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LEGISLAȚIE

Procedura adopției, 
simplificată și eficientizată
Creșterea numărului de copii adoptabili, scăderea duratei de ședere a copiilor în sistem, scurtarea duratei 
de soluționare a dosarelor de deschidere a procedurii de adopție de către instanțe, concediu de acomodare 
și indemnizație de acomodare reprezintă noutăți aduse la Legea nr. 273/2004, privind procedura adopției. 
Modificările se aplică începând cu data de 12 august 2016.

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 57/2016, 
ce modifică Legea nr 273/2014, s-a 
simplificat mult procedura adopției, 

considerată a fi, până nu demult, una greoaie. 
Una dintre modificările aduse se referă la 
timpul în care trebuie clarificată situația 
juridică a copilului. Dacă părinții și rudele 
copilului de până la gradul IV nu sunt găsite 
pe o perioadă de șase luni de la instituirea 
măsurilor de protecție specială, vor putea 
fi demarate procedurile de adopție. ”Una 
dintre reglementări se referă la un termen 
de șase luni de când a fost instituită măsura 
de protecție, iar părinții copilului și rudele 
până la gradul IV, care au putut fi găsite, 
nu colaborează cu autoritățile. În această 
situație, noi putem să stabilim planul de 
viitor al copilului, ca fiind adopția, și să ne 
adresăm instanței judecătorești, în acest sens. 
O altă reglementare se referă la un termen de 
șase luni după stabilirea măsurii de protecție 
în care personalul nostru realizează toate 
consilierile părinților naturali și rudelor până 
la gradul IV, iar dacă nu au putut fi găsite 
întreaga documentație și argumente se 
comunică instanței judecătorești și copilul 
poate deveni adoptabil”, a explicat Elida 
Deak, director general adjunct al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului (DGASPC) Mureș. 
Modificările aduse la Legea Adopției 
reglementează și situațiile în care părinții 
biologici refuză să se prezinte la două 
termene, atunci când sunt citați de 
către instanța judecătorească, respectiv 
neprezentarea acestora va fi considerată 
refuz abuziv de a consimți la adopție, iar 
copilul va fi declarat adoptabil. 

Statutul de copil adoptabil, 
pe o perioadă mai lungă 
Mai mult, termenul de doi ani stabilit pentru 

valabilitatea statutului de copil adoptabil, în 
urma deciziei unei instanțe de judecată, a 
fost eliminat. Potrivit modificărilor legisla tive 
statutul va fi valabil până la încuviințarea 
adopției sau până când copilul va împlini 
vârsta de 14 ani. ”Nu se mai repetă procedura 
cum era până acum. La un an de zile se 
repeta la instanță, o luam de la capăt cu toată 
procedura. Odată copilul devenit adoptabil 
urmează să se potrivească teoretic și practic 
cu familii până ce este adoptat sau până 
când împlinește 14 ani. De la această vârstă 
copilul trebuie să consimtă la propria adopție 
și poate să nu fie de acord cu acest aspect”, 
a completat directorul general adjunct al 
DGASPC Mureș. 

Clarificări privind atestatul 
de familie adoptatoare
La evaluarea persoanelor care doresc să 
adopte un copil se ține cont de caracteristicile 
psihologice, sociale, medicale ale celor care 
doresc să adopte. Dacă până la intrarea în 
vigoare a noilor reglementări perioada de 
evaluare a familiei era de 120 de zile, conform 
noii legislații aceasta s-a redus la 90 de zile. În 
plus, valabilitatea atestatului este prelungită 
de la un an la doi ani.

Platformă informatică privind 
Registrul Național de Adopții
Potrivirea dintre adoptatori și copii se va face 
în baza informațiilor introduse în platforma 
electronică a Registrului Național de Adopții, 
respectiv începând cu acest an întreaga 
documentație privind copiii adoptabili și 
familiile atestate să adopte va fi introdusă 
în sistemul informatic de către angajații din 
Direcțiile Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului de la nivelul fiecărui județ. 
”Nu mai introduc dânșii (n.red.-angajații de 

la Autoritatea Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție) toate 
documentele pe care noi le trimiteam la 
București și de acum de la nivelul fiecărui 
județ se vor introduce în această platformă 
datele copiilor și ale familiilor, iar platforma 
respectivă va face potrivirea teoretică pe 
baza câmpurilor și criteriilor introduse în 
acel program. Respectiv, pentru fiecare 
copil se va emite în timp de șapte zile 
o potrivire cu o familie. Din câte știm, 
prioritate au familiile din județul de unde 
este și copilul, după care se extinde raza de 
căutare către alte familii din țară. Bineînțeles, 
platforma conține foarte multe informații 
și pe baza acestor informații se generează 
o listă de familii pentru fiecare copil care a 
devenit adoptabil și introdus în program. 
Ulterior, familia este întrebată dacă vrea 
să întâlnească copilul și de aici se face 
potrivirea practică, cu mai multe întâlniri, 
dintre familie și copil”, a explicat Elida Deak. 

Concediu și indemnizație 
de acomodare
După trecerea perioadei de potrivire, se 
întocmește un raport prin care se constată 
compatibilitatea dintre adoptatori și copil 
și se propune instanței judecătorești 
încredințarea pentru adopție, iar în baza 
sesizărilor instanța judecătorească dispune 
încredințarea copilului în vederea adopției 
pentru o perioadă de 90 de zile. Din acest 
moment, unul dintre membrii familiei 
adoptatoare poate să solicite concediu și 
indemnizație de acomodare, acestea fiind noi 
modificări introduse în Legea Adopției. Mai 
precis, salariații care doresc să adopte copii 
pot solicita intrarea într-un concediu plătit 
de maxim un an, care include și perioada 
încredințării pentru adopție. Până la intrarea 
în vigoare a acestei modificări, de cele mai 

2  |    |  2016



EVENIMENTLEGISLAȚIE

CONCURS
Direcția Generală de Asistență Socială  și Protecția Copilului Mureș 

lansează un nou  concurs pentru copiii din sistemul de protecție, intitulat ”Sărbătorile de iarnă”. În 
perioada sărbătorilor de iarnă au loc o seamă de activități specifice acestei perioade: împodobirea 
bradului, copiii la colindat, joaca în zăpadă și realizarea omului de zăpadă, sărbătoarea Nașterii 
Domnului Iisus Hristos, copiii îl așteaptă pe Moș Crăciun cu daruri, etc. Folosindu-vă imaginația, cu 
ajutorul obiectelor și personajelor realizate din materiale reciclabile, redați una dintre activitățile ce 
au loc în perioada sărbătorilor de iarnă. Pentru realizarea obiectelor și personajelor folosiți orice tip de 
material reciclabil. Spre exemplu, bec, chibrite, hârtie, vată, carton, ață, sticlă, plastic, PET-uri, capace 
etc. Obiectele și personajele create vor fi puse pe suport de carton sau lemn. 
Lucrările pot fi realizate de copii de toate vârstele, care vor lucra pe echipe formate din trei sau patru 
persoane. 

Lucrările vor fi trimise pe adresa  Tîrgu-Mureș,  str. Trebely nr. 7 
sau pe adresa de email dgaspcmonitorizare@gmail.com sau fax 0265-211699; 0265-211561 
până la data de 12 decembrie 2016. Câștigătorii vor fi anunțați în luna ianuarie. Premii surpriză!

multe ori, unul dintre soți renunța la serviciu 
pentru a petrece timp cu noul membru al 
familiei, care trebuie să se acomodeze cu 
oameni noi și un ambient nou. 
”Așa cum bine știm, o primă etapă este 
încredințarea în vederea adopției a copilului, 
pentru 90 de zile, la familia adoptivă, prin 
sentință judecătorească. La acest moment, 
instanța eliberează un dispozitiv care este 
de fapt decizia de încredințare în vederea 
adopției, iar noi ne deplasăm împreună 
cu familia și facem procesul verbal de 
mutare a copilului de la locul unde se află 
în protecție la familia adoptivă. Cu aceste 
două documente și cele ce țin de identitatea 
persoanelor, familia se prezintă la AJPIS 
(Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 
Socială) unde își depun documentele 
pentru concediu de acomodare. Imediat 
ce se procesează acele documente persoana 
respectivă intră în concediu de acomodare 
maxim un an de zile”, a adăugat Elida Deak.  
Indemnizația de acomodare este raportată 
la indicatorul social de referință (ISR-în 
valoare de 500 lei) în cuantum lunar de 
3,4 ISR, respectiv 1700 lei. În plus, perioada 
concediului de acomodare este considerată 
vechime în muncă, în serviciu și în specialitate. 

La nivelul județului Mureș, de la intrarea 
în vigoare a noii legislații, patru familii au 
întreprins demersurile necesare pentru 
intrarea în concediu de acomodare, acestea 
adoptând copii cu vârste cuprinse între trei 

și șase ani. 
”În județul nostru numărul familiilor care 
vin să se informeze și să obțină atestatul de 
familii adoptatoare a crescut de la an la an. 
La fel a crescut și numărul copiilor adoptați, 
iar cu aceste modificări numărul lor va crește 
și mai mult”, a mai spus directorul general 
adjunct al DGASPC Mureș. 
În perioada 1 ianuarie-10 octombrie 2016, 
în evidențele DGASPC Mureș s-au înregistrat 
un număr de 27 persoane/familii care s-au 
adresat specialiștilor pentru informare privind 
procedura de adopție, un număr de 17 
familii au fost evaluate social, psihologic și 
au participat la sesiunile de asumare a rolului 
de părinte și au fost atestate, iar un număr 
de 19 persoane/familii urmează procedurile 
pentru atestare. Vârsta acestor persoane este 
cuprinsă între 33-50 de ani, majoritatea 
provenind din mediul urban. 
În ceea ce privește copiii,  în acest an 
s-a înregistrat un număr de 120 de 
copii adoptabili, în prezent cu sentință 
judecătorească valabilă fiind 78 de copii, 14 
copii au fost încredințați în vederea adopției, 
iar adopții finalizate cu încuviințare s-au 
înregistrat pentru 19 copii. Cel mai mic copil 
adoptat are un an, iar cel mai mare 12 ani. 

Elida Deak, director general adjunct, 
DGASPC Mureș
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Instruire și informare profesională 
pentru asistenții sociali din primării
Instrumentarea unui caz social implică, din partea asistentului social, cunoașterea prevederilor legislative din 
domeniu, de metode, tehnici și instrumente specifice tipului de caz sau etapei în care se află cazul. De aceea, 
peste o sută de asistenți sociali, din 86 de primării din județul Mureș au acceptat invitația de a participa la o 
sesiune de lucru organizată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, 
cu scopul de a fi identificate proceduri comune și unitare de lucru în vederea prevenirii separării copilului de 
familie, reducerea excluziunii acestora, identificarea unor acțiuni concrete de viitor, care să îmbunătățească 
activitatea asistenților sociali din județul Mureș, să reducă timpul de intervenție și soluționare a cazurilor sociale.

Sesiunea de lucru a cuprins pa tru 
module, respectiv au fost dise-
minate informații despre traficul 

de persoane, identificarea victimei 
traficului de persoane, a cazurilor care 
pot fi referite instituțiilor cu atribuții 
din domeniu, despre asistența socială 
a persoanelor adulte, despre aplicarea 
prevederilor legislative privind copiii cu 
părinți plecați la muncă în străinătate, 
dar și aplicarea prevederilor legislative 
din domeniul social: Hotărârea de 
Guvern nr. 691/2015, Legea nr. 272/2004 
republicată și actualizată în 2016, Ordinul 
nr. 1733/2015, HG 1103/2014.  Întâlnirea 

dintre asistenții sociali și lectori a fost 
una interactivă, cu prezentare de spețe 
și exemple practice, dar și identificarea 
de soluții și metode de lucru care să le 
folosească pe viitor. ”Ne-am propus să 
schimbăm puțin modul de desfășurare 
a acestor sesiuni de lucru și să discutăm 
spețe concrete din activitatea lor și a 
noastră, să împărtășească din experiența 
proprie între ei și, desigur, cu noi, în așa fel 
încât rezolvarea problemelor întâmpinate 
în activitatea lor să fie mai ușor de realizat”, 
a precizat Mihaela Șorlea, șef serviciu 
Management de Caz Copii, DGASPC 
Mureș. Un aspect important, prezentat 

în cadrul sesiunilor de lucru, s-a referit la 
rolul asistenților sociali privind conștienti-
zarea părinților care pleacă la muncă în 
stră inătate privind obligativitatea de-
punerii unei notificări la primărie, în 
acest sens, astfel încât să fie desemnat 
un reprezentant legal al minorului pe 
perioada în care părinții sunt plecați.  
”Asistenții au adus în discuție faptul că 
foarte mulți părinți nu fac acest lucru, 
fie de teamă, fie din lipsa de informare 
și le-am cerut ajutorul, să ne faciliteze 
întâlnirea cu acești părinți, respectiv 
aparținătorii care sunt acasă, pentru a le 
aduce la cunoștință informațiile necesare, 
că nu se întâmplă nimic dacă ei merg și 
depun această notificare la primărie. Doar 
sunt respectate drepturile copilului”, a 
explicat Cristina Pantea, psiholog Salvați 
Copiii-filiala Mureș. 

”Am aflat lucruri noi, nu avem mereu timp pentru studiu, 
avem și alte atribuții la locurile de muncă, dar întrebăm 
acolo unde nu știm, învățăm din mers. Mi s-a părut util 
să aflăm cum să identificăm copiii care au rămas acasă, 
părinții lor fiind plecați la muncă în străinătate.”
Simona Truța, asistent social, comuna Stânceni, 
județul Mureș

”Am primit 
informații 
utile, care 
mă vor ajuta 
în activitate. 
Mi s-a părut 
util faptul că 
ni s-a explicat 
cum să aplicăm anumite 
reglementări legislative”.
Kerekes Ella, asistent social, 
comuna Crăciunești, județul 
Mureș
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Szakmai tájékoztató és képzés a polgármesteri 
hivatalokban dolgozó szociális munkások részére

Egy szociális eset kivizsgálása során a szociális munkás többféle ismerettel kell rendelkezzen, nem csupán 
ezen területre vontakozó jogszabályok előírásait, hanem bizonyos esetek konkrét módszereit és eszközeit 
az ügy minden szakasszában ismernie kell. Ezzel kapcsolatban, Maros megye 86 polgármesteri hivatalából 
száznál több szociális munkás fogadta el a meghívást arra a szakmai megbeszélésre melyet a Maros Megyei 
Szociális Ellátási és Gyerekvédelmi Igazgatóság (DGASPC) szervezett azzal a célal, hogy egységes és közös 
eljárásokat azonosítsanak a gyermek családjától való elszakadásának megelőzésében, a társadalmi kirekesztés 
csökkentése érdekében, valamint a jövőre nézve a Maros megyei szociális munkások tevékenységének 
hatékonyabbá tételéért, konkrét intézkedések révén, ami a beavatkozási idő csökkentését és ez által a szociális 
ügyek mielőbbi megoldását szolgálja.

Amunkaülés négy modult foglalt 
magába, információkat ismertettek 
az emberkereskedelemről, az 

emberkereskedelem áldozatainak 
azonosításáról, azon esetekről, melyeket 
át lehet adni a kérdésben illetékes 
intézményeknek, a felnőttkori szociális 
ellátásról, a jogszabályok előírásainak 
alkalmazásáról azon gyermekek esetében 
akiknek szüleik külföldön dolgoznak, de 
a szociális téren hatályos jogszabályok 
alkalmazásával kapcsolatban is: a 
691/2015 számú Kormányhatározat, a 
2016-ban újraközölt és frissített 272/2004 
számú Törvény, a 1733/2015 Rendelet és 
a 1103/2014 számú Kormányhatározat. 

A szociális munkások és az előadók 
találkozása interaktív volt, vizsgálati esetek 
és valós gyakorlati példák bemutatásával, 
de ugyanakkor a jövőben felhasználható 
megoldások és munkamódszerek 
azonosításával is. “Célunk az volt, 
hogy megváltoztassuk kissé ezen 
munkaülések lezajlását és az általuk - és 
persze az általunk - tapasztalt konkrét 
esetekről beszéljünk oly módon, hogy a 
tevékenységükben felmerült problémák 
megoldása minél egyszerűbben 
kivitelezhető legyen.” pontosított Mihaela 
Sorlea, a Maros megyei Szociális Ellátási 
és Gyerekvédelmi Igazgatóság gyermek 
ügyviteli szakosztály vezetője. Egy fontos 

vetület, amelyet a munkaülések során 
bemutattak, a szociális munkások szerepe 
azon szülők tudatosítása terén, akik 
külföldre járnak dolgozni, nevezetesen, 
a kötelező bejelentés letétele ebben a 
tekintetben a polgármesteri hivataloknál, 
annak érdekében, hogy távollétük idejére 
a kiskorúak számára jogi képviselőt 
nevezzenek ki. “A szociális munkások 
megemlítették, hogy rengeteg szülő 
nem tesz eleget ezen kötelezettségének 
vagy félelemből, vagy tájékozatlanságból 
és segítségüket kértük abban, hogy 
könnyitsék meg az ilyen szülőkkel vagy 
itthon maradt hozzátartozókkal való 
találkozásunkat, hogy tudassuk velük a 
szükséges információkat valamint azt, 
hogy nem esik bántódásuk ha megteszik 
a bejelentést a polgármesteri hivataloknál. 
Csupán a gyermek jogait tartják 
tiszteletben.” magyarázta Pantea Cristina 
a Mentsétek meg a gyermekeket Maros 
megyei kirendeltségének pszichológusa.

“Új dolgokat tudtunk meg, nem mindig van időnk tanulásra, munkahelyünkön 
rengeteg az ellátnivaló feladat, de mindig rákérdezünk arra amit nem tudunk, 
menet közben tanulunk. Hasznosnak véltem azt, hogy elmagyarázták nekünk 
hogyan azonosítsuk azokat a gyerekeket akiknek szüleik külföldre mentek dolgozni.”
Truța Simona - szociális munkás, Gödemesterháza község, Maros megye

 “Olyan hasznos információkat 
kaptam amelyek tevékenységem 
során segítenek majd. Hasznosnak 
találtam azt, hogy elmagyarázták 
hogyan kell alkalmazni egyes törvé-
nyi rendelkezéseket.”
Kerekes Ella - szociális munkás, 
Nyárádkarácson község, Maros 
megye
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Porți deschise spre sufletele beneficiarilor 
din Centrul de Recuperare Luduș

Toți suntem diferiți, dar în același timp suntem egali. Iar semnul de egalitate care ar trebui să fie pus în relațiile 
împărtășite cu semenii din jurul nostru este dat de respectul față de cei de lângă noi și de posibilitatea de 
colaborare și înțelegere care trebuie valorificată astfel încât să putem identifica oportunitățile oferite de 
conviețuirea cu ceilalți. Și alături de persoanele cu dizabilități pot fi identificate nenumărate oportunități, 
cu condiția să existe deschidere din partea comunității. Acest mesaj a fost oferit comunității ludușene, și 
nu numai, pe data de 1 septembrie 2016,  în cadrul Zilei Porților Deschise a Centrului de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) din Luduș.

Peste o sută de beneficiari au privit cu 
speranță la pașii făcuți, cu încredere, 
de către membrii comunității, 

pentru a-i vizita și a-i cunoaște mai de 
aproape. Printre oaspeții care au răspuns 
prezent la eveniment s-au numărat 
nu numai localnici, reprezentanți ai 
instituțiilor mureșene, furnizori de servicii 
sociale din zonă, dar și reprezentanți de 
la Direcțiile Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului din județele Alba, 
Bihor, Bistrița, Sibiu, Timiș și Cluj. 
”Ne deschidem larg poarta către 
comunitate, pentru a sensibiliza opinia 
publică asupra problematicii cu care se 
confruntă o persoană cu handicap. Vrem 
să sensibilizăm toți factorii de decizie 
de la nivel local și județean pentru 
rezolvarea cazurilor sociale de la nivelul 
comunității”, a fost invitația adresată 
oaspeților, de către directorul CRRN 

”Întreaga activitate de la centru mi se pare un model 
de bună practică și de preluat. Apreciez foarte mult 
ceea ce s-a făcut aici, este foarte frumos, aerisit, 
spațios și un colectiv minunat”
Ana Maria Cîndea, DGASPC Bistrița
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Luduș, Ovidiu Baghiu. 
Primele impresii despre mica comunitate, 
care conviețuiește la CRRN Luduș, au 
putut fi făcute după vizitarea expoziției 
de fotografie, ce a avut loc în curtea 
unității. În pozele expuse au fost surprinse 
momente din diferitele activități 
desfășurate cu beneficiarii, calitatea 
serviciilor oferite fiind aspectul cel mai 
important pe care se pune accent. 
”Astăzi, s-au deschis porțile pentru ca noi, 
cei din exterior, să putem veni să vizităm 
centrul, să vedem ce se întâmplă aici, 
dar, totodată, expoziția din curte denotă 
faptul că s-au deschis porțile și pentru 
beneficiari către comunitate. Activitățile, 
excursiile, deplasările recreative, dar și 
profesionale, sunt un prilej de a ieși în 
comunitate. Felicit toată echipa pentru 
munca deosebită pe care o prestează 
aici”, s-a adresat publicului Dr. Lorand 
Schmidt, director general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș. 
Ulterior, oaspeții au fost invitați la un tur al 
centrului, cu acest prilej fiind prezentate 
o serie de investiții care nu ar fi fost 
posibile fără ajutorul și sponsorizarea 
venite din partea unor oameni generoși, 
cu suflet mare. 
Întâlnirea dintre oaspeți și beneficiari 

a constituit un moment emoționant al 
evenimentului, beneficiarii lăsând să se 
resimtă puternic nevoia lor de dragoste 
și înțelegere din partea membrilor 
comunității. Pentru persoanele cu 
dizabilități din centru este important 
să fie băgați în seamă, să transmită și ei 
bucuria pe care o au, să se simtă utili, să fie 
considerați și tratați ca oameni care pot 
fi utili societății. Drept dovadă a acestui 
aspect, beneficiarii au pregătit, cu atenție 
și migală, în atelierul de ergoterapie, o 
seamă de obiecte decorative, pe care 
oaspeții au fost invitați să le achiziționeze 
pentru sume modice, mici donații ce 
vor fi utilizate pentru amenajarea unei 
fântâni arteziene în parcul din curte. 
După vizitarea centrului, oaspeții au fost 
martorii unui frumos program artistic, 
pregătit de beneficiarii care și-au făcut 
intrarea în sală purtând baloane cu 
sloganul ”Toți suntem la fel”.

”Este a doua vizită pe care o facem aici. Anul acesta am 
inițiat un schimb de experiență cu acest centru, având 
în vedere că și în cadrul DGASPC Cluj există două 
CRRN-uri, cu o capacitate ceva mai mică decât aici, 
dar aproximativ structurată pe același tip de servicii. 
Aici am văzut o mai bună integrare a beneficiarilor în 
comunitate, decât la noi, dar acest lucru și deoarece acest centru se află într-
un oraș, dar și a bunei colaborări cu autoritățile și investitorii locali”.
Corina Vasiliu, DGASPC Cluj

Mulțumiri sponsorilor!
Conducerea CRRN Luduș 
mulțumește tuturor sponsorilor, în 
special SC Elis Pavaje SRL, Petrești, 
județul Alba. ”Doresc să aduc, 
personal, mulțumiri domnului 
director general Emil Elisiu Gota, 
pe care sincer nu-l vedeam după 
prima vizită, dispus la un așa 
gest. Acest act caritabil, prin care 
a sponsorizat centrul nostru, în 
două rânduri cu 400 m2 pavaj, 
ne-a bucurat și ne-a ajutat efectiv 
la reabilitarea aleii centrale și mi-a 
reconfirmat teoria marelui filosof 
Blaise Pascal, și anume că -Plăcerea 
oamenilor cu adevărat mari este 
să facă oamenii fericiți”, a precizat 
Ovidiu Baghiu, 
directorul CRRN Luduș. 



EDUCAȚIE

Descoperirea propriilor resurse, 
un atu în cariera profesională
Oamenii dispun de un potențial deosebit de muncă, de creație, dar de cele mai multe ori nu sunt 
conștienți de resursele pe care le au și pe care le-ar putea folosi cu succes nu doar în viața personală, 
ci și în cea profesională. Managementul propriei persoane presupune identificarea propriilor însușiri, a 
cauzelor care generează frici, prejudecăți, frustrări, depășirea lor prin descoperirea resurselor personale 
și utilizarea lor în condiții optime, dar și identificarea de noi resurse pentru dezvoltarea personală. 

Instructori și părinți sociali din casele de 
tip familial din cadrul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului 

(DGASPC) Mureș au participat la un schimb de 
experiență în cadrul cursului ”Eu și munca mea”, 
un modul de dezvoltare a capacității personale 
de acțiune a personalului educativ din sistemul 
de protecție, unde prin diferite exerciții de 
autocunoaștere de dezvoltare personală au 
fost ajutați să-și identifice resursele personale 
și să depășească anumite limite. 
”Este un modul în care ne propunem să 
vedem mai concret lucrurile pozitive din 
noi și din jurul nostru. Pe de altă parte, este 
un schimb de experiență între profesioniști. 
Conștientizează prin exercițiile și jocurile 
avute în cadrul modulului expriența pro-
fesională, personală, recunosc importanța 
documentării, a cunoașterii precum și schim- 

 bul de experiență pe diverse teme. Prin 
exerciții am reușit să scoatem la iveală 
îngrijorări, temeri care uneori nu sunt 
justificate și care practic ne pun întârziere 
în muncă, am identificat împreună care 
sunt resursele la care apelăm, interne cât și 
externe. Foarte mulți apelează unii la alții, au 
înțeles că nu sunt singuri și că uneori este 
important să se lucreze în echipă și împreună 
să se găsească soluții”, a explicat Elida Deak, 
director general adjunct DGASPC Mureș.
Satisfacția în muncă apare atunci când se 
acționează și cu sufletul, nu doar cu mintea 
și obligația impusă de locul de muncă. 
Participanții au recunoscut că printre cele 
mai importante aspecte care-i motivează 
să meargă mai departe este faptul că se 
simt utili în munca cu copilul. Îi motivează 
reușitele și bucuria copiilor, recunoștința 
pe care o primesc de la ei, faptul că au 
reprezentat un reper în viață pentru copilul 

care după ce a ieșit din sistem îi caută în 
continuare și le cer sfatul. 
La acest modul au participat 20 de persoane, 
dar pe viitor se dorește extinderea acestui 
curs la mai mulți angajați din sistemul de 
protecție al copilului. Modulul ”Eu și munca 
mea” face parte din proiectul EDUC Plus.

”Ultimul modul la care am participat m-a ajutat să văd care 
sunt abilitățile mele. Se vorbea despre factori externi și interni și 
mi-am dat seama că am multe calități și mă pliez foarte bine 
acestui serviciu. Am răbdare, știu să ascult. Cel mai important 
este să ai răbdare, să te pui în pielea celuilalt, să fii optimist”
Laura Maria Mihuț, instructor educație CTF Reghin

”Tot timpul sun-
tem într-o conti-
nuă învățare. La 
modulul patru, 
intitulat ”Eu și 
munca mea” am 
învățat un termen 
nou: empower-
ment, care înseamnă capacitatea 
personală de acțiune. De aici, am învățat 
că este foarte util felul în care cauți și 
găsești anumite soluții, cum ai puterea 
de a acționa în anumite situații critice. De 
obicei, problemele copiilor sunt multiple 
și ai nevoie, în permanență, de sprijin, 
îndrumare, motivare și nu poți să rezolvi 
o problemă făsă să o iei treptat, să vezi 
cauzele, de ce copilul reacționează într-un 
anumit fel”.
Carmen Tușinean, educator 
specializat la Complexul de case 
de tip familial Sâncraiu de Mureș-
Sântana de Mureș

        ”Profesional, de la fiecare învățăm lucruri noi și faptul că am 
        participat la cursul acesta pur și simplu m-a ajutat să mă 
        autodescopăr pe mine și am deschis noi porți spre abordarea 
        unor soluții la problemele pe care le întâmpinam și pe care de 
        multe ori nu știam cum să le abordez”.
        Camelia Sălăgean, instructor educație CTF nr.8, 
        Sâncraiu de Mureș
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”Noi și comunitatea”, colaboare pentru 
copiii din sistemul de protecție

Școala, autoritățile publice locale, membrii comunității dețin un rol important privind integrarea copiilor 
din sistemul de protecție în comunitate. Pe de altă parte, un rol important îl are implicarea educatorilor 
și a părinților sociali în educarea tinerilor pentru a conștientiza importanța integrării în comunitate, 
cunoașterea membrilor acestora și participarea efectivă în viața comunității. Aceste aspecte au fost 
diseminate pe parcursul derulării proiectului EDUC-Plus educatorilor din casele familiale și copiilor, iar 
proiectul și impactul proiectului au fost prezentate în cadrul seminarului județean cu tema ”Parteneriat 
și educație pentru șanse egale acordate copiilor și tinerilor din sistemul de protecție”.

Seminarul s-a desfășurat la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului (DGASPC) Mureș, cu participarea 
specialiștilor din domeniul social și școlar din 
județul Mureș: Inspectoratul Școlar Județean 
Mureș, Centrul Județean de Resurse și Asis-
ten ță Educațională (CJRAE) Mureș, Consi liul 
Județean Mureș, Fundația Talentum, Fun da ția 
Kiwi, Fundația Loc, educatori, coordonatori 
ai serviciilor rezidențiale din cadrul DGASPC 
Mureș și beneficiari din sistemul de protecție 
a copilului. 
”Nu întotdeauna o comunitate este dispusă să 
accepte casa de copii. Noi trebuie să facem un 
pas către comunitate”, a precizat Elida Deak, 
directorul general adjunct al DGASPC Mureș. 
Acesta a fost și scopul proiectului EDUC-Plus 
și anume ca educatorii și instructorii din case 
să beneficieze de formare profesională pentru 
a învăța cum să dezvolte proiecte și activități, 
cum să abordeze comunitatea astfel încât să 
faciliteze integrarea copiilor în comunitate. 
Mai mult, comunitatea este dispusă să ofere 
ajutor dacă și ea, la rândul ei este ajutată. Și 
acest lucru a fost resimțit din plin de către 
copii. ”Cred că sunt integrată în comunitate 
pentru că mă simt înțeleasă de unii dintre ei, 
vecini, colegii de școală, profesori, primăria 
Miercurea Niraj”, a precizat Olga Demeter, 
beneficiar, care a recunoscut că și ea, la rândul 
ei, își ajută vecinii, colegii care-i cer ajutorul, 
iar implicarea și la nivel local, a ei și a colegilor 
din casă de tip familial, nu a rămas neobsevată 
nici de Primăria Miercurea Nirajului. 

Cod de bune practici, 
recomandări pentru 
colaborare cu comunitatea
În cadrul seminarului a fost prezentat Codul 

de bune practici de parteneriat pentru o 
mai bună integrare în școală și comunitate a 
copiilor protejați în servicii de tip rezidențial, 
unde au fost identificate o serie de aspecte 
importante privind integrarea copiilor, 
unul dintre cele mai importante fiind rolul 
și importanța parteneriatului dintre școală 
și DGASPC-serviciu rezidențial, respectiv 
în acordul de colaborare cu școala să fie 
trecute anumite drepturi și obligații, lista 
nominală a copiilor înscriși, a cadrelor 
didactice care-i îndrumă, dar și persoana 
referită din sistem, care se interesează de 
situația școlară a copilului și menține relația 
de colaborare cu cadrul didactic. Mai mult, 
sunt binevenite activitățile prin care copiii 
din sistem să fie mai bine înțeleși de către 
cadrul didactic și colegii lor de clasă, care cu 
ocazia participării la activități precum zile de 
naștere, zile onomastice pot să cunoască și 
mediul în care ei locuiesc.
”De multe ori, comunitatea se focusează pe 
ce este negativ din partea copilului, nu și 
pe plusurile care-l pot ajuta să meargă mai 
departe”, a precizat Adrian Moldovan, psiholog 
CJRAE Mureș. Din acest motiv, trebuie 
identificate modalitățile prin care valorile și 
talentul copiilor din sistem să fie aduse în 
fața comunității. Astfel, progresele copiilor  se 
recomandă să fie valorizate în clasă, în școală, 
în serviciul rezidențial pentru a-i încuraja și a 

le dezvolta încrederea în ei înșiși.
De asemenea, încurajarea talentelor 
și asumarea de responsabilități într-o 
activitate extrașcolară, educarea spiritului 
de echipă sunt benefice pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viață independentă și 
pentru integrarea socială. ”Modalitatea de 
disciplinare este mult mai bună dacă sunt 
implicați în activități unde pot să-și dezvolte 
anumite abilități, deprinderi”, a intervenit 
Mihai Toncian, psiholog CTF Reghin, dând 
exemplu copiii din CTF Reghin care se 
implică activ la orele de dans modern. 
Alte aspecte dezbătute în cadrul seminarului 
ar fi nevoia de realizare de consultări și cu 
copiii, atât în pregătirea colaborării, cât și 
după finalizarea unor activități în beneficiul 
lor, menținerea colaborării cu ONG-urile, cu 
firmele, să fie comunicate și mediatizate 
acțiunile organizate cu copiii, acest lucru 
conducând la creșterea vizibilității copiilor 
în comunitate. Alte recomandări vizează 
coordonatorii serviciilor sociale, cărora li 
se recomandă să colaboreze cu Consiliul 
Local din unitatea administrativ-terito rială 
unde locuiesc copiii, pentru identificarea 
oportunităților de sprijinire a copiilor și 
tinerilor, astfel încât aceștia să aibă acces 
la activitățile din comunitate, să participe 
la evenimente culturale, sportive, de 
agrement. 
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Din experiența voluntarilor

Să fii voluntar înseamnă să îți oferi timpul 
tău, calitățile și energia pentru a veni în 
sprijinul comunității, dar fără să aștepți un 
venit financiar. În schimb, câștigi respect, 
prieteni și experiență. 11 copii din sistemul 
de protecție al copilului au înțeles acest 
lucru și au vrut să o dovedească și în scris. 
Au răspuns prezent la concursul organizat 
de conducerea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Mureș, intitulat ”Proiectul meu 
de voluntariat”.

În total, au fost înscrise 11 lucrări ale copiilor din 
casele de tip familial. Locul I a fost câștigat de Szanto 
Cristina, de la CTF Rîciu, cu lucrarea ”Voluntarul 

sunt eu”. Locul II i-a revenit lui Panczi Roxana, de la 
CTF Reghin, cu lucrarea intitulată ”Cel mai frumos 
FB”. Locul III a fost ocupat de doi copii, Trăistar Alisa 
Ioana, de la CTF Sâncraiu de Mureș, cu lucrarea ”Mie 
îmi pasă” și lui Moldovan Alin, de la CTF Reghin, cu 
lucrarea ”Speranța mea: o lume curată!”.

Felicitări câștigătorilor, dar și participanților!
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Model de bună practică privind 
managementul copilului abuzat

Succesul proiectului ”Dezvoltarea în județul Mureș a Rețelei interinstituționale de prevenire, intervenție 
și combatere a violenței asupra copiilor”, implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului (DGASPC) Mureș a depășit granițele județului Mureș, existând interes de a fi preluat și 
în alte județe. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 17 luni, în perioada 7 mai 2015-30 septembrie 2016 
și a avut drept scop activarea și dezvoltarea în județul Mureș a unor mecanisme comune tuturor actorilor 
implicați în domeniul prevenirii, combaterii și intervenției în cazurile sesizate de copii aflați în situații de risc. 

Pentru a facilita soluționarea promptă a 
cazurilor de abuz și neglijare a fost creat Ghidul 
metodologic de acțiune/intervenție în situații de 
risc pentru copil, publicat în trei limbi: română, 
maghiară și romani, un instrument util pentru 
specialiști, în cuprinsul său fiind înglobate aspecte 
privind modul în care trebuie manageriată 
situația în cazul sesizărilor, fiind subliniat rolul 
fiecărei instituții responsabile, datele de contact 
ale instituțiilor și persoanelor la care se va apela 
pentru soluționarea sesizărilor. De asemenea, a 
fost explicată terminologia de specialitate pentru 
a se ajunge la un limbaj comun. 
În ceea ce privește consilierea copiilor a fost 
elaborat ”Ghidul de comunicare cu copilul aflat 
în situații de risc”, publicat și acesta în limbile 
română, maghiară și romani, și este structurat 
pe șapte capitole. 

Model de bună practică
La conferința de închidere a proiectului au participat 
asistenți sociali din cadrul primăriilor, asistenți sociali 
și psihologi din cadrul Direcțiilor Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului din județele 
Mureș, Alba, Harghita, Covasna, Brașov, dar și polițiști 
din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție din 
aceleași județe, care au manifestat un real interes 
pentru Ghidurile elaborate dar și metodologia de 
lucru prezentată în Ghiduri. 
”Am considerat important ca aceste instru men-
te de lucru pentru specialiști să își regăsească 
utilitatea și la nivelul Regiunii Centru, întrucât 
au fost apreciate de către specialiștii din județul 
nostru. Colegii care au participat din celelalte 
județe au fost interesați de proiect, de aspecte 
privind Ghidul de intervenție în situații de risc 
asupra copilului cât și în ceea ce privește Ghidul 
de comunicare cu copilul aflat în situații de risc, 
un foarte mare accent punându-se pe interviul 
care se realizează de către specialiști cu o victimă 
a violenței. În speță, erau interesați despre cum se 
derulează un astfel de interviu, care este mediul 
care se creează pentru ca victima să poată da 
detaliile respective și să se evite revictimizarea 

victimei prin repetarea interviurilor pe toată durata 
procesului de evaluare și de cercetare care se face 
după sesizarea unui astfel de caz. Am și primit 
mesaje dacă pot multiplica Ghidul pentru a fi 
dat colegilor din celelalte județe”, a explicat Elida 
Deak, director general adjunct al DGASPC Mureș. 

Obiective propuse și realizate
În cadrul proiectului s-a înființat Serviciul Telefonul 
Copilului, 0800 800 883, linia TELVERDE la care 
se poate semnala, gratuit, orice situație de 
abuz, neglijare și exploatare a copilului, de pe 
raza județului Mureș, s-au creat Echipa mobilă 
cu rol de intervenție în situații de urgență a 
copilului, Echipa Intersectorială Locală (EIL) pentru 
prevenirea, combaterea violenței și exploatării 
copilului, au fost realizate activități comune 
interinstituționale și campania "16 zile de activism 
împotriva violenţei-petrece timp cu copilul tău", 
unde năsturelul a reprezentat ambasadorul fericirii 
în familie.
Cinci sesiuni de diseminare a ghidurilor către 247 
de specialiști cu activități în domeniul prevenirii 
și combaterii violenței copiilor, respectiv 100 de 
polițiști, 102 asistenți sociali din primării, 45 de 
specialiști din alte instituții cu atribuții în domeniu, 
șase campanii de informare a populației din 
localitățile Daneș, Nadeș, Iernut, Târnăveni, Sărmaș 
și Tîrgu-Mureș, o sută de copii abuzați, migrați și 
exploatați au beneficiat de consiliere psihologică 
și sprijin material, 70 de părinți ai copiilor abuzați 
au participat la sesiuni de educație parentală în 
vederea creșterii nivelului de cunoștințe privind 

consecințele abuzului, metode și tehnici de 
disciplinare pozitivă a copilului, un număr de 543 de 
apeluri au fost preluate la Telefonul Copilului, toate 
cazurile sesizate fiind evaluate, iar un număr de 52 
de copii au beneficiat de internare, dovadă că nu 
mai puteau rămâne în familiile lor, s-au angajat șase 
specialiști: patru asistenți sociali și doi psihologi; 
toate acestea reprezintă bilanțul realizărilor în 
cadrul proiectului, pe perioada celor 17 luni. 
Proiectul a fost implementat de DGASPC Mureș în 
parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție 
Mureș, Salvați Copiii filiala Mureș, și finanțat din 
fonduri europene, prin intermediul Mecanismului 
Financiar SEE 2009-2014, Apelul ”Coerent” lansat 
și administrat de Fondul Român de Dezvoltare 
Socială (FRDS) și are o valoare de 546.511 lei, 
aproximativ 123.000 EURO. 
”Felicit echipa DGASPC Mureș implicată în acest 
proiect, întrucât au fost 17 luni în care cu toții am 
depus mari eforturi și au fost provocări pe parcursul 
implementării și derulării și nu am fost întotdeauna 
cu toții de acord pe anumite aspecte, am avut 
opinii și discuții, dar mereu ne-am consultat și 
am găsit calea de a merge mai departe. Vreau 
să mulțumesc în mod special colegilor care s-au 
implicat, coordonatorul de proiect Crina Căliman, 
șeful Serviciului de Urgență Cristian Șuteu, colegului 
psiholog Dacian Oprean, de la Serviciul de Urgență, 
întregii echipe de la Compartimentul Telefonul 
Copilului și Echipa Mobilă și colegilor care ne-au 
ajutat pe parcursul unor activități, în special domnul 
Doru Constantin, doamna Bențe Marta și Miklea 
Hajnal”, a adăugat Elida Deak. 
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Tabere, excursii și experiențe unice

Experiențe unice, prieteni noi, peisaje de vis și multă distracție. Așa poate fi caracterizată vacanța de vară 
pentru mulți dintre beneficiarii din sistemul de protecție al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș. Zeci de copii și tineri din sistem și-au petrecut vacanța în tabere și excursii la munte și la mare.

Copiii din CTF Reghin dar și de 
la Complexul de Case de Tip 
Familial din Sâncraiu de Mureș 

au participat, o parte la Tabăra Creștină 
Harghita din Vlăhița, organizată de 
Fundația Buckner, iar o altă parte în 
tabără la Sovata, organizată de către 
Ministerul Tineretului și Sportului. 
Timpul liber din vacanță a fost umplut cu 
o bogată paletă de activități și experiențe 
noi pentru beneficiarii din Centrul 
Rezidențial pentru Copiii cu Deficiențe 
Neuropsihiatrice din Tîrgu-Mureș și Ceuașu 
de Câmpie. Copiii, însoțiți de pedagogii de 
recuperare au vizitat Grădina Zoologică, 
în cadrul evenimentului ”Noapte de vis” 
organizat pentru persoanele cu dizabilități, 
au vizitat cetatea medievală, unde au 
participat la o activitate interactivă de 
pedagogie muzeală, organizată de către 
secția de Științele Naturii a Muzeului 
Județean Mureș. Alte ieșiri au avut loc la circ 

dar și la Grădina Botanică din Cluj Napoca.
Drumeții, tabere și excursii în diferite 
locuri turistice le-au fost oferite și 
beneficiarilor de la Centrul de Recuperare 
și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș. 
O parte dintre tineri au avut ocazia să 
ajungă pe litoral, sejurul fiind oferit 
beneficiarilor cu titlu de sponsorizare. 
Excursii au mai fost organizate la Grădina 
Zoologică din Tîrgu-Mureș, salina din 
Turda și ștrandul din Durgău. Beneficiarii, 
însoțiți de personalul centrului, s-au 
delectat asistând în premieră la un 
concurs internațional de acrobație și 
dresură de cai la salina Equines din Turda. 
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