
 

 

 

 

 

 

 

Aproape 90.000 de copii au măcar un părinte la muncă în străinătate, iar 3.500 sunt 

lăsați în sistemul de protecție specială 

Salvați Copiii anunță deschiderea a două noi programe locale pentru a preveni 

instituționalizarea copiilor 

 

București, 31 iulie 2020: Dintre cei 86.263 de copii care au unul sau ambii părinți plecați 

să muncească în afara țării, 3.500 se află într-o situație suplimentară de vulnerabilizare, 

în sistemul de protecție specială. Pentru a preîntâmpina separarea copiilor de familii, 

Organizația Salvați Copii deschide două noi programe locale în județele Argeş şi 

Dâmboviţa, în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru copii în risc”, al cărui scop 

este reducerea numărului de copii care intră în instituții de tip rezidențial. 

Datele oficiale procesate la finalul anului 2019 arată că 15.858 de copii din România au ambii 

părinți plecați în străinătate. Dintre aceștia, 14.786 au rămas în îngrijirea rudelor până la 

gradul IV, iar 952 se se află în sistemul de protecţie specială, fie la asistent maternal, în centre 

de plasament sau în grija altor persoane. 

Lor li se adaugă alți 11.143 de copii proveniți din familii monoparentale și unde părintele unic 

lucrează peste graniță.  Dintre aceștia, 1.239 de copii se află în sistemul de protecție socială.  

Dintre cei 59.262 de copii care au un singur părinte plecat, 1.309 se află în sistemul de pro-

tecție specială, fiind expuși unor riscuri suplimentare de vulnerabilizare, atât socială, cât și 

educațională și psihologică.  

”Copiii deja percep ca abandon plecarea părinților, chiar dacă la nivel rațional li se explică 

motivele pentru care aceștia muncesc în alte țări. De aceea este crucială menținerea relației 

cu părinții, precum și integrarea psiho-educațională. 



 

 

În plus, contextul cauzat de pandemie aduce traume suplimentare și nevoia de protecție”, a 

explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România. 

Pentru identificarea și monitorizarea copiilor expuși riscului de separare de familie, cu accent 

pe copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, Salvați Copiii va constitui două 

rețele interinstituționale locale și va derula întâlniri tehnice de lucru pentru îmbunătățirea 

procesului de identificare și monitorizare, scopul fiind diminuarea riscului de separare de fa-

milie.  

Noile programe se vor derula în perioada 3 iunie 2020 – 2 iunie 2023.   

Valoarea totală a proiectului ”Servicii integrate pentru copii in risc”, cod SMIS 130459, 

este de 4.520.437,51 lei, din care valoare cofinanțare UE: 3.842.371,92 lei și valoarea 

eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 678.065, 59 lei.  

Intervenţiile urmăresc atingerea următoarelor rezultate:  

 

1. Reducerea numărului de copii care intră în instituții de tip rezidențial, prin dezvoltarea de 

servicii comunitare destinate prevenirii separării copilului de părinți în județele Argeş şi 

Dâmboviţa (2 centre de zi în localităţile Piteşti şi Târgovişte şi 2 programe de intervenţie în 

comunitate). 

2. Îmbunătățirea procesului de identificare și monitorizare a copiilor expuși riscului de sepa-

rare de familie în judeţele Argeş şi Dâmboviţa şi la nivel naţional. Concluziile, reco-

mandările și propunerile formulate în urma întâlnirilor de lucru ale rețelelor interinstituțio-

nale din proiect şi ale activităţilor cu grupul țintă vor fi cuprinse într-un raport care va fi 

pus la dispoziția factorilor decidenți de la nivel local (de ex. primăria Piteşti, primăria 

Târgovişte,  DAS Piteşti, DAS Târgovişte, CJ Argeş, CJ Dâmboviţa, DGASPC Argeş, 

DGASPC Dâmboviţa) şi de la nivel central (ANDPDCA, Ministerul Muncii), în vederea 

formulării de politici publice coerente și funcționale și propunerii de tipuri de intervenții 

cât mai targetate, astfel încât să răspundă eficient nevoilor copiilor aflați în risc de separare 

de familie.  

3. Oferirea de servicii sociale complexe pentru 230 de copii expuși riscului de separare în 

cele două judeţe. 

 



 

 

Parteneri în proiect vor fi: DAS Piteşti, DAS Târgovişte, şcoli gimnaziale din Piteşti şi 

Târgovişte 

CONTEXT: 

Rezultatele unui studiu desfășurat de Charles Nelson, Nathan A. Fox, Charles H. Zeanah1 cu 

copiii din Centrele de plasament din România, în cadrul Proiectului de Intervenție Timpurie 

„București” (PITB), scot la iveală consecințe adânci și pe termen lung ale instituționalizării. 

Cercetarea a pus în evidență efectele instituționalizării copiilor (grupul I) asupra dezvoltării 

lor până la vârsta de 8 ani, comparativ cu copiii care, deși abandonați, au beneficiat de măsura 

îngrijirii în sistem familial (grupul II), pe de o parte, și cu copiii crescuți în familiile de origine 

(grupul III), pe de altă parte. 

Contact  

Anca Stamin - Manager proiect Organizația Salvați Copiii, anca.stamin@salvaticopiii.ro, tel. 

0745039 084. 

 

___________________ 

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii : 30 de ani 

 De 30 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și 

practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la 

nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între 

societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În trei decenii de activitate, Salvați 

Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și 

sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu 

autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a 

asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să 

implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea 

copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea 

responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În cei 30 de ani de activitate, 

peste 2.200.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați 

Copiii. 

 

 
1 Charles Nelson, Nathan A. Fox, Charles H. Zeanah – Copiii abandonași ai României. Privațiune, dezvoltare 

cerebrală și eforturi de recuperare, București, Editura Trei, 2014   

https://www.salvaticopiii.ro/

