-au voie să 

stabilească anticipat un 

prejudiciu printr-o clauză în 

contractul de muncă (interzicerea 

așa-zisei „clauze penale”). Apoi, 

mai avem și o decizie a Curții 

Europene a Drepturilor Omului ce 
stabilește că discuțiile online ale 

salariaților pot fi folosite în 

cercetarea disciplinară, în vederea 

concedierii. 
 6. Liberele suplimentare, 
anunțate în ianuarie pentru anul 

în curs. Mai precis, autoritățile au 

stabilit ca liberele suplimentare ale 
bugetarilor să fie anunțate anual în 

ianuarie, 2020 urmând să fie primul 

an în care se aplică regula. Concret, 

vorbim de acele „punți” între 

liberele legale și weekend pe care 

Guvernul le dă, de obicei, punctual. 

Astfel, de anul viitor acestea vor fi 
stabilite în avans, pentru ca 

Relații de muncă  
 

Nouă schimbări din 2019 de care ar trebui să țină 

cont orice angajator 
 
 Legislația din domeniul muncii va suferi modificări și în 2020 
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angajatorii din mediul privat să știe 

ce schimbări pot apărea în relația 

cu funcționarii statului (amânarea 

depunerii declarațiilor fiscale etc.).  
 7. Epuizarea prin muncă 

este recunoscută oficial ca 

boală. În fine, să nu uităm nici că 

Organizația Mondială a Sănătății a 

stabilit că epuizarea prin muncă 

(sau burnout-ul) este considerată o 

boală. Asta în urma unor modificări 

la clasificarea internațională a 

bolilor, care se vor aplica efectiv 
abia din 2022. 
 8. Multe noutăți la 

folosirea zilierilor. Printre ele se 
numără, de exemplu, obligația a 

încheia contracte de muncă cu 

zilierii care sunt folosiți peste 25 de 

zile calendaristice, extinderea 
domeniilor de activitate în care pot 

fi angajați lucrătorii sezonieri sau 

plata obligatorie a contribuției la 

pensii pentru aceștia. 
9. Facilități fiscale în 

domeniul construcțiilor. În peri-
oada 2019 - 2028, s-a stabilit că an-
gajatorii din domeniul cons-
trucțiilor pot beneficia, dacă înde-
plinesc anumite condiții, de facili-
tăți fiscale (plătesc la stat taxe redu-
se pentru salariați). Totuși, aceste 
condiții au cunoscut unele ajustări 

în cursul anului.  
 

Ce modificări legislative ar 

putea aduce 2020 în domeniul 

raporturilor de muncă 
 
 În anul 2020 intră mai 

multe proiecte legislative din do-
meniul muncii propuse anul acesta, 
dar și rămase din 2018, care ar 

putea să fie adoptate și să devină 

obligatorii pentru angajatori. 
 Majoritatea sunt trecute 
deja de o primă Cameră în 

Parlament, dar sunt și inițiative pe 

care Executivul le-a pus în 

dezbatere în acest an,  însă nu au 

mai fost discutate. Pe scurt, este 
vorba despre aceste propuneri:   
 1. Modificări la înche-
ierea contractelor individuale și 

concilierea conflictelor. Mai multe 

modificări cuprinse într-o 
propunere legislativă care a 

trecut de Senat toamna asta fără 

să fie votată (adoptare tacită, din 

cauză că senatorii nu au analizat-
o în timpul legal) ar putea să fie 

adoptate la deputați în 2020.  
 Modificările vizează, în e

-sență, încheierea și modificarea 

contractelor individuale și conci-
lierea conflictelor individuale. 
Spre exemplu, una dintre 
prevederi se referă la angajarea 

obligatorie a specialiștilor în 

resurse umane, iar o alta se referă la 

însoțirea salariatului de către un 

expert în legislația muncii la 

cercetarea disciplinară. 
 2. Statul ar putea să su-
porte sarcina financiară aferentă 

concediilor medicale pentru in-
capacitate temporară de muncă 

pentru toate zilele de concediu, 
potrivit unei propuneri legislative 
care a trecut tacit de Senat toamna 
aceasta și care vizează să-l ușureze 

pe angajator de suportarea primelor 
cinci zile de concediu ale sala-
riatului. 
 3. De asemenea, rămas din 

2018 la deputați, după ce a trecut 

tacit de Senat este și proiectul de 
privește regimul juridic și înca-
drarea în muncă a gestionarilor. 

Propunerea legislativă privind regi-
mul juridic al gestionarilor, adop-
tată de senatori, vizează actualul 

cadru legal, reprezentat de Legea 
nr. 22/1969. Printre modificările 

majore aprobate de senatori se 
numără: garanția în bani va putea fi 

mult mai mare (de până la 10 

salarii minime brute),  adeverinta 
privind pagubele produse la fostul 
an-gajator, opțională (cel care va fi 
an-gajat ca gestionar va putea să a

-ducă o adeverință de la fostul an-
gajator cu privire la pagubele 
produse acestuia din urmă, însă 

numai la cererea noului angajator), 
gestionarul va putea fi angajat 
numai dacă este apt psihologic, 

gestionarii vor putea fi angajați și 

dacă au sub 21 de ani sau 

gestionarul va avea nevoie de 

diplomă de bacalaureat.  
 4. Bugetarii care cumu-
lează două funcții să primească 

concediu de odihnă de la ambii 

angajatori. Prin acest proiect, 
inițiatorii vor să elimine o discri-
minare legislativă dintre salariații 

din mediul bugetar și salariații din 

mediul privat, întrucât acum buge-
tarii pot primi concediu de odihnă 

doar pentru funcția de bază, iar la 

cea secundară pot cere doar 

concediu fără plată. 
 5. Tot pentru angajații 

bugetari s-a propus anul acesta 
lărgirea sferei beneficiarilor mă-
surilor de decontare a navetei: s-a 
propus ca și angajații din admi-
nistrația locală să poată cere de-
contarea acestor cheltuieli. Aici 
vorbim de o propunere legislativă 

venită de la parlamentari. 
 6. Deducerea cheltuielilor 
pentru cursurile de conducere 
defensivă pentru salariați. Re-
lativ recent, la Senat a fost 
înregistrat un proiect de modificare 

a Codului rutier care este menit să 

încurajeze participarea șoferilor la 

cursuri pentru prevenirea acci-
dentelor rutiere. 
 
 
 
 
 
(material prelucrat după articole 

de pe avocatnet.ro) 
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 Următorul număr al revistei „Abstract“ va apărea la sfârșitul lunii ianuarie 2020. 

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 relatiipublice@dgaspcbv.ro, până cel târziu pe 20 ianuarie 2020, ora 

23.59. 
Vă mulțumim! 

 După ce a fost adoptată de Senat, propunerea 

legislativă privind acordarea unor zile libere 

părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia 

închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, a 

primit recent raport favorabil la Camera Deputaților, 

unde-și așteaptă votul decisiv.  Atunci când școlile 

se închid temporar din cauza vremii sau din alte 

motive, părinții copiilor care sunt nevoiți să stea 

acasă vor putea beneficia, pe toată perioada în care 

școlile sunt închise, de zile libere plătite, indiferent 

că lucrează la stat sau în sectorul privat. Așa prevede 

proiectul de lege care e la un pas de ultimul vot din 
Parlament. 
 Pentru acordarea zilelor libere plătite în 

cazul închiderii temporare a școlilor, unul dintre 

părinți va trebui să semneze o declarație pe proprie 

răspundere din care să reiasă că celălalt nu a depus 

și el o astfel de cerere. Mai exact, această declarație 

va fi semnată doar de celălalt părinte care rămâne în 

câmpul muncii, pentru a dovedi că nu a solicitat la 

locul său de muncă zile libere pentru supravegherea 

copilului din cauza închiderii temporare a școlilor. 

Dacă părinții vor încălca limitarea impusă de 

document (ca doar un părinte să beneficieze de zile 

libere pentru a sta cu copilul acasă), aceștia vor 

risca să nu mai poată beneficia de alte zile libere în 

situații similare. 
 Propunerea legislativă stabilește că, atunci 

când cursurile școlii la care au copilul înscris sunt 

suspendate, părinții vor putea sta acasă cu acesta 

pentru a-l supraveghea. Închiderea școlilor poate 

surveni din cauza unor condiții meteo nefavorabile 

(ninsori abundente, furtuni etc.), dar si din cauza 
altor situații extreme decretate de autoritățile din țara 

noastră (incendii, epidemii și altele). Zilele libere se 
vor acorda doar părinților ai căror copii au vârsta de 

până la 12 ani, iar în aceste zile, părinții vor primi 

o indemnizație egală cu salariul dintr-o zi lucrătoare. 

Practic, aceștia vor beneficia de zile libere plătite 

normal. Potrivit inițiativei legislative, de aceste zile 

libere va putea beneficia, la cerere, doar un 
părinte sau tutorele legal al copilului, indiferent de 
locul de muncă al acestuia, adică indiferent dacă 

acesta este angajat la stat sau în sectorul privat.  

Zile libere plătite pentru un părinte atunci 

când se suspendă cursurile școlare 
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Secretele succesului, de Dale 
Carnegie 
 Este şi va rămâne cea 

mai bună carte de dezvoltare 

personal publicată până acum. 

„Secretele succesului“ este cea 
mai bună la nivel de conţinut şi 

de aplicabilitate și îţi oferă 

motivaţia şi dăruinţa de care ai 

nevoie pentru a duce lucrurile 
până la capăt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Totul despre Psihologia persua-
siunii, de Robert B. Cialdini 
 Nu este o carte cu lecţii 

din secolul nou, însă această 

carte prezintă reguli analizate 

zeci de ani şi care vor avea 

aplicabilitate tot timpul. Cartea 
prezintă 7 capitole în care se 

pune foarte mult accentul pe 
regula reciprocităţii, regula 

angajamentului, dovada socială, 

simpatie, autoritatea și raritate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cele 15 legi supreme ale dezvol-
tării personale, de J.C. Maxwell 
 John Maxwell este şi va 

rămâne unul dintre cei mai mari 

specialişti în leadership din 

lume. A analizat sute de lideri de 
pe urma cărora a realizat multe 

cărţi de specialitate. Cartea 

aceasta îi va ajuta pe cei care îşi 

caută un plan de evoluţie 

personală. Este o carte uşor de 

citit, cu aplicabilitate imediată.  

 Ghidul a fost realizat în 

cadrul unui concurs organizat de 
către Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale în contextul 

aniversării Centenarului Marii 

Uniri, sub numele „100 de 

exemple de bune practici în 

serviciile sociale din România”, 
în vederea culegerii, selectării și 

premierii celor mai bune 100 de 
exemple de bune practici ale 
furnizorilor publici și privați de 

servicii sociale din România.  
 Descrierea celor 100 de 
exemple de bune practici în 

serviciile sociale vizează 

următoarele elemente importante:  
 Denumirea furnizorului de 
servicii sociale;  
 Denumirea serviciului social;  
 Tipul serviciului social;  
 Descrierea modelului de bună 

practică;  
 Elementele de noutate și 

originalitate;  
 Rezultatul și impactul 

serviciului social asupra 
beneficiarilor și comunității;  
 Alte aspecte.  
 Scopul elaborării Ghidu-
lui a fost acela de a disemina în 

rândul tuturor furnizorilor de 

servicii sociale din România 

practicile care s-au dovedit de 
succes în furnizarea serviciilor 

sociale către diferite categorii de 

beneficiari și astfel de a inspira și 

alți furnizori de servicii sociale, 

actuali și viitori, în a implementa 

metode și practici menite să 

deservească în cel mai bun mod 

posibil beneficiarii, contribuind 
la creșterea calității vieții aces-
tora și/sau prevenirea sau elimi-
narea situației de vulnerabilitate a 

acestora. 
 Ghidul „100 de exemple 

de bune practici în serviciile 

sociale din România“ este un 
instrument de lucru care nu ar 
trebui să lipsească de pe masa 

celor care gândesc viitorul 

sistemului de asistență socială al 

DGASPC Brașov.  
 Ghidul poate fi descărcat 

de la adresa:  
http://www.mmuncii.ro/j33/
images/Documente/MMJS/
Transparenta/
Ghid_bune_practici_servicii_sociale
_28012019.pdf 

Recomandările lunii decembrie 

Trei cărți de dezvoltare personală ce merită citite în 2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta/Ghid_bune_practici_servicii_sociale_28012019.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta/Ghid_bune_practici_servicii_sociale_28012019.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta/Ghid_bune_practici_servicii_sociale_28012019.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta/Ghid_bune_practici_servicii_sociale_28012019.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta/Ghid_bune_practici_servicii_sociale_28012019.pdf
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GDPR - Rapoarte, analize, statistici 

Dacă un incident de securitate în materia 

prelucrărilor de date personale produce prejudicii 

vreuneia dintre persoanele ale cărei date au fost 

afectate, atunci compania poate să fie pusă în fața 

unei pretenții de despăgubire. Prejudiciatul se poate 

adresa fie operatorului, fie împuternicitului și este 

îndreptățit să obțină despăgubiri atât pentru daune 

materiale, cât și morale (prejudicii de imagine, de 

pildă). În cazul unor astfel de incidente, spun 

specialiștii, cel mai important e ce alege compania 

să facă, imediat după ce află de incident, pentru cei 

afectați. 
„Șansele“ unui incident de securitate există 

și sunt cu atât mai ridicate cu cât măsurile tehnice 

și organizatorice luate în companie pentru a preveni 

astfel de incidente sunt mai firave sau chiar 
inexistente. Angajații lipsiți de training pe zona de 

prelucrare a datelor personale și care nu 

conștientizează importanța protecției datelor sunt o 

verigă slabă. Și avem deja amenzi date de 
Autoritatea de Protecția Datelor de la noi pentru 

fapte ale angajaților care, firește, atrag răspunderea 

companiei pe protecția datelor. 
Dar nu numai sancțiunile care vin de la 

Autoritate în cazul unui astfel de incident 

(eventual, neraportat la timp sau al cărui 

management a fost totalmente defectuos) sunt 
riscul principal: dacă „s-au scurs“ date personale 

importante ale persoanelor (să ne gândim la date 

bancare, de sănătate, ce privesc viața intimă sau 

privată a persoanelor, care le-ar putea aduce 
prejudicii de imagine ș.a.m.d.) și dacă ele au fost 

prejudiciate ca urmare a incidentului, atunci 
vorbim deja de riscul plății unor despăgubiri către 

aceste persoane. 
Într-un material recent publicat, 

specialiștii Deloitte (Olanda) atrag atenția asupra 

acestor despăgubiri la care cei prejudiciați sunt cât 

se poate de îndreptățiți. Și atât operatorul de date 

cât și persoana împuternicită se pot trezi cu 

pretenții de despăgubire de la persoanele afectate 

de incident. Ceea ce subliniază specialiștii e că, 

indiferent de înțelegerea dintre părți, cel afectat are 
dreptul să dea în judecată pe oricare -- că e 

operator, că e împuternicit -- și să obțină reparațiile 

de la oricare dintre ei. „Pentru persoanele fizice 

poate fi greu de determinat gradul de 
responsabilitate al fiecărei părți implicate. Prin 

urmare, ei au dreptul să ceară întreaga 

despăgubire de la oricare dintre părți. Iar aceasta 

va fi ținută să-i plătească întreaga sumă, 

indiferent că e operator sau persoană 

împuternicită. Desigur, ea are apoi posibilitatea 

regresului contra celeilalte părți/celorlalte părți. 

În această privință, e important ca înțelegerea 

dintre operator și persoana împuternicită să 

Incidentele de securitate:  
 

Persoanele prejudiciate pot să ceară despăgubiri 

firmelor care prelucrează date  
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stabilească clar care sunt obligațiile fiecăruia într-
o atare situație. Este esențială includerea unei 

clauze de compensație în contract pentru situațiile 

în care o parte ajunge să fie obligată să plătească 

despăgubiri unei persoane din cauza unui 

incident cauzat din vina celeilalte părți", spun cei 
de la Deloitte. 

Despăgubirile pot să fie atât pentru daune 
materiale, cât și morale (daune de imagine și chiar 

un disconfort psihologic cauzat de pierderea 
datelor sale personale). Chiar dacă practica 

instanțelor din România nu ne oferă prea multe 

exemple de daune morale colosale câștigate în 

instanță, costul unui proces este, în fapt, mai ridicat 

decât ceea ce reprezintă daunele încuviințate de 

instanță. 
Când compania ta e afectată de un incident 

de securitate care implică un număr mare de 

persoane (clienții tăi și angajații), fiecare pas pe 
care îl faci va fi atent urmărit, atrag atenția cei de la 

Deloitte.  
Cum aproape toată lumea a aflat astăzi ce 

sunt datele personale și cum stă treaba cu protecția 

acestora și ce pot pretinde companiilor, neglijența 

în urma unui incident de securitate poate fi 

costisitoare. Mai mult, sunt de părere specialiștii 

Deloitte, compania trebuie să fie atentă la nevoile 

imediate ale celor vizați de incidentul de securitate 

și să fie proactivă. „De exemplu, dacă există 

anumite lucruri pe care cei afectați le-ar putea 
face, imediat după incident, pentru a reduce 

riscurile implicate de acesta pentru datele lor, 
atunci anunță-le din timp. În comunicarea către ei, 

fii deschis cu privire la explicarea riscurilor 
implicate și oferă-le datele de contact pentru a 
putea lua legătura cu tine dacă au îngrijorări 

legate de incidentul de securitate. Poți să le oferi o 

degrevare de costurile pricinuite de incidentul de 
securitate? Le poți oferi servicii specifice industriei 

tale care să le ofere asistență suplimentară? Ai 

putea să te gândești inclusiv la reduceri pentru 

clienții tăi. Dă-ți seama care sunt nevoile 

persoanelor afectate și oferă-le ajutorul de care au 
nevoie. În felul acesta, îți clădești încrederea lor în 

tine - chiar și în ipoteza unui incident de 

Securitate“, conchide Deloitte. 
  

Amenzi uriașe pentru companiile unde 

salariații prelucrează neautorizat date 

personale 

 
 Companiile răspund de prelucrările de date 

personale neautorizate pe care le fac salariații lor - 
în fapt, răspund pentru toate neregulile în materia 

protecției datelor cauzate de aceștia.  
 Autoritatea română de protecția datelor 

(ANSPDCP) a prezentat de curând cele mai recente 

două sancțiuni aplicate unor companii importante 

de la noi, una dintre ele vizând tocmai problemele 

cauzate de salariați. 
 Prima sancțiune despre care vorbim a fost 
dată de ANSPDCP companiei Tarom, în contextul 

în care unul dintre angajații acesteia a accesat 

neautorizat aplicația de rezervări și a fotografiat o 

listă cu datele personale a mai multor pasageri, 

după care a divulgat online lista.  
 Autoritatea a sancționat compania cu cca. 

20.000 de euro (95.194 de lei). Ce i s-a reproșat? 

Că nu s-a asigurat că angajații săi prelucrează date 

personale doar la cererea sa, dar și că nu a 

implementat măsuri de siguranță care să împiedice 

accesul neautorizat la datele personale cu care 
compania operează.  
 „Sancțiunea a fost aplicată operatorului ca 

urmare a faptului că acesta nu a implementat 

măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a 

se asigura că orice persoană fizică care acționează 

sub autoritatea acestuia și care are acces la date 

cu caracter personal, nu le prelucrează decât la 

cererea sa. Corelat cu acest aspect, operatorul nu 
a luat nici măsuri adecvate pentru a asigura un 

nivel de securitate corespunzător riscului generat 

de divulgarea neautorizată sau accesul 

neautorizat la datele cu caracter personal 
transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod“, 
scrie în comunicatul ANSPDCP, mai exact. 
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 Nu e prima dată când Autoritatea 

sancționează o astfel de abatere de la GDPR. Acum 

câteva luni, una dintre cele mai mari bănci de pe 

piața românească a fost sancționată cu 150.000 de 

euro pentru că, similar, angajații săi accesau 

neautorizat date personale cu care opera banca și le 

dădeau mai departe, unei alte instituții de credit 

(interogări la Biroul de Credit efectuate pentru a 

verifica bonitatea unor clienți potențiali ai 

instituției de credit). 
 Cea de-a doua sancțiune recentă a 

Autorității vizează banca ING și nerespectarea 

conceptelor privacy by design și privacy by 
default (protecția datelor din momentul conceperii 

și protecția implicită a datelor). Aici, amenda a fost 

de 80.000 de euro, fiind afectați peste 225.000 de 

clienți. Problema a fost neintegrarea unor garanții 

adecvate în sistemul automatizat de prelucrare a 

datelor în cadrul procesului de decontare al 

tranzacțiilor cu cardul. 
 „Data protection by design” și „data 

protection by default” reprezintă două măsuri de 

garantare a respectării principiilor GDPR. 
Comitetul European pentru Protecția Datelor are 

chiar în această perioadă în dezbatere un proiect de 

ghid pentru implementarea acestor măsuri. 

„Principiul «data privacy by design» activează ca 

o umbrelă și presupune încorporarea celorlalte 

principii din GDPR sub o singură prevedere - spre 
exemplu, principiul minimizării datelor. 

Conformarea cu «data privacy by design» implică 

o etapă preliminară de evaluare a riscului 

prelucrării, prin intermediul căreia operatorii 

identifică eventuale măsuri de implementat. Mai 

mult decât atât, pe lângă evaluarea de natură 

juridică (de exemplu, identificarea datelor 

prelucrate ca fiind necesare în raport cu scopurile, 

perioada de retenție, temeiul utilizat etc.), acest 

principiu presupune verificarea temeinică a 

infrastructurii IT (sisteme, aplicații etc.), urmată 

de remodelarea acesteia, în cazul în care se 

identifică neconformități“, au explicat 
specialiștii Deloitte România. 


