Studiu
privind situația fraților aflați în sistemul
de protecție specială din

România

1

2

3

4

Studiu privind situația fraților aflați în
sistemul de protecție specială din România

5

6

Cuvânt înainte

Studiul privind situația fraților aflați în sistemul de protecție specială din România a
fost dezvoltat de către Asociația SOS Satele Copiilor România cu sprijinul Asociației
Sociometrics – Grupul de Analiză Socială și Economică, în cadrul proiectului “Lobby
and advocacy activities for developing a national supportive legislative frame for NGOs
providing family care services”.
Proiectul este finanțat cu sprijinul SOS Children’s Villages International și reprezintă un
nou demers menit să sprijine procesul de dezinstituționalizare, prin promovarea unui
model de îngrijire alternativă, adecvat în special pentru grupurile de frați.
În România nu sunt disponibile studii sau informaţii referitoare la numărul de fraţi
protejați în sistemul de protecție specială şi nici la practicile de stabilire a măsurii
plasamentului pentru grupurile de fraţi.
Experienţa pe care Asociaţia SOS Satele Copiilor România o are în colaborarea cu
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, a relevat existența multor
cazuri în care grupuri de frați biologici au avut nevoie de instituirea unei măsuri de
protecţie specială, însă identificarea unor soluții de plasare a acestora împreună este
uneori un demers greu de realizat.
Tot practica a relevat că astfel de situații au la bază cauze multiple precum dificultăți în
identificarea asistenților maternali care să poată îngriji mai mulți copii, problemele de
sănătate sau vârsta unora dintre fraţi, etc.

7

Situaţia a devenit şi mai dificilă începând cu 1 ianuarie 2015, când a intrat în vigoare
modificarea adusă Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
prin care s-a interzis plasarea în instituții de tip rezidenţial a copiilor cu vârsta mai mică
de 3 ani.
Mai mult, Strategia naţională privind protectia și promovarea drepturilor copilului
intrată în vigoare în anul 2015, pune un accent important pe prevenirea separării
copilului de părinţi şi pe reorganizarea serviciilor de tip familial.
Studiul de faţă confirmă dificultăţile existente în plasarea grupurilor de fraţi împreună şi
oferă în același timp o serie de recomandări privind instrumentarea acestor cazuri, cum
ar fi spre exemplu cea a plasamentului fratriilor mari în căsuţe de tip familial, ceea ce
reprezintă o soluţie introdusă şi promovată în România de către Asociaţia SOS Satele
Copiilor România, încă din anul 1993.
Coordonarea studiului a fost asigurată de reprezentantul Autorității Naționale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului și Adopție - doamna Elena Tudor şi de cei ai Asociaţiei
SOS Satele Copiilor România - doamnele Florina Balint şi Nicoleta Moldovanu.

Mulțumim pe această cale doamnei Gabriela Coman, Președintele Autorității
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, pentru sprijinul și suportul
oferit în cadrul acestui proiect, precum și pentru interesul deosebit manifestat față de
respectarea principiului potrivit căruia frații trebuie plasați împreună, atunci când se
impune separarea lor de părinți.
Mulțumim, de asemenea, tuturor Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului care au răspuns favorabil solicitărilor noastre, participând la această cercetare,
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respectiv Direcțiilor din Bacău, Constanța, Ialomița, Mehedinți, Arad, Cluj, Sibiu și
București (Sectorul 4). Adresăm aceleași mulțumiri organizațiilor neguvernamentale
implicate, și anume: Asociaţia de caritate “Maranata”, Fundaţia “Debora”, Asociația
Viitorului Copiilor, Fundaţia “Căminul Speranţei”, Episcopia Romano- Catolică Iaşi,
Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi Ajutor Olanda - România, “Betania”, Ungureni
Orphanage Trust, Asociația “Another Chance” Podu Turcului, str. T. Vladimirescu nr. 94,
Podu Turcului, Bacău, Fundaţia Viaţă şi Lumină, Fundaţia “Copii în Dificultate”, Fundația
Filantropică Metropolis, Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România, Congregaţia
Surorilor Maicii Domnului, Organizaţia Creştină Ecce Homo, Asociaţia Caritabilă Maria
Gabriel, Fundația Prison Fellowship România, Asociaţia Charity East, Fundaţia Project
Romanian Rescue, Asociaţia Fair Play, Fundaţia Giovani Bosco, Fundaţia Casa Luminii
Slatina, Fundaţia “Tabita”, Fundaţia “Casa de Copii Orfani - Lumina”, Fundaţia “Casa
Speranţei”, Asociația “Steps of Hope”.

SOS Satele Copiilor România este o organizaţie neguvernamentală, care îşi desfăşoară
activitatea prin 3 programe la nivel naţional în Bucureşti, Cisnădie – Sibiu şi HemeiuşBacău şi are ca scop asistarea şi sprijinul acordat copiilor care au pierdut sau riscă să
piardă îngrijirea familiei lor biologice. Suntem prezenţi în România de 25 ani şi am
susţinut mii de copii să crească într-un mediu familial iubitor.
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Rezumat
Context
În România, Legea nr. 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art.64 alin.3
că la stabilirea măsurii de plasament autoritățile în domeniu trebuie să urmărească pe
de o parte ”plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsă sau la familia substitutivă”
și totodată ”menținerea fraților împreună”. Respectarea acestor principii nu este însă
întotdeauna posibilă, astfel încât, nu de puține ori, dificultățile practice de a plasa un
grup de frați împreună la familii substitutive sau asistenți maternali profesioniști duc la
plasarea lor în unități de tip rezidențial sau chiar la separarea fraților.
Acest studiu este primul realizat în România care abordează tema grupurilor de
frați din sistemul de protecție specială și a fost elaborat la Inițiativa Asociației SOS
Satele Copiilor România în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție și își propune să identifice și să analizeze practicile
instituționale în ceea ce privește plasamentul grupurilor de frați, cauzele care conduc la
separarea lor, precum și care este numărul copiilor din sistem care aparțin unor grupuri
de frați.
Scopul acestui studiu este de a contribui la elaborarea unui cadru instituțional național
care să sprijine direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și organizațiile
neguvernamentale în aplicarea principiului menținerii fraților împreună atunci când se
decide măsura plasamentului lor.
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Obiective, metodologie și limitele cercetării
Principalele obiective ale acestui studiu au fost următoarele:
• Identificarea practicilor curente în ce privește plasamentul grupurilor de frați pentru
care s-au luat măsuri de protecție specială
• Determinarea cauzelor pentru care în practică se întâmpla ca frații să fie plasați
separat.
• Estimarea numărului de frați care sunt în prezent în sistemul de protecție specială din
România.
În linie cu aceste obiective, studiul s-a bazat pe o metodologie care a utilizat atât metode
cantitative, cât și calitative de cercetare. Colectarea de date calitative și cantitative s-a
făcut din următoarele 8 județe: Bacău, Constanța, Ialomița, Mehedinți, Arad, Cluj, Sibiu
și București (Sectorul 4).
Componenta de cercetarea calitativă a inclus realizarea de 8 focus-grupuri cu specialiști
din Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, 8 interviuri semistructurate cu reprezentantul DGASPC în comisia pentru protecția copilului din fiecare
județ, 20 de interviuri cu reprezentanți ai unor ONG-uri care oferă servicii de protecție
specială copiilor cu măsură de plasament, 2 focus-grupuri cu copii aparținând unor
grupuri de frați din sistemul de protecție și 15 interviuri cu părinți biologici care au mai
mulți copii dați în plasament. Totodată a fost realizată o analiza a documentelor din 24
de dosare de protecție specială reprezentând cazuri de copii, care aparțin unor grupuri
de frați, aflați în plasament în diverse servicii.
Cercetarea cantitativă a folosit în totalitate date administrative, cea mai mare partea
a lor provenind din CMTIS, respectiv date de identificare ale copiilor cu măsură de
plasament din cele 8 județe și date de identificare ale mamelor acestor copii. Baza de
date pe care a fost realizată analiza a inclus în final 7074 de copii cu măsură de
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plasament dintr-un total de 9077 de copii aflați în sistemul de protecție specială în cele
8 judele la sfârșitul anului 2014.
Ca orice demers de cercetare studiul are anumite limite care țin de obiectivele de
cercetare și metodologia folosită. Principalele limitări se referă la:
• Imposibilitatea extrapolării rezultatelor obținute din cele 8 județe la nivelul întregii
țări;
• Metoda de identificare a grupurilor de frați în funcție de datele personale ale mamei,
precum și cea de identificare a plasamentului împreună/separat a fraților pe baza
numelui unității de servicii introduc anumite limite referitoare la precizia estimărilor;
• Datele disponibile și care sunt de tip transversal au permis analiza doar pentru frații
după mamă și doar pentru cei care sunt în sistemul de protecție, restul care au același
tată dar mame diferite, cei rămași în familia de origine sau cei care au părăsit deja
sistemul neputând fi incluși în analiză.
• Datele disponibile nu au permis analizarea influenței unui factor important în ce
privește plasamentul grupurilor de frați și anume momentul la care au intrat în sistem,
respectiv dacă au intrat toți în același moment, sau au intrat pe rând la momente
diferite.
Principalele rezultate și concluzii
1. Numărul, distribuția și caracteristicile grupurilor de frați din sistemul de protecție
specială
• Pe ansamblul celor 8 județe 45,4% dintre copiii cu măsură de plasament au cel puțin
un frate în sistemul de protecție. Ponderea copiilor care au frați în sistem variază de la
30,4% în cazul Sectorului 4 la 54,8% în cazul Sibiului.
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• Pe baza datelor analizate am estimat că în cele 8 județe există
în total 1589 de grupuri de frați cărora le aparțin 4091 de copii.
Dimensiunea medie a unui grup de frați este de 2,58 membri.
• Pe ansamblu, 23% din totalul copiilor cu măsură de protecție
au un singur frate în sistem, 11% au doi frați, iar 11% au trei sau
mai mulți frați (vezi figura 1). Numărul maxim de copii aparținând
unui grup de frați identificat din datele administrative folosite a
fost de 9. Grupurile de frați formate din mai mult de 5 membri
sunt puține, ele însumând aproximativ 2% din copiii din sistemul
de protecție.
• Grupurile de frați formate din doi copii sunt cele mai frecvente, reprezentând aproape
două treimi din totalul grupurilor de frați din cele opt județe, cu variații între 56% în
județul Bacău și 74% în județul Ialomița și Sectorul 4.
• Majoritatea grupurilor de frați (58%) din sistemul de protecție specială sunt grupuri
mixte care includ atât băieți cât și fete.
• Pe ansamblul grupurilor de frați investigate, 14% dintre ele au în componență cel
puțin un copil care are încadrare în grad de handicap accentuat sau grav.
2. Statistici privind plasamentul grupurilor de frați
• Din totalul copiilor care au frați în sistemul de protecție în cele opt județe analizate,
jumătate sunt în prezent plasați împreună cu toți frații lor, în timp ce o treime sunt
separați de frații lor. Restul de 17% sunt plasați împreună doar cu o parte din frații
lor. Există variații inter-județene foarte mari care sunt explicabile în mică măsură prin
caracteristicile grupurilor de frați, cât cel mai probabil prin configurația serviciilor
existente și eficiența diferită a practicilor de plasament dată de modul în care sunt
utilizate spațiile disponibile la nivelul fiecărui județ.
• Aproape 60% din totalul copiilor plasați împreună cu frații lor beneficiază de îngrijire
15

de tip familial: 40% în familia extinsă, restul în familii substitutive;
• 21% dintre copiii plasați împreună cu frații lor sunt în case de tip familial și 7% în
apartamente sociale.
• În cazul copiilor separați de frații lor, ponderea celor plasați în servicii de tip familial
este de peste 60% pe ansamblul celor 8 județe, cei mai mulți dintre ei fiind în plasament
la asistenți maternali profesioniști.
• Majoritatea copiilor plasați împreună doar cu o parte din frații lor (60%) sunt găzduiți
în servicii de tip rezidențial, dintre care 27% în case de tip familial și 18% în centre de
plasament clasice. Dintre cei plasați în servicii de tip familial cei mai mulți sunt în grija
unor asistenți maternali profesioniști
• Există asocieri semnificative între tipul serviciului în care poate fi dispus plasamentul
și menținerea fraților împreună:
• Plasamentul la AMP sau alte familii/persoane se asociază semnificativ cu separarea
grupului de frați;
• Plasamentul în familia extinsă, precum și în case de tip familial sau apartamente
sociale favorizează menținerea grupului de frați împreună;
• Plasamentul în servicii de tip rezidențial se asociază în special cu separarea parțială a
grupurilor de frați.
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3. Factori care influențează separarea grupurilor de frați
Ierarhia factorilor care conduc la creșterea șanselor unui copil de a fi plasat separat de
frații lui este următoarea:
•
Încadrarea unui copil în grad de handicap accentuat sau grav
•
Vârsta sub trei ani a unuia dintre frați
•
Dimensiunea mare a grupului de frați (4 sau mai mulți)
•
Diferențele mari de vârste dintre frați
4. Practici curente legate de plasamentul copiilor aparținând unor grupuri de frați
• Practica fiecărui DGASPC în ceea ce privește plasamentul grupurilor de frați este
determinată de combinația dintre specificul de dezvoltare a serviciilor de protecție
specială din respectivul județ și de caracteristicile grupului de frați.
• În majoritatea județelor (excepțiile sunt Constanța și Ialomița) situațiile în care
grupurile de frați pot fi plasate împreună la familia extinsă sunt mai degrabă rare și
depind de numărul de copii din fratrie.
• Majoritatea specialiștilor intervievați sunt de părere că plasamentul la AMP este soluția
cea mai bună pentru cazurile de doi frați, însă numărul insuficient de AMP limitează
accesul la această soluție.
• În condițiile în care nu se reușește plasamentul în servicii de tip familial – cazul cel mai
frecvent pentru grupurile cu mai mult de 3 frați -, se caută soluții de plasament în servicii
rezidențiale, iar menținerea fraților împreună depinde de locurile disponibile în aceste
unități la momentul respectiv, precum și de caracteristicile copiilor: vârstă / diferența de
vârstă, sex, încadrare în grad de handicap etc.)
• Chiar dacă nu se reușește menținerea împreună în plasament, în toate cazurile se
caută însă soluții care să faciliteze păstrarea relațiilor dintre frați, respectiv sunt plasați
la asistenți maternali sau în unități rezidențiale din proximitate (aceeași localitate în
mediul rural și orașele mici, respectiv același cartier în cazul orașelor mari)
• Specialiștii sunt de părere aproape în unanimitate că cea mai potrivită soluție pentru
plasamentul grupurilor de frați cu mai mult de trei membri o reprezintă casele de tip
familial.
Principalele obstacole cu care se confruntă specialiștii în ce privește respectarea
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principiului menținerii fraților împreună pot fi grupate în trei categorii: limitări impuse
de lege (copiii sub trei ani trebuie plasați în servicii de tip familial), limitări care țin de
caracteristicile copiilor (probleme de sănătate, diferențe mari de vârstă etc.) și limitări
ce țin de capacitatea serviciilor fie ele familiale sau rezidențiale de a prelua un anumit
număr de frați. La acestea se adaugă situația în care copii aparținând unui grup de frați
intră pe rând in sistemul de protecție
5. Menținerea relațiilor între frații plasați separat
• Atât specialiștii din DGASPC cât și cei din ONG-uri au recunoscut că se acordă o foarte
mare importanță în prezent păstrării relațiilor între frați atunci când nu se reușește
plasamentul lor împreună, precum și păstrării relației cu părinții sau alte persoane față
de care copiii au dezvoltat o relație de atașament.
• În practică contactele directe între frații aflați în plasament în servicii diferite se
realizează prin participarea la activități de socializare, tabere, zile de naștere, excursii,
întâlniri la final de săptămână, vizite periodice, uneori învoiri în cadrul familiei de origine
chiar pe perioade mai lungi în timpul vacanțelor. Majoritatea copiilor mai mari au însă
acces la telefon și internet, mijloace prin care pot comunica cu ușurință oricând doresc
să ia legătura cu frații lor aflați în alte servicii.
• Principalele obstacole menționate de specialiști care limitează menținerea relațiilor
dintre frații plasați separat sunt cel mai adesea cele care au condus la plasamentul lor
separat: starea de sănătate, diferențele mari de vârstă, lipsa atașamentului dintre frați,
existența unor probleme comportamentale etc.
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6. Opinii despre importanța menținerii fraților împreună și a păstrării relațiilor între frații
separați
• Din punctul de vedere al specialiștilor plasarea fraților împreună facilitează în mare
măsură adaptarea copiilor la noua familie pentru că ei sunt un grup, se simt mai în
siguranță, se cunosc și se sprijină reciproc, creează o stare de confort, copiii fac mai
bine față cerințelor și provocărilor din mediu, au sentimentul că aparțin unei familii, fac
față mai ușor despărțirii de părinți.
Menținerea relațiilor între frați separați este importantă, spun specialiștii, din mai
multe perspective, printre care enumerăm:
•

copiii își pot face planuri de viitor împreună;

• copiii pot învăța o serie de comportamente pro-sociale precum întrajutorarea,
susținerea celuilalt;
• se pot sprijini reciproc moral și afectiv atunci când se confruntă cu probleme
• posibilitatea de a se sprijini reciproc în procesul de adaptare la cerințele vieții
independente atunci când părăsesc sistemul
7. Lecții învățate și posibile soluții la problemele plasamentului grupurilor de frați
• Discuțiile cu specialiștii din DGASPC-uri și ONG-uri pe tema lecțiilor învățate și a
soluțiilor la problemele cu care se confruntă în ce privește plasamentul grupurilor de
frați s-au concentrat pe câteva direcții:
1. casele de tip familial ca cea mai bună alternativă soluție de plasament în cazul
grupurilor de frați;
2. formarea de asistenți maternali care să poată prelua grupuri de 2-3 frați inclusiv de
vârste mari;
3. nevoia de dezvoltare a serviciilor sociale de prevenire la nivel local; nu în ultimul rând
4. finanțarea asistenței sociale astfel încât pe de o parte, acest domeniu să devină mai
19

atractiv pentru specialiști bine pregătiți profesional, iar pe de altă parte să poată fi
dezvoltată rețeaua de servicii de protecție specială (asistență maternală, case de tip
familial) pentru copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţi .
Recomandări
• Plasamentul grupurilor mari de frați în case de tip familial este considerată o practică
bună și există exemple de succes în care în astfel de unități au fost plasate grupuri de
7-8 frați. În acest sens, ar trebui dezvoltate rețelele de astfel de unități inclusiv prin
sprijinirea organizațiilor neguvernamentale care doresc să dezvolte astfel de servicii.
• Practica curentă în care asistenții maternali primesc cu prioritate doar copii cu
vârsta până la trei ani favorizează în mod evident separarea grupurilor de frați care au
în componența lor copii cu vârste mai mici și mai mari de trei ani. Soluția ar fi pregătirea
de asistenților maternali profesioniști astfel încât aceștia să poată prelua grupuri de 2-3
frați indiferent de vârstă lor;
• Creșterea expertizei în rândul angajaților din sistem în problematica plasamentului
grupurilor de frați prin: facilitarea schimburilor de experiențe între specialiștii din țară,
formarea de specialiști pe cazuistica grupurilor de frați, elaborarea de manuale de
bune practici în domeniu, crearea unor echipe de specialiști la nivel regional care să se
ocupe în mod sistematic și unitar doar de acest domeniu al plasării și menținerii fraților
împreună, crearea unor instrumente și proceduri adecvate de lucru specifice grupurilor
de frați.
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I. Context și obiective

În perioada 2010-2014, în medie într-un an, 1250 de copii au fost părăsiți în unitățile
sanitare, iar peste 11000 de copii au fost abuzați, neglijați sau exploatați și au ajuns
în atenția Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Pentru
aproximativ un sfert dintre acești copii s-a dispus măsura plasamentului, ceea ce
înseamnă că peste 3000 de copii au intrat anual în sistemul de protecție specială
în ultimii cinci ani. La sfârșitul anului 2014, în România existau aproximativ 58.000
de copii lipsiți temporar sau definitiv de ocrotirea părintească și pentru care s-a luat
măsură plasamentului ca măsură de protecție specială. Dintre aceștia, circa 30% sunt
plasați în familia extinsă sau la alte familii, o treime sunt plasați la asistenți maternali
profesioniști, iar restul în servicii de tip rezidențial.
La nivel internațional Liniile Directoare ale ONU privind îngrijirea alternativă a copiilor
statuează că frații între care există legături nu ar trebui plasați separat decât în cazul
în care există un risc clar de abuz sau o altă justificare bazată pe interesul superior al
copilului și că indiferent de situație trebuie depuse toate eforturile pentru ca frații să
mențină legătura, atât timp cât acest lucru nu este împotriva dorințelor sau intereselor
lor. În România, Legea nr. 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art.64 alin.3,
că la stabilirea măsurii de plasament autoritățile în domeniu trebuie să urmărească pe
de o parte ”plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsă sau la familia substitutivă”
și totodată ”menținerea fraților împreună”. Respectarea acestor principii nu este însă
întotdeauna posibilă, astfel încât, nu de puține ori, dificultățile practice de a plasa un
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grup de frați împreună la familii substitutive sau asistenți maternali profesioniști duc la
plasarea lor în unități de tip rezidențial sau chiar la separarea fraților.
Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru
perioada 2014 – 2020 prevede ca obiectiv specific pentru domeniul protecției speciale
continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijirea comunitară.
Pentru atingerea acestui obiectiv printre măsurile propuse a fi implementate sunt
incluse următoarele:
• creșterea eficienței și eficacității actualului sistem de servicii de îngrijire de tip familial
prin crearea unei rețele de asistență maternală specializată pe anumite categorii de
copii cum ar fi copilul mic pentru care este interzisă instituționalizarea, copilul cu
dizabilități și copilul cu tulburări de comportament;
• creșterea vârstei minime de instituționalizare a copilului de la 2 la 3 ani, măsură deja
în vigoare de la 1 ianuarie 2015;
• închiderea tuturor instituțiilor de plasament de tip clasic și înființarea de case de tip
familial și apartamente;
• formarea personalului implicat în creșterea și îngrijirea copiilor din instituțiile de
tip familial în dezvoltarea deprinderilor de viață independentă precum și revizuirea
cadrului legal care vizează condițiile de mediu favorabil formării deprinderilor de viață
independentă.
Problematica menținerii fraților împreună atunci când se decide măsura plasamentului
nu este deloc abordată în cadrul actualei Strategii naționale pentru protecția și
promovarea drepturilor copilului – nici în capitolul de analiză și descriere a situației
existente, nici în capitolul de obiective, măsuri și rezultate, copiii aparținând unor
grupuri de frați care intră în sistemul de protecție specială nefiind identificați ca o
categorie specială de copii.
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De altfel, până la acest studiu, în România, nu a existat nicio analiză dedicată situației
grupurilor de frați din sistemul de protecție și practicilor instituționale legate de
plasamentul acestora, neștiindu-se câți copii aparțin unor grupuri de frați, câți dintre
ei trăiesc împreună sau separat de frații lor și nefiind documentate practicile curente
și factorii care influențează menținerea sau separarea fraților atunci când se decide
măsura de protecție specială a plasamentului. Inițiativa Asociației SOS Satele Copiilor
România își propune să identifice și să analizeze practicile instituționale în ceea ce
privește plasamentul grupurilor de frați, cauzele care conduc la separarea lor, precum și
care este numărul copiilor din sistem care aparțin unor grupuri de frați.
Inițiative similare de a studia situația fraților din sistemele de protecție specială au fost
deja implementate în alte țări europene de către asociații din rețeaua SOS Children’s
Villages, existând deja câteva studii în care a fost analizată importanța menținerii
relațiilor între frații plasați în sistem și care au constituit o bază de pornire pentru
cercetarea acestei probleme și în România.
Scopul acestui studiu realizat de Asociația Sociometrics la cererea SOS Satele Copiilor
România în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție este de a contribui la elaborarea unui cadru instituțional național
care să sprijine direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și organizațiile
neguvernamentale care oferă servicii de protecție specială prin plasament în case de
tip familial în aplicarea principiului menținerii fraților împreună atunci când se decide
măsura plasamentului lor.
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Obiectivele acestui studiu au fost următoarele:
• Identificarea practicilor curente în ce privește plasamentul grupurilor de frați pentru
care s-au luat astfel de măsuri de protecție specială
• Determinarea cauzelor pentru care în practică se întâmpla ca frații să fie plasați
separat.
• Estimarea numărului de frați care sunt în prezent în sistemul de protecție specială din
România
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ii. metodoloGie

În linie cu obiectivele cercetării, demersul nostru de tip exploratoriu s-a bazat pe
utilizarea unui mix de metode de cercetare calitativă și cantitativă care să asigure
obținerea de date de la toți actorii relevanți pentru tematica studiului. Au fost analizate
atât date deja existente cât și date primare culese în principal prin discuții de grup
și interviuri în profunzime, dar și studii de caz bazate pe analiza documentelor din
dosarele de protecție specială a unor grupuri de frați. Colectarea de date calitative și
cantitative s-a făcut din următoarele 8 județe: Bacău, Constanța, Ialomița, Mehedinți,
Arad, Cluj, Sibiu și București (Sectorul 4). Selecția acestor județe a luat în considerare
pe de o parte criteriul geografic (un județ din fiecare regiune de dezvoltare a țării), iar pe
de altă parte a existat un criteriu pragmatic referitor la gradul de completare a datelor
administrative despre copiii cu măsură de protecție specială în sistemul informatizat de
monitorizare a cazurilor (CMTIS - Child Welfare Monitoring and Tracking Information
System). Altfel spus, din fiecare regiune de dezvoltare a fost selectat județul cu cele
mai multe înregistrări în CMTIS a cazurilor active de copii cu măsură de plasament.
1. Cercetarea calitativă
Componenta de cercetarea calitativă a acestui studiu a utilizat ca metode de culegere
a datelor focus-grupul și interviul semi-structurat, complementate prin studii de caz
bazate pe analiza dosarelor unor grupuri de frați din sistemul de protecție. Această
componentă a vizat explorarea practicilor curente în ce privește plasamentul grupurilor
de frați, dificultățile în menținerea fraților împreună și percepția asupra importanței
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păstrării relațiilor între frați. În cadrul cercetării calitative au fost realizate următoarele:
1. 8 focus grupuri cu specialiști din domeniul protecției copilului care lucrează direct
cu copiii, respectiv asistenți sociali, manageri de caz, asistenți maternali profesioniști,
educatori, și psihologi. În fiecare din cele 8 județe menționate s-a realizat câte o
discuție de grup la care au participat 8-10 persoane, selectate astfel încât să existe o
reprezentare echilibrată a fiecărei categorii de specialiști.
2. 8 interviuri semi-structurate cu reprezentanții DGASPC în comisiile pentru
protecția copilului (directorul general al DGASPC, sau după caz directorul general
adjunct care coordonează activitățile de protecție a drepturilor copilului)
3. 20 de interviuri semi-structurate cu reprezentanți ai unor ONG-uri care oferă
servicii de îngrijire copiilor pentru care s-a luat măsura plasamentului. În fiecare județ
au fost realizate câte 3-4 interviuri, cu excepția Ialomiței și Mehedințiului unde nu există
furnizori privați de servicii rezidențiale pentru copii.

26

4. 2 focus grupuri cu copii din sistemul de protecție specială, care au fost plasați
împreună sau separat de frații lor, din care unul în Sibiu cu copii cu vârste între 11 și
14 ani și unul în Constanța cu adolescenți 15-17 ani. La fiecare grup au fost selectați cu
sprijinul DGASPC și au participat câte 8 copii, selectați în funcție de mai multe criterii:
dacă sunt în plasament împreună sau separat de frați, dacă au intrat la același moment
sau la momente diferite de frații lor în sistemul de protecție și tipul serviciului în care
au fost plasați (asistenți maternali, case de tip familial și alte servicii de tip rezidențial).
Participarea copiilor la discuțiile de grup s-a făcut doar cu consimțământul scris al lor și
al reprezentantului legal și a fost recompensată cu un cadou simbolic, respectiv o carte
de literatură adecvată vârstei lor.
5. 15 interviuri semi-structurate cu părinți biologici ai unor grupuri de frați aflați în
sistemul de protecție, câte 2 interviuri în fiecare județ, cu excepția Bacăului unde s-a
realizat un singur interviu. Selecția părinților s-a realizat în funcție de câteva criterii
precum numărul de copii pentru care s-a luat măsura plasamentului, modul în care au
fost plasați frații (împreuna/separat), tipul serviciului în care au fost plasați (AMP, case
de tip familial, alte servicii rezidențiale), momentul în care au intrat copii în sistem (au
intrat toți la același moment / au intrat la momente diferite de timp).
6. 24 de studii de caz bazate pe analiza dosarelor unor copii aparținând unor grupuri
de frați din sistemul de protecție specială. Din fiecare județ au fost selectate și analizate
câte 3 dosare, în funcție de următoarele criterii: vârsta la intrarea în sistem; vârsta
actuală; dimensiunea grupului de frați; sexul copilului; tipul plasamentului grupului
de frați - împreună sau separat; tip unității de plasament; momentul plasamentului
fraților (dacă au intrat toți în plasament la același moment sau au intrat în plasament la
momente diferite de timp).
Toate discuțiile de grup și interviurile s-au desfășurat pe baza unor ghiduri tematice
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elaborate în concordanță cu obiectivele cercetării, au fost înregistrate audio și ulterior
transcrise în întregime fără a interveni în limbajul respondenților pentru a fi analizate.
2. Cercetarea cantitativă
Această componentă a studiului a vizat identificarea numărului copiilor din sistemul
de protecție specială care aparțin unor grupuri de frați și a distribuției lor în funcție
de mai multe criterii precum dimensiunea grupului, dacă sunt în plasament împreună
sau separați și tipul unității. Totodată, analiza cantitativă a avut ca scop și explorarea
factorilor care influențează semnificativ menținerea sau separarea fraților atunci când
aceștia intră în sistemul de protecție specială.
Cercetarea cantitativă a folosit în totalitate date administrative, cea mai mare partea
a lor provenind din CMTIS, respectiv date de identificare ale copiilor cu măsură
de plasament din cele 8 județe și date de identificare ale mamelor acestor copii.
Funcționalitatea CMTIS din perspectiva obiectivelor acestui studiu s-a dovedit destul de
limitată, în sensul în care nu a fost posibilă extragerea din sistem a tuturor datelor care
ar fi fost de interes. Modul în care este structurat acest sistem nu permite identificare
automată a tuturor grupurilor de frați, astfel încât a fost necesară o prelucrarea destul
de laborioasă a datelor extrase din CMTIS pentru a putea identifica copiii din sistem
care au frați sau surori. Identificarea acestor copii s-a realizat după codul numeric
personal al mamei sau în cazul în care acesta nu era disponibil doar după numele și data
de naștere mamei. Această metodă are anumite limite pe care le prezentăm în subcapitolul dedicate limitelor cercetării.
Au existat însă suficiente cazuri de copii pentru care în CMTIS nu erau completate datele
de identificare ale mamei, astfel încât într-o a doua etapă, datele extrase din sistemul
informatic centralizat au fost trimise către DGASPC-urile celor 8 județe pentru a
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completa datele lipsă și pentru a corecta/actualiza datele disponibile din CMTIS. Datele
din două județe, Cluj și Ialomița s-au dovedit a fi în majoritatea lor neactualizate, astfel
încât DGASPC-urile din aceste județe ne-au oferit alte seturi de date din evidențele lor
proprii.
Trebuie menționat că pentru județele Arad, Bacău, Constanța, Mehedinți, Sibiu și
Municipiul București – Sectorul 4, datele disponibile pentru analiză au reprezentat în
medie 74% din totalul cazurilor de copii cu măsură de plasament din aceste județe, gradul
de completare în CMTIS a datelor despre copii variind între 60% în cazul Sectorului 4 și
90% în cazul județului Mehedinți.
Baza de date pe care a fost realizată analiza a inclus în final 7074 de copii cu măsură
de plasament dintr-un total de 9077 de copii aflați în sistemul de protecție specială în
cele 8 judele la sfârșitul anului 2014 (vezi tabelul 1). Pentru unele estimări prezentate în
acest raport datele au fost ponderate în funcție de datele statistice oficiale ale ANPDCA
referitoare la distribuția copiilor pe tipuri de servicii la 31 decembrie 2014.
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Tabel 1. Distribuția copiilor cuprinși în analiza cantitativă pe județe și tipuri de servicii

862

Total copii
în sistemul
de protecție
specială la
31.12.2014
1232

544

1251

1786

45

357

848

897

550

192

511

1622

2236

94

302

56

200

652

651

Mehedinți

202

164

66

193

625

696

Sibiu

272

90

92

474

928

1098

Sector 4

77

57

46

106

286

481

1764

1814

689

2807

7074

9077

Județul

La asistenți
maternali
profesioniști

Copii în
La rude La alte
servicii
până la familii/
gradul IV persoane rezidențiale
publice sau
private
195
117
422

Arad

128

Bacău

423

209

75

Cluj*

199

247

Constanța

369

Ialomița*

Total

Total copii
cuprinși în
analiză

*Notă: Pentru județele Cluj și Ialomița, datele utilizate în analiză au fost furnizate de
către DGASPC-uri și sunt actualizate la 30.06.2015.
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3. Limitele cercetării
Acest studiu, ca oricare alt demers de cercetare, are anumite limite ce țin de obiectivele
pe care ni le-am propus și de metodologia folosită pentru culegerea datelor.
Dat fiind că datele analizate provin din doar 8 județe, chiar dacă acestea au fost selectate
din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării, rezultatele nu pot fi direct extrapolate la
nivel național. De asemenea, având în vedere că pentru 6 județe, setul de date analizate
au cuprins în medie doar aproximativ ¾ din totalul copiilor din sistemul de protecție
specială, rezultatele ar trebui interpretate în termeni de estimări, ceea ce înseamnă că
este probabil ca anumite rezultate să fie afectate de erori. Din păcate singurele date la
nivel de județ referitoare la copiii din sistemul de protecție specială sunt cele referitoare
la distribuția lor pe tipuri de servicii, astfel încât cuantificarea erorilor determinate de
parțialitatea datelor în cazul celor șase județe nu este posibilă. Raportându-ne strict la
distribuția copiilor pe tipuri de servicii, nu se observă erori sistematice de sub sau suprareprezentare a copiilor plasați în anumite servicii, cea mai mare diferență între datele
analizate și cele oficiale de la sfârșitul anului 2014 fiind de -3.8% în cazul copiilor aflați în
plasament la rude până la gradul IV. Aceste diferențe au fost corectate prin ponderare.
Metoda de identificare a grupurilor de frați după mamă, precum și faptul că datele au
provenit din doar 8 județe introduce de asemenea niște limite în ce privește precizia
estimărilor.
Copiii care au mame diferite, dar același tată, precum și copiii cu aceeași mamă, dar
care sunt în plasament în alte județe decât cele cuprinse în studiu nu aveau cum să fie
identificați ca grupuri de frați. Din discuțiile avute cu specialiștii în domeniu în cadrul
focus grupurilor și interviurilor realizate, a reieșit că asemenea cazuri există, însă sunt
puțin frecvente.
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Trebuie deci reținut faptul că definiția folosită pentru grupul de frați în acest studiu,
respectiv doi sau mai mulți copii care au aceeași mamă, indiferent dacă au existat sau
nu legături între acești copii înainte de momentul intrării lor în sistemul de protecție,
este una limitativă din perspectiva identificării corecte a tuturor grupurilor de frați.
Identificarea plasamentului împreună sau separat de frați s-a făcut pe baza numelui
unităților în cadrul căreia sunt plasați copiii. Există situații în care unități de servicii
rezidențiale (case de tip familial, apartamente sociale) sunt organizate în funcție de sexul
copiilor (centre de băieți și centre de fete) ele apărând în înregistrările administrative
ca fiind unități distincte, deși în unele cazuri sunt situate în imediată vecinătate (de
exemplu într-un bloc pot fi două apartamente sociale, într-unul locuind doar băieți, iar
în celălalt doar fete). Este posibil ca o parte din grupurile mixte de frați să locuiască în
astfel de unități care sunt situate în imediata apropiere unele de celelalte, iar din cauza
numelor diferite ale unităților aceste cazuri să fi fost clasificate ca grupuri separate de
frați, chiar dacă în fapt copiii locuiesc în același bloc, sau în aceeași curte și pot avea
deci contact zilnic. Această sursă de eroare trebuie menționată, deși sunt relativ puține
astfel de cazuri (sub 3% din totalul cazurilor de copii cu frați în sistem).
Există cazuri în care măsura plasamentului s-a decis doar pentru o parte din frați, unii
rămânând in familii, precum și cazuri în care unii dintre frați au ieșit din sistem, fie prin
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reintegrarea în familie, fie prin adopție sau pur și simplu pentru că au depășit vârsta
maximă până la care pot rămâne în sistem. Datele pe care le-am avut la dispoziție se
referă strict la copiii care aveau la momentul cercetării o măsură activă de protecție
specială, astfel încât toate situațiile menționate anterior de grupuri de frați separați unii în sistem, alții în afara sistemului – nu au făcut obiectul acestui studiu.
O parte din datele administrative care ar fi fost de interes pentru a fi incluse în analiză
nu există sau nu au putut fi extrase automat din CMTIS. Este vorba în special de datele
referitoare la momentul intrării în sistem a copiilor (data în care s-a luat decizia măsurii
de plasament de către DGASPC sau de către instanță) precum și de datele referitoare
la motivul măsurii de plasament sau la etnia mamei. Multe dintre studiile realizate în
alte țări au identificat intrarea copiilor în sistem la momente diferite de timp ca fiind
un factor important care influențează plasarea separată a grupului de frați și deci ar fi
fost de preferat să putem explora și în cazul României influența acestui factor asupra
separării fraților din perspectivă cantitativă. Intrarea pe rând a copiilor în sistem a fost
însă o temă importantă în discuțiile de grup și individuale cu specialiștii din domeniu,
astfel încât acest subiect este bine documentat din cercetarea calitativă.
În ciuda tuturor limitelor menționate, consistența internă foarte ridicată a datelor
cantitative, precum și complementaritatea cu datele calitative, ne oferă suficiente
argumente să considerăm că rezultatele acestei cercetări reflectă în mod valid situația
grupurilor de frați din sistemul de protecție specială la nivelul celor opt județe și pot
constitui o bază solidă pentru dezvoltarea unui cadru instituțional care să conducă la
îmbunătățirea modului în care este pus în practică principiul menținerii fraților împreună
atunci când aceștia ajung în sistemul de protecție specială.
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4. Aspecte etice
Participarea tuturor subiecților la studiu s-a făcut pe bază de consimțământ informat. În
ce privește participarea copiilor la focus-grupuri, aceasta s-a făcut doar după obținerea
consimțământului în scris atât din partea copiilor cât și a reprezentanților legali. Copiii
care au participat la focus grupuri au fost recompensați cu un cadou simbolic în limita
a 20 de lei (aprox. 4.5 Euro), respectiv o carte de literatură adecvată vârstei lor.
Tuturor participanților la cercetare li s-a asigurat confidențialitatea datelor personale,
a răspunsurilor oferite și imaginii lor. Întotdeauna s-a explicat rolul echipamentului de
înregistrare și s-a obținut acordul verbal privind înregistrarea audio a interviurilor de
grup și individuale.
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iii. reZultatele cercetării
1. Numărul, distribuția și caracteristicile grupurilor de frați din sistemul de
protecție specială
Analiza pe baza datelor administrative din CMTIS și de la DGASPC-uri a relevat faptul
că pe ansamblul celor 8 județe 45,4% dintre copiii cu măsură de plasament au cel puțin
un frate în sistemul de protecție. Ponderea copiilor care au frați în sistem variază destul
de mult între județe de la 30,4% în cazul Sectorului 4 la 54,8% în cazul Sibiului (vezi
tabelul 2).
Din totalul de 7074 de cazuri de copii analizate au fost identificate 1247 de grupuri
de frați, iar prin ponderare estimăm că în cele 8 județe există în total 1589 de grupuri
de frați cărora le aparțin 4091 de copii. Dimensiunea medie a unui grup de frați din
sistemul de protecție este de 2.58 membri. Au fost identificate și 5 grupuri de frați
trans-județene, adică copii care au aceeași mamă și sunt în plasament în unități din
județe diferite. Este destul de probabil însă ca unii dintre copii să aibă frați în plasament
și în alte județe decât cele 8 analizate.
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Tabel 2. Distribuția grupurilor de frați din sistemul de protecție specială
Nr. de
grupuri
de frați
identificate

Estimare
nr. de
grupuri
de frați

Nr.
mediu
frați
per
grup

Nr. total
estimat
de copii
cu frați în
sistemul de
protecție

172

248

2.43

603

Arad

862

421

% copii
care au
frați în
sistemul
de
protecție
specială
48.8%

Bacău

1251

606

48.4%

214

307

2.79

857

Cluj*

848

358

42.2%

147

147

2.43

357

Constanța

1622

722

44.5%

284

390

2.53

986

Ialomița*

652

267

41.0%

108

108

2.46

266

Mehedinți

625

241

38.6%

97

97

2.48

241

Sibiu

928

509

54.8%

184

219

2.77

605
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286

87

30.4%
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66

2.39

158

5

7

2.58

18

1247

1589

2.58

4091

Județul

Grup
transjudețean
Total
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Nr. total
de copii
analizați

—

7074

Nr. copii
cu frați
identificați
în sistem

—

3211

—

45.4%

Pe ansamblul celor 8 județe, 23% din totalul copiilor cu măsură de protecție au un singur
frate în sistem, 11% au doi frați, iar 11% au trei sau mai mulți frați (vezi figura 1). Numărul
maxim de copii aparținând unui grup de frați identificat din datele administrative
folosite a fost de 9. Grupurile de frați formate din mai mult de 5 membri sunt puține,
ele totalizând aproximativ 2% din copiii din sistemul de protecție.
Ponderea copiilor care au 3 frați sau mai mulți variază între 6-7% în cazul județelor
Arad, Mehedinți și a Sectorului 4 și 19% în cazul județului Sibiu. În județul Bacău se
înregistrează de asemenea o pondere mai mare a copiilor cu 3 sau mai mulți frați,
respectiv de 16% din totalul copiilor cu măsură de plasament.
Figura 1. Distribuția copiilor cu măsură de plasament în funcție de numărul lor de frați din
sistemul de protecție
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Grupurile de frați formate din doi copii sunt cele mai frecvente, reprezentând aproape
două treimi din totalul grupurilor de frați din cele opt județe (vezi figura 2). Grupurile de
3 frați reprezintă aproximativ 21% din totalul grupurilor de frați, în timp ce ponderea
grupurilor de 4 sau mai mulți frați este de 14%.
Ponderea grupurilor de 2 frați variază între 56% în județul Bacău și 74% în județul
Ialomița și Sectorul 4. Grupurile de trei frați sunt relativ mai răspândite în județele
Bacău, Mehedinți și Arad (23-25%). Sibiu și Bacău sunt județele cu cele mai mari ponderi
de grupuri de patru sau mai mulți frați (19-20%).
Figura 2. Distribuția grupurilor de frați în funcție de dimensiunea lor
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Vârsta medie a copiilor care compun un grup de frați din sistemul de protecție este de
11,4 ani, variind de la 10,3 ani în cazul grupurilor mai mari de 5 copii, la 11,7 ani pentru
grupurile de doi frați. Media diferenței de vârstă între fratele cel mai mare și cel mai mic
depinde puternic de dimensiunea numărului de frați.
În cazul grupurilor de 2 frați, diferența de vârstă între ei este în medie 2.9 ani, aceasta
crescând la 7.8 ani în cazul grupurilor de 4 frați și la aproape 10 ani în grupurile de 5 sau
mai mulți frați (vezi tabelul 3). Din totalul grupurilor analizate 7,5% au în componența
lor frați gemeni.
Majoritatea grupurilor de frați (58%) din sistemul de protecție specială sunt grupuri
mixte care includ atât băieți cât și fete. Grupurile în care copii au același sex sunt mai
frecvente în cazul grupurilor de 2, respectiv 3 frați, în timp ce în cazul grupurilor care
includ peste 4 copii, grupurile mixte au o pondere de 90%.
Pe ansamblul grupurilor de frați investigate, 14% dintre ele au în componență cel puțin
un copil care are încadrare în grad de handicap accentuat sau grav.
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Tabel 3. Indicatori demograﬁci ai grupurilor de frați din sistemul de protecție specială
Dimensiunea grupului de frați
Indicatori

3 frați
[N=339]

4 frați
[N=121]

11.7

11.3

10.6

10.3

11.4

2.9

5.4

7.8

9.8

4.2

29%

19%

4%

5%

23%

% grupurilor formate
doar din fete

23%

15%

5%

5%

19%

% grupurilor mixte

48%

66%

91%

90%

58%

% grupurilor care includ
cel puțin un
copil cu handicap
accentuat sau grav

12%

18%

20%

16%

14%

Vârsta medie a copiilor
(ani)
Media diferenței de
vârsta între fratele cel
mai mare și cel mai mic
(ani)
% grupurilor formate
doar din băieți
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2 frați
[N=1032]

>=5 frați
[N=96]

Total
[N=1589]

2. Statistici privind plasamentul grupurilor de frați
Din totalul copiilor care au frați în sistemul de protecție în cele opt județe analizate,
jumătate sunt în prezent plasați împreună cu toți frații lor, în timp ce o treime sunt
separați de frații lor. Restul de 17% sunt plasați împreună doar cu o parte din frații lor
(vezi figura 3).
Variațiile inter-județene în ce privește plasamentul grupurilor de frați sunt foarte mari.
Există două județe, Cluj și Ialomița, în care ponderea copiilor care sunt în plasament
împreună cu frații lor este 80%, respectiv 74%, în timp ce pentru celelalte județe
aceasta variază între 41% (Sectorul 4) și 49% (Sibiu). Cele mai mari ponderi de copii
plasați separat de frați se înregistrează în Sectorul 4 (42%) și Arad (40%). Ponderea
copiilor care sunt plasați împreună doar cu o parte din frații lor variază între 9% în cazul
Clujului și Ialomiței și 20-21% în cazul Sibiului și Bacăului.
Diferențele mari dintre Cluj și Ialomița, pe de o parte, și restul de județe analizate, pe
de altă parte, rezidă în mică măsură în caracteristicile grupurilor de frați (atât Clujul
cât și Ialomița au relativ mai puțin copii cu frați, iar grupurile de frați tind să fie relativ
mai mici), cât cel mai probabil în eficiența practicilor de plasament dată de modul în
care sunt utilizate spațiile disponibile în unitățile de îngrijire din aceste județe. Această
eficiență se observă în special în Cluj, unde ponderea grupurilor de frați plasate la
asistenți maternali profesioniști este de două ori mai mare decât în celelalte județe
(24% din copiii plasați la AMP aparțin unor grupuri de frați plasați împreună, comparativ
cu doar 12% pe ansamblul celorlalte județe).
Tot în Cluj, din totalul copiilor plasați în case de tip familial 41% aparțin unor grupuri
de frați plasați împreună, în timp ce în restul județelor ponderea acestor copii este de
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23%. În Ialomița menținerea fraților împreună într-o mai mare măsură decât în celelalte
23%
județe se bazează pe o eficacitatea mai mare a DGASPC în a plasa grupuri de frați
împreună în familia extinsă (43% din copiii plasați la rude sunt grupuri de frați, față de
32% în restul județelor), precum și la alte familii sau persoane (20% din copiii plasați la
alte familii sunt grupuri de frați, față de 8% în restul județelor).
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Figura 3. Distribuția copiilor care au frați în sistem, în funcție de plasamentul împreună
sau separat de frații lor
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Pe ansamblul celor 8 județe studiate, datele relevă că 40% din totalul copiilor plasați
împreună cu frații lor sunt în plasament în familia extinsă. Aproape 60% din totalul
copiilor plasați împreună cu frații lor beneficiază de îngrijire de tip familial (AMP, rude,
alte persoane), la care se adaugă 21% copii plasați împreună cu frații în case de tip
familial și 7% în apartamente sociale (vezi figura 4).
Figura 4. Distribuția copiilor aflați în plasament împreună cu frații lor, în funcție de tipul
unității de plasament
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Există diferențele substanțiale între județe în ce privește plasamentul împreună al
grupurilor de frați. În Mehedinți aproape 90% dintre copiii plasați împreună cu frații lor
sunt în plasament în servicii de tip familial, în timp ce în Sibiu, Arad și Sectorul 4 doar
40-45% dintre frații plasați împreună sunt în astfel de servicii. Ponderile cele mai mari
de frați plasați împreună în case de tip familial se înregistrează în Arad (47%) și Sectorul
4 (43%). În Cluj și Bacău apartamentele sociale găzduiesc frații plasați împreună în
proporții semnificativ mai mari decât în celelalte județe, iar Sibiul se remarcă prin faptul
că 27% dintre frații plasați împreună sunt găzduiți în centre de plasament de tip clasic
(vezi figura 4).
În cazul copiilor separați de frații lor, ponderea celor plasați în servicii de tip familial este
de peste 60% pe ansamblul celor 8 județe, cei mai mulți dintre ei fiind în plasament
la asistenți maternali profesioniști (vezi figura 5). Ponderea fraților separați plasați
în servicii de tip familial variază de la 42-43% în cazul Sectorului 4 și al Aradului la
aproximativ 80% în cazul Bacăului și Mehedințiului. Plasamentul la AMP se asociază
în mod semnificativ cu separare grupurilor de frați din cauza faptului că cei mai mulți
dintre aceștia nu au capacitatea de a se ocupa decât de creșterea și îngrijirea unui singur
copil.
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Figura 5. Distribuția copiilor aflați în plasament separat de frații lor, în funcție de tipul
unității de plasament
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Pe ansamblul celor 8 județe, majoritatea copiilor plasați împreună doar cu o parte din
frații lor (60%) sunt găzduiți în servicii de tip rezidențial, dintre care 27% în case de
tip familial și 18% în centre de plasament clasice. Dintre cei plasați în servicii de tip
familial cei mai mulți sunt în grija unor asistenți maternali profesioniști (vezi figura 6).
Diferențele cel mai notabile dintre județe în ce privește distribuția acestor copii plasați
în grupuri ”parțiale” de frați se înregistrează între Mehedinți și Sibiu.
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În Mehedinți 57% dintre acești copii sunt plasați la AMP, în timp ce în Sibiu 56% dintre
copiii plasați împreună cu unii dintre frații lor sunt găzduiți în centre de plasament
clasice. Ponderea cea mai mare de copii plasați împreună cu unii dintre frați în case de
tip familial se înregistrează în Arad (62%).
Figura 6. Distribuția copiilor aflați în plasament împreună doar cu o parte din frații lor, în
funcție de tipul unității de plasament
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În ceea ce privește copiii care nu au frați în sistemul de protecție distribuția acestora
pe tipuri de servicii la nivelul celor 8 județe relevă că 63% sunt plasați în servicii de tip
familial, existând variații inter-județene în intervalul 53% (Sibiu) și 70% (Constanța și
Ialomița). Majoritatea copiilor fără frați plasați în servicii de tip rezidențial sunt găzduiți
în case de tip familial, ponderile cele mai mari înregistrându-se în Arad și Bacău (vezi
figura 7).
Figura 7. Distribuția copiilor aflați în plasament care nu au frați în sistem, în funcție de tipul
unității de plasament
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Comparând distribuțiile celor patru categorii de copii în funcție de tipul de serviciu în
care este dispus plasamentul împreună sau separat de frați se observă că:
• Plasamentul la AMP sau alte familii/persoane se asociază semnificativ cu separarea
grupului de frați;
• Plasamentul în familia extinsă, precum și în case de tip familial sau apartamente
sociale favorizează menținerea grupului de frați împreună;
• Plasamentul în servicii de tip rezidențial se asociază în special cu separarea parțială
a grupurilor de frați.
În continuare vom prezenta rezultatele analizelor asupra relației dintre caracteristicile
grupurilor de frați și modul în care sunt plasați în servicii de protecție specială.
3. Factori care inﬂuențează plasamentul grupurilor de frați
Datele administrative pe care le-am avut la dispoziție despre cazurile de copii cu
măsură de plasament ne-au permis să analizăm influența câtorva caracteristici sociodemografice ale grupurilor de frați, asupra menținerii împreună sau separării fraților
atunci când s-a luat măsura plasamentului, respectiv sexul copiilor, vârsta, diferența
de vârstă dintre fratele cel mai mare și cel mai mic, numărul de copii care formează
grupul de frați și încadrarea copiilor în grad de handicap accentuat sau grav. Trebuie
menționat că analizele ale căror rezultate sunt prezentate în acest sub-capitol au ca
referință cazurile de copii care au frați în sistemul de protecție specială din toate cele
opt județe.
Dimensiunea grupului de frați are o influență foarte importantă asupra modului
în care sunt plasați aceștia. După cum se poate observa din figura 8, există o relație
aproape liniară între numărul de copii care formează un grup de frați și plasamentul
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lor împreună sau separat: 64% din copiii aparținând grupurilor de 2 frați sunt plasați
împreună, aceasta pondere descrescând la 43% în cazul grupurilor de 3 frați, la 33%
pentru grupurile de 4 frați și la 25% în cazul grupurilor de frați cu 5 sau mai mulți membri.
Ponderea copiilor plasați separat de frații lor are și ea o tendință de descreștere liniară
în funcție de dimensiunea grupului, însă mai puțin accentuată, în timp ce ponderea
copiilor separați doar de o parte din frații lor crește de la 25% în cazul grupurilor de 3
frați la 50% în cazul grupurilor formate din 5 sau mai mulți copii.
Figura 8. Plasamentul împreună cu sau separat de frați în funcție de dimensiunea grupului
de frați
100%
17%

25%
36%

38%

75%

50%
33%
32%

50%

29%
25%

64%
25%

50%

43%
33%
25%
0%

2 frați
[N=2061]

50

3 frați
[N=1015]

plasați
împreună
doar cu o
parte din
frații din
sistem

4 frați
[N=483]
plasați
separat
de ceilalți
frați din
sistem

>=5 frați
[N=525]
plasați
împreună
cu toți
frații din
sistem

Total
[N=4084]

Sexul copiilor care formează un grup de frați are o influență mai scăzută asupra
menținerii sau separării grupului (vezi figura 9). Fetele aparținând unor grupuri de
surori sunt în mai mare măsură plasate împreună, decât copiii aparținând unor grupuri
formate doar din băieți sau decât copiii din grupuri mixte. În cazul copiilor din grupuri
mixte probabilitate ca un copil să fie plasat cu o parte din frați dar separat de alții este
dublă comparativ cu copiii aparținând unor grupuri de frați de același sex.
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Figura 9. Plasamentul împreună cu sau separat de frați în funcție de sexul membrilor
grupului de frați
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Vârsta copiilor influențează semnificativ plasamentul lor separat doar în cazul celor care
au până în trei ani. Legea interzice plasamentul în servicii de tip rezidențial a copiilor
sub 3 ani (până la 1 ianuarie 2015 legea prevedea vârsta limită de 2 ani) și acest lucru
explică în cea mai mare parte faptul că 54% dintre acești copii sunt separați de frații lor.
Există însă diferențe semnificative inter-județene în ce privește plasamentul grupurilor
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de frați care includ copii sub 3 ani. Ponderea copiilor sub 3 ani plasați împreună cu frații
lor variază de la 15% în cazul Constanței la 65% în cazul Clujului. 70% din copiii sub 3
ani din Sibiu sunt plasați separat de frații lor, în timp ce în Cluj și Sectorul 4 doar 20%,
respectiv 35% sunt separați.
Figura 10. Plasamentul împreună cu sau separat de frați în funcție de vârsta copiilor
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O influență foarte importantă asupra plasamentului împreună al grupurilor de frați o
are diferența de vârstă dintre frați (măsurată în cazul analizei noastre prin diferența
dintre fratele cel mai mare și cel mai mic). În cazul fraților cu vârste foarte apropiate
(diferențe de cel mult trei ani), 70% dintre ei sunt plasați împreună. Proporția scade pe
măsură ce diferențele de vârstă dintre frați cresc, fiind de 45% în cazul diferențelor de
4-6 ani, 34% în cazul diferențelor de 7-9 ani și ajungând la doar 18% în cazul diferențelor
de vârstă de peste 10 ani (vezi figura 11).
Figura 11. Plasamentul împreună cu sau separat de frați în funcție de diferența de vârstă
dintre frați
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Existența unui copil cu handicap într-un grup de frați se asociază semnificativ cu
plasamentul separat al grupului. După cum se poate observa din figura 12, 63% dintre
copiii încadrați în grad de handicap accentuat sau grav și 43% dintre cei cu handicap ușor
sau mediu sunt plasați separat de frații lor, în timp ce proporția copiilor fără handicap
plasați separat de frați este de 30%.
Figura 12. Plasamentul împreună cu sau separat de frați în funcție de încadrarea în grad
de handicap
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Figura 13 prezintă ierarhia factorilor socio-demografici în funcție de influența pe care
au asupra probabilității ca membrii unui grup de frați să fie plasați separat. Factorul
cu cea mai mare influență este încadrarea copilului în grad de handicap accentuat sau
grav care crește cu 253% probabilitatea ca un copil să fie plasat separat, ținând sub
control ceilalți factori incluși în analiză. Al doilea factor ca influență este vârsta sub 3 ani
a copilului, care crește cu 146% probabilitatea ca un copil să fie plasat separat.
Dimensiunea grupului de frați, diferența de vârstă dintre frați precum și sexul fraților
au și ele o influență semnificativă însă mai redusă ca importanță. Dacă un copil are 3
sau mai mulți frați șansele ca el să fie plasat separat de aceștia cresc cu 48% față de cei
care au mai puțin frați. De asemenea creșterea cu un an a diferenței de vârstă dintre
frați duce la o creștere cu 25% a șansei ca frații respectivi să fie plasați separat, în timp
ce faptul că o fată face parte dintr-un grup de surori scade șansele ca ea să fie plasată
separat cu 25%.

56

Figura 13. Influența caracteristicilor socio-demograﬁce ale grupurilor de frați asupra
plasamentului lor separat5
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Următoarele capitole ale acestui raport prezintă rezultatele cercetării calitative,
respectiv opiniile și experiențele specialiștilor din DGASPC-uri, ale furnizorilor privați
de servicii de protecție specială, precum și ale părinților biologici și copiilor din sistemul
de protecție referitoare la plasamentul grupurilor de frați.

4. Practici curente legate de plasamentul copiilor aparținând unor grupuri
de frați
Majoritatea specialiștilor cu care s-a discutat în cadrul interviurilor de grup sau individuale,
atât cei din DGASPC-uri cât și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, susțin
că întotdeauna se acordă o importanță foarte mare principiului menținerii fraților
împreună atunci când se propune și se decide măsura de plasament. Plasarea grupurilor
de frați împreună este o prioritate și cu excepția cazurilor când acest lucru ar contravine
intereselor copiilor, se face tot posibilul pentru ca frații să rămână împreună. Cu toate
acestea, se recunoaște că respectarea acestui principiu nu este întotdeauna posibilă,
în special în cazul grupurilor de frați cu număr mare de membri (3-4 sau mai mulți).
Cauzele țin, pe de o parte, de numărul limitat de asistenți maternali profesioniști și de
capacitatea redusă a acestora de a lua în plasament mai mulți copii, iar pe de altă parte
de numărul limitat de locuri disponibile din unitățile rezidențiale, fie că vorbim de centre
de plasament sau de casele de tip familial.
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Figura 14. Poziționarea celor 8 județe analizate în funcție de ponderea copiilor plasați la
AMP și în case de tip familial (sursa datelor ANPDCA)
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Eforturi de a plasa frații împreună se făceau de către DGASPC-uri chiar și înainte de
apariția în 2004 a legii 272 și nu se poate vorbi de apariția vreunor schimbări în timp în
ce privește importanța care se acordă punerii în aplicare a acestui principiu. Totodată,
majoritatea specialiștilor au afirmat că se acordă aceeași importanță deosebită
menținerii fraților împreună indiferent de caz, însă au subliniat și faptul că dincolo de
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capacitatea limitată a sistemului de a acomoda grupurile mari de frați, există și o serie
de alte constrângeri sau factori care nu fac posibilă respectarea acestui principiu și
despre care vom discuta ulterior (vezi sub-capitolul III.4.1).
Practica plasamentului grupurilor de frați dintr-un județ depinde de gradul de dezvoltare
și tipul serviciilor de protecție specială pentru copiii separați temporar sau definitiv de
părinți. Fiecare dintre cele opt județe au configurații distincte de servicii: Aradul are o
rețea bine dezvoltată de case de tip familial, atât publice cât și private, însă rețeaua
de asistență maternală este mult sub-dimensionată; Bacăul are bine dezvoltate atât
asistența maternală, cât și casele de tip familial. Mehedințiul are bine dezvoltată
asistența maternală, dar nu are case de tip familial;
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Constanța și Ialomița au sub-dezvoltate atât rețeaua de case de tip familial, cât și
cea de AMP, însă reușesc să plaseze foarte mulți copii în familia extinsă; Sibiul are o
rețea de AMP relativ bine dezvoltată însă, serviciile rezidențiale se bazează în principal
pe centre de plasament de tip clasic; Clujul și Sectorul 4 au rețele de AMP mediu
dezvoltate prin raportare la nevoi și comparativ cu celelalte județe, rețeaua de case
de tip familial fiind mai bine dezvoltată în Sectorul 4, în timp ce Clujul compensează
printr-o rețea bine dezvoltată de apartamente sociale. Practica fiecărui DGASPC în
ce privește plasamentul grupurilor de frați este determinată de combinația dintre
specificul de dezvoltare a tipului de servicii de protecție specială din respectivul județ și
de caracteristicile grupului de frați.
În majoritatea județelor (excepțiile sunt Constanța și Ialomița) situațiile în care grupurile
de frați pot fi plasate împreună la familia extinsă sunt mai degrabă rare și depind de
numărul de copii din fratrie. Există situații în care membrii familiei extinse doresc să
preia în plasament separați temporar sau definitiv de părinți, însă constrângerile ce țin
de condițiile de locuit, de venituri, de vârsta rudelor la care ar fi posibil plasamentul (cel
mai frecvent e vorba de bunici) etc. împiedică DGASPC să decidă plasamentul întregului
grup de frați la familia extinsă. În alte cazuri, există posibilitatea ca o rudă apropiată să
poate prelua unu, doi copii dintr-un grup mare de frați, însă nu pe toți și specialiștii sunt
puși în situația de a evalua ce e mai bine: să separe grupul de frați? – pe unii să-i dea în
plasament la rude și pe alții în unități rezidențiale – sau să păstreze frații împreună? chiar dacă asta înseamnă că vor merge toți într-un centru de plasament sau în case de
tip familial și astfel se încalcă principiul din lege referitor la plasamentul cu prioritate la
familia extinsă sau la cea substitutivă.
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În funcție de diferențele de vârstă dintre frați se întâmplă, așa cum o arată și statisticile,
să se decidă separarea lor și unii să rămână în familia extinsă, iar alții să meargă în sistem,
însă conform declarațiilor specialiștilor întotdeauna se ține seama de interesul copiilor.
Există și cazuri în care deși există disponibilitatea și capacitatea de a lua în îngrijire un
grup de 2-3 frați, rudele sau afinii preferă să nu facă acest lucru pentru că le este frică
de părinții biologici ai copiilor. În foarte multe cazuri însă, căutările celor din DGASPC
pentru a găsi rude până la gradul IV dispuse să preia în plasament copii pentru care se ia
o măsură de protecție specială sfârșesc fără succes, crescând perioada de timp în care
copiii stau în plasament în regim de urgență, și în acest sens specialiștii considerând că
ar fi nevoie de o flexibilizare a procedurilor necesare în astfel de cazuri.
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Din discuțiile cu specialiști a mai reieșit și faptul că odată cu mărirea substanțială a
alocației de plasament de la 1 ianuarie 20156, multe dintre DGASPC-uri se confruntă cu
o creștere a solicitărilor de plasament la bunici sau alte rude.
Cu o situație problematică se confruntă grupurile mari de frați și în cazul în care se
încearcă plasarea lor la asistenți maternali profesioniști. În majoritatea județelor,
numărul AMP este insuficient și sunt într-un fel prioritizați pentru copiii mici cu vârste
până în trei ani. În practică grupurile de aproximativ 2 maxim 3 frați sunt relativ ușor de
plasat la un asistent maternal profesionist, mai ales în situația în care soția și soțul sunt
ambii AMP. În Mehedinți de exemplu au fost formați special asistenți maternali care să
poată primi și îngriji grupuri de frați (fapt care poate fi observat și din analiza statistică
– în Mehedinți 30% dintre copii aflați în plasament împreună cu frații lor sunt la AMP).
Majoritatea specialiștilor intervievați sunt de părere că plasamentul la AMP este soluție
cea mai bună pentru cazurile de doi frați, însă numărul insuficient de AMP limitează
accesul la această soluție. Din discuțiile purtate a mai reieșit și că dat fiind că în general
cei care adoptă sunt interesați de copiii mici, atunci se evaluează fiecare caz in parte și,
dacă este în interesul copilului să fie adoptat și dacă nu pot fi adoptați și frații lui mai
mari, se decide plasamentul separat – copilul mic este dat în plasament singur la AMP,
restul fraților mai mari merg în unități rezidențiale.
În condițiile în care nu se reușește plasamentul în servicii de tip familial – cazul cel mai
frecvent pentru grupurile cu mai mult de 3 frați -, se caută soluții de plasament în servicii
rezidențiale, iar menținerea fraților împreună depinde de locurile disponibile în aceste
unități la momentul respectiv, precum și de caracteristicile copiilor: vârstă / diferența
de vârstă, sex, încadrare în grad de handicap etc.). În practică, deși acest lucru nu se
întâmplă frecvent, se apelează inclusiv la supraîncărcarea unităților rezidențiale tocmai
pentru a menține frații împreună (de ex. să se plaseze 4 frați împreună într-o unitate
deși sunt doar 3 locuri disponibile).
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Chiar dacă nu se reușește menținerea împreună în plasament, în toate cazurile se
caută însă soluții care să faciliteze păstrarea relațiilor dintre frați, respectiv sunt plasați
la asistenți maternali sau în unități rezidențiale din proximitate (aceeași localitate în
mediul rural și orașele mici, respectiv același cartier în cazul orașelor mari). Specialiștii
sunt de părere aproape în unanimitate că unitățile de tip familial sunt soluția cea mai
potrivită pentru plasamentul grupurilor de frați cu mai mult de trei membri. Casele de
tip familial oferă avantajul unui mediu stabil într-un grup restrâns de copii – numărul de
locuri în astfel de unități variază în general între 6 și 12 – și cum adesea unitățile de tip
familial sunt grupate mai multe în același loc, chiar dacă nu sunt locuri pentru toți într-o
căsuță, pot locui în căsuțe învecinate.
4.1. Principalele obstacole în calea menținerii fraților împreună atunci când se decide
măsura plasamentului
Din discuțiile cu specialiștii din DGASPC-uri și ONG-urile care oferă servicii de
îngrijire alternativă reiese că principalele obstacole cu care se confruntă în ce privește
respectarea principiului menținerii fraților împreună pot fi grupate în trei categorii:
limitări care țin de caracteristicile copiilor, limitări ce țin de capacitatea serviciilor fie ele
familiale sau rezidențiale de a prelua un anumit număr de frați și o limitare impusă de
lege, în cazul fraţilor pentru care se stabileşte în acelaşi timp măsura plasamentului iar
unul dintre aceştia are vârsta mai mică de 3 ani. La acestea se adaugă situația în care
copii aparținând unui grup de frați intră pe rând in sistemul de protecție. Detaliem în
continuare obstacolele identificate cu ajutorul specialiștilor din sistem.
În primul rând există limitarea impusă de lege în cazul copiilor cu vârstă până la trei ani,
care nu pot fi plasați decât în servicii de tip familial (familie extinsă, alte familii sau
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AMP). Dacă într-un grup de 3-4 frați sau mai mulți există un copil cu vârsta până la trei
ani și restul mai mari de trei ani, cel mai probabil este ca cel mic să fie plasat separat la
un AMP, în cazul în care nu se reușește plasamentul în familia extinsă.
În al doilea rând, există situații în care unul din frați este diagnosticat cu handicap
accentuat sau grav care necesită îngrijire specială și asistență permanentă, caz în care
acesta e plasat separat de frații lui într-o unitate rezidențială specializată. Casele de
tip familial, cu excepția celor specializate pentru copii cu handicap, nu beneficiază de
asistență medicală permanentă și nici nu au în general personal calificat să îngrijească
copii cu handicap, ca atare nu pot prelua aceste cazuri. Există de asemenea situații în care
existența unui handicap senzorial sau de dezvoltare, nu neapărat încadrat ca accentuat
sau grav, să implice frecventarea unei școli speciale, iar în funcție de localizarea acesteia
să fie necesară separarea copilului cu handicap de restul fraților tipici.
În al treilea rând există situații în care serviciile rezidențiale (centre de plasament, case
de tip familial sau apartamente sociale) sunt organizate în funcție de sexul copiilor
(module de băieți și module de fete), caz în care grupurile mixte de frați și surori ajung
să fie plasate separat. De obicei însă aceste module sunt în imediata vecinătate, astfel
încât frații pot interacționa ușor cu surorile lor. De asemenea, au fost menționate cazuri
în care s-a renunțat la organizarea pe sexe a unităților rezidențiale tocmai pentru a
putea păstra grupurile de frați împreună.
Capacitatea limitată a de plasament în serviciile de tip familial și numărul de locuri
disponibile în unitățile rezidențiale afectează posibilitatea plasării împreună a copiilor
dintr-un grup de frați, în special când este vorba de un număr mare frați. În cazul familiei
extinse sau substitutive capacitatea limitată nu se referă doar la existența unor condiții
adecvate de locuit și a posibilităților materiale de a întreține un anumit număr de copii,
dar și la capacitatea fizică și emoțională de a face față îngrijirii acestor copii.
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Bunicii sau alte rude în vârstă e puțin probabil să poată face față în mod adecvat
creșterii, educării și îngrijirii unui grup numeros de copii, chiar dacă ei sunt dispuși să-și
asume acest rol. În cazul asistenților maternali, numărul maxim de copii pe care-l pot
primi în plasament este stabilit în atestatul pe care-l primesc după finalizarea cursurilor
de pregătire. Majoritatea AMP pregătiți în județele analizate pot primi grupuri de
doar 2 frați. Serviciile rezidențiale trebuie să respecte anumite standarde de calitate
referitoare la dotări și personal, și au deci o anumită capacitate de furnizare de servicii
pentru copii lipsiți de ocrotirea părintească. Posibilitatea unui serviciu rezidențial de a
prelua un număr de copii la un moment dat este dată de numărul de locuri disponibile.
În cazul în care numărul de frați este mai mare decât numărul de locuri disponibile, în
mod evident nu este posibilă plasarea lor în respectiva unitate decât dacă sunt separați
sau se acceptă o supraîncărcare, acest lucru putând însă însemna o abatere de la
standardele minime de calitate.
Diferențele mari de vârstă între frați pot reprezenta un obstacol pentru plasarea lor
împreună din mai motive ce țin de nevoile diferite specifice vârstei fiecăruia. Dacă unul
dintre frați are 16 ani și se află într-o unitate rezidențială împreună cu un alt frate mult
mai mic, de exemplu, de 6 ani, iar în respectiva unitate majoritatea copiilor sunt din
această grupă de vârstă mică, atunci fratele poate fi mutat într-un grup din alt centru
care să corespundă nevoilor lui de socializare. Diferențele mari de vârstă presupun de
asemenea și nevoi diferite de educație, școlarizare la niveluri diferite de învățământ
care e posibil să nu existe în aceeași localitate. De exemplu, un copil de 15 ani dintrun grup de frați plasat într-o unitate rezidențială din mediu rural și care ar trebui să
meargă la liceu, însă în localitatea respectivă nu există liceu. Pentru a-și putea continua
educația la alt nivel, este in interesul lui sa fie mutat într-o localitate în care există liceu.
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Un alt obstacol care poate afecta plasarea fraților împreună constă în existența unor
probleme comportamentale în cazul unuia dintre copii, probleme care ar putea să le
pericliteze siguranța fizică sau dezvoltarea psihică a celorlalți membri ai grupului. Astfel
de cazuri sunt evaluate cu atenție de către specialiștii din DGASPC și dacă se apreciază
că șansele de reducere a problemelor comportamentale sunt mici, atunci singura soluție
este separarea fratelui problemă de ceilalți.
De asemenea există și situații în care relațiile dintre frați sunt unele de respingere, copii
exprimându-și chiar dorința de a nu fi plasați împreună cu un anumit frate. Astfel de
situații apar în special în cazul în care frații au mame sau tați diferiți și ajung să nege
relația de frăție.
Nu în ultimul rând, există dificultăți specifice situației în care frații intră la momente
diferite de timp în sistemul de protecție, fie din cauza modificării situației familiale, fie
din cauza faptului că provin din mame sau tați diferiți, fie, cel mai frecvent, din cauza
nașterii unui nou copil după momentul plasării unui prim lot de frați. Așa cum a reieșit
atât din discuțiile cu specialiști, cât și din analiza dosarelor și unele interviuri cu părinți,
cazurile de frați care intră pe rând în sistem sunt foarte diverse și în practică nu se prea
reușește plasamentul lor împreună. În astfel de cazuri, intervin adesea o multitudine din
obstacolele deja amintite. De regulă copiii care intră în plasament ulterior plasamentului
fratelui sau fraților lor sunt copiii de vârste mici, care sunt plasați la AMP. Dacă primii
intrați în sistem au fost plasați deja în familia extinsă sau cea substitutivă, posibilitatea
ca frații din valul al doilea sau al treilea să fie primiți în plasament la aceleași familii este
destul de redusă. De asemenea, dacă primii frați au fost plasați în unități rezidențiale,
frații născuți ulterior și care sunt de vârstă mică sunt plasați la AMP, iar ulterior, după ce
aceștia cresc și în funcție de relațiile pe care le dezvoltă cu frații mai mari se încearcă
reunirea lor într-un centru de plasament sau casă de tip familial.
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Apar însă frecvent obstacolele ce țin de diferențele de vârstă și deci în practică, este
foarte dificil ca astfel de grupuri de frați să ajungă să crească împreună. Nu de puține
ori, între frații care ajung pe rând în sistem nu au existat anterior plasamentului nici un
fel de relații, provin din mame sau tați diferiți, nu au locuit împreună și ca atare nu au
o experiență de viață comună pe care să bazeze atașamentul reciproc și ajung să nege
relația fraternă.
În funcție de perioadele petrecute de fiecare copil în familia biologică anterior
plasamentului, fiecare își definește altfel locul în familie și e posibil să apară și relații
tensionate, conflictuale sau de rivalitate între aceștia. Situațiile sunt analizate și evaluate
individual și dacă se consideră că este în interesul copiilor să fie plasați împreună și
există această posibilitate atunci se depun toate eforturile pentru ca frații care intră
ulterior în sistem să ajungă lângă frații deja în plasament.
4.2 Factori care contribuie la propunerea și decizia de menținere împreună sau separare a
fraților
Dincolo de constrângerile prezentate anterior și care condiționează în fapt posibilitatea
la un moment dat a menținerii fraților împreună atunci când se decide luarea măsurii
de plasament, fiecare caz este analizat si evaluat individual. Discuțiile cu specialiștii,
centrate pe identificarea factorilor care au contribuit la deciziile de plasament împreună
sau separat în cele mai recente cazuri de grupuri de frați la care au lucrat vin să susțină
această practică a evaluării situației fiecărui copil în parte din perspectiva nevoilor și
intereselor lui.
Din perspectiva specialiștilor factorii care se iau în considerare și contribuie la luarea

69

deciziei de plasament împreună a membrilor unei fratrii sunt următorii:
• respectarea legislației din domeniul protecției copilului;
• lipsa problemelor de sănătate sau a unor nevoi speciale;
• apropierea ca vârstă dintre frați;
• calitatea și intensitatea conexiunii afective dintre membrii fratriei, existența
atașamentului reciproc;
• existența unor relații de susținere reciprocă, suport emoțional și întrajutorare și
nevoia formării unor asemenea relații între frați;
• nevoia de formare și/sau menținere a sentimentului de apartenență la o familie;
• evitarea trăirii situației unui dublu abandon (din partea părinților și din partea fraților);
• nevoia copiilor de împărtășirea a unor experiențe sau trăiri afective;
Există situații în care se decide ca dintr-un grup de frați, o parte să fie plasați împreună, iar
alții separați. Printre factorii care contribuie la această decizie și care au fost menționați
de specialiști se numără:
• numărul mare de frați, în condițiile lipsei de locuri disponibile în unitățile rezidențiale;
• diferențe mari de vârste între frați sau vârsta unuia dintre copii sub trei ani;
• problemele de sănătate ale unui dintre frați, nevoia de asistență și îngrijire specială;
• nevoi educaționale diferite ale fraților (derivă în principal din diferențele de vârstă);
• problemele comportamentale ale unuia dintre frați;
• dorința copiilor de a fi plasați separat, negarea relației fraterne;
• situația în care copiii au fost victime ale abuzurilor sau traficului de persoane și care
necesită servicii specializate pentru o anumită perioadă de timp;
70

Deși rare, așa cum a reieșit din cercetarea calitativă, există și situații în care frații aflați
împreună în plasament ajung să fie separați. Astfel de situații pot fi determinate de
următorii factori:
• trecerea unuia dintre membrii fratriei la alt ciclu de învățământ;
• apariția unei stări de afectare a sănătății unuia dintre copii, care presupune un regim
de viață special;
• apariția unor probleme comportamentale ce pot influența prin contagiune și pe
ceilalți membri ai fratriei;
• adopția unuia sau unora dintre membrii fratriei;
• școlarizare unora dintre frați în unități de învățământ special;
• apariția imposibilității asistentului maternal sau a rudelor la care sunt plasați de a
avea grijă de copiii în plasament, precarizarea situației lor economice;
• situația în care AMP renunță la obligațiile contractuale de a mai acorda asistență
copiilor aflați în plasament;
• decizia rudelor la care copilul se află în plasament de a pleca în străinătate;
• situația în care bunicii sau AMP ce au copiii în îngrijire decedează;
• ieșirea unuia din sistem a fraților care depășesc vârsta de 18 ani și care reușesc să se
integreze socio-profesional.
Destul de rare sunt de asemenea și situațiile în care grupul de frați este reunit după
ce inițial au fost plasați separat. În condițiile în care copiii au fost plasați separat în
mai multe unități rezidențiale și apar locuri libere într-una dintre unități, se fac toate
eforturile pentru a-i muta pe toți împreună, asta dacă este în interesul lor și dacă copiii
își doresc acest lucru.
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Uneori în funcție de serviciile în care sunt plasați separat inițial și de modul în care se
păstrează relațiile între frați, copiii ajung să dezvolte reacții de respingere sau chiar de
a apartenenței la aceeași familie.
Au mai fost menționate și cazuri în care frații mai mici plasați inițial la AMP sunt scoși
din asistență maternală după ce au depășit o anumită vârstă și plasați alături de frații
lor în unități rezidențiale. Aceste situații însă depind foarte mult de atașamentul pe care
copilul l-a dezvoltat față de asistentul maternal, în cele mai multe cazuri acesta fiind
unul foarte puternic și nefiind în interesul copilului să fie mutat alături de frații lui.
Nu în ultimul rând în discuțiile cu specialiștii au fost menționate și situațiile în care
două sau chiar mai multe grupuri de frați cu aceeași mamă, dar tați diferiți sunt dați în
plasament (cel mai frecvent în județe diferite), fără însă să știe unii de existența celorlalți,
situații de care DGASPC-urile află pe parcurs, cel mai frecvent din pură întâmplare.
Acest lucru este determinat de faptul că actualul sistem informatic de monitorizare a
cazurilor de copii din sistemul de protecție nu este complet funcțional și nici nu este
folosit de către toate DGASPC-urile.
5. Menținerea relațiilor între frații plasați separat
Atât specialiștii din DGASPC cât și cei din ONG-uri au recunoscut că se acordă o foarte
mare importanță în prezent păstrării relațiilor între frați atunci când nu se reușește
plasamentul lor împreună, precum și păstrării relației cu părinții sau alte persoane față
de care copiii au dezvoltat o relație de atașament.
Menținerea relațiilor cu părinții, frații și alte rude constituie unul din aspectele din
Planul Individualizat de Protecție (PIP) pentru care se elaborează, implementează
și monitorizează un Program de Intervenție Specifică. Fără nicio excepție, în toate
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dosarele de copii plasați separat de frații lor care au fost analizate prin studii de caz
au fost identificate aceste programe de intervenție specifică și evaluări periodice ale
implementării lor, accentul fiind însă pus mai mult pe menținerea relației cu părinții,
cele mai multe dintre PIP-uri având ca obiectiv reintegrarea în familie.
De asemenea în dosare au fost găsite și documente (procese verbale, note) care atestă
întâlniri ale fraților plasați de exemplu la AMP diferiți, sau vizite ale părinților biologici
la care au participat toți sau o parte din frați, mențiuni despre convorbiri telefonice între
frați, copii și părinți etc.
Atât interviurile cu specialiști, părinți biologici și copii, precum și analiza dosarelor
confirmă în general eforturile pe care asistenții sociali, responsabili de menținerea
relațiilor copilului cu familia, le fac în acest sens. Menținerea relațiilor între frații plasați
separat depind în cea mai mare măsură, pe de o parte, de profesioniștii care lucrează
la caz, care evaluează dacă este benefică sau nu menținerea acestor relații și care
facilitează păstrarea legăturilor, iar pe de altă parte de dorința fraților de rămâne în
legătură unii cu alții. Au fost identificați de asemenea o serie de factori care limitează
frecvența și intensitatea relațiilor dintre frații separați, unii dintre ei identici cu cei care
au condus la plasarea lor în servicii diferite, și pe care îi vom prezenta sintetic în cele ce
urmează:
• Distanța mare dintre serviciile în care sunt plasați separat copii condiționează
frecvența interacțiunilor directe, a întâlnirilor. Poate fi și este compensată adesea prin
utilizarea mijloacelor moderne de comunicații (telefon, Internet), însă în general se
depun
eforturi ca serviciile în care sunt plasați copiii aparținând unor grupuri de frați să fie
măcar în aceeași localitate dacă nu în proximitate unul față de celălalt;
• Renegarea familiei de origine ca urmarea a unor traume și rele tratamente
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experimentate pe durata vieții în familia de origine.
Unii copii ajung să asocieze prezența fraților cu evenimentul traumatic, rememorează
acele situații și practic resping orice elemente ce ar putea să le reamintească de timpul
petrecut în familia de origine;
• Frații ce provin din părinți diferiți perpetuează sentimentul de a fi diferit, de a fi tratat
diferit într-un mod părtinitor de către părinți și atribuie suferința lor chiar existenței
fraților ce provin din alt tată sau altă mamă;
• Starea de sănătate, existența unui handicap accentuat sau grav;
• Diferențele mari de vârstă, corespunzând unor nevoi diferite de socializare;
• Lipsa atașamentului sau un atașament foarte redus între frați;
• Dezacordul familiei de adopție, în cazul în care unul dintre frați este adoptat;
• Lipsa de implicare a adulților responsabili de facilitarea menținerii acestor relații;
• Existența unor comportamente deviante sau chiar infracționale;
În practică contactele directe între frații aflați în plasament în servicii diferite se
realizează prin participarea la activități de socializare, tabere, zile de naștere, excursii,
întâlniri la final de săptămână, vizite periodice, uneori învoiri în cadrul familiei de origine
chiar pe perioade mai lungi în timpul vacanțelor. Majoritatea copiilor mai mari au însă
acces la telefon și internet, mijloace prin care pot comunica cu ușurință oricând doresc
să ia legătura cu frații lor aflați în alte servicii. Există de asemenea practica programării
vizitelor (vizite periodice prestabilite in funcție de programul copiilor) pentru păstrarea
relațiilor cu familia atunci când copiii sunt în servicii rezidențiale. Când frații se află la
AMP diferiți în aceeași localitate, aceștia se pot vizita reciproc sau întâlni oricând în
funcție de ce stabilesc AMP intre ei.
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Exemplele de menținere a legăturilor dintre frați aduse de reprezentanții ONG-urilor
sunt elocvente. Chiar și atunci când frații mai mari au părăsit sistemul de protecție
și au plecat din țară sau în alt județ, copiii aflați în plasament în servicii rezidențiale
administrate de ONG-uri au ocazia să îi viziteze. Periodic sunt organizate în cadrul
acestor unități diverse evenimente la care sunt invitați toți frații și familia și de asemenea
sunt încurajați și sprijiniți să participe la evenimentele fraților care nu sunt împreună cu
ei.
În cadrul focus grupurilor, copiii aflați în servicii diferite separat de frații lor au povestit
că sunt duși de către asistenții maternali în vizită la frații lor aflați la alți AMP sau în
centre. Cu ceilalți frați care sunt în alte localități se întâlnesc doar dacă sunt convocați la
DGASPC, dar vorbesc la telefon sau pe net. În general copiii participanți la discuțiile de
grup și-au exprimat dorința de a se întâlni și de a vorbi mai des cu frații lor.
6. Opinii despre importanța menținerii fraților împreună și a păstrării relațiilor
între frații separați
Din punctul de vedere al specialiștilor plasarea fraților împreună facilitează în mare
măsură adaptarea copiilor la noua familie pentru că ei sunt un grup, se simt mai în
siguranță, se cunosc și se sprijină reciproc, creează o stare de confort, copiii fac mai
bine față cerințelor și provocărilor din mediu, au sentimentul că aparțin unei familii,
fac față mai ușor despărțirii de părinți. Menținerea fraților împreună are efecte
pozitive asupra evoluției lor ulterioare, copiii încurajându-se reciproc și sprijinindu-se
în rezolvarea problemelor. Specialiștii sunt de părere că devin mai responsabili și că
rămânând împreună au oportunitatea de a-și construi o istorie și o identitate comune și
de a dezvolta un sentiment mai puternic de solidaritate.
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Frații plasați împreună se sprijină reciproc moral și emoțional, devin mai responsabili,
au ocazia să își construiască o istorie comună și o identitate comună, intervenția
specialiștilor este mai ușoară, învață să conviețuiască împreună, au un sentiment
mai mare de solidaritate, se încurajează reciproc și se sprijină reciproc în rezolvarea
problemelor. Specialiști au făcut frecvent referire la faptul că frații/surorile mai mari își
asumă rolul de părinte pentru frații mai mici.
Uneori însă pot apărea și efecte negative ale plasamentului împreună din cauza
incompatibilităților din punct de vedere al vârstei și nevoilor, a cadrului instituțional care
poate slăbi sentimentul de răspundere față de ceilalți frați, existența unor resentimente
între frați sau a unor mici gelozii. De asemenea mai sunt și situațiile în care unul dintre
frați are tulburări de comportament care pot constitui exemple negative nu numai
pentru ceilalți frați, dar și pentru ceilalți copii aflați în aceeași unitate de plasament.
Efectele separării fraților atunci când nu sunt justificate de respectarea interesului
copilului sunt însă în majoritatea cazurilor negative. Printre aceste efecte specialiștii au
menționat următoarele:
• agravarea sentimentului de ruptură, de înstrăinare (reprezentanta unui ONG vorbea
chiar de apariția unui sentiment de ruptură multiplă: pe de o parte generată de
separarea de familia de origine, pe de altă parte generată de separarea fraților pentru
care s-a instituit măsura de protecție specială);
• izolarea, însingurarea și în consecință adaptare dificilă la noul mediu;
• dezvoltarea unor devianțe comportamentale;
lipsa încrederii în sine și accentuare sentimentului de nesiguranță;
• dezvoltarea unor mecanisme de apărare prin care să-i respingă pe părinții biologici
și pe frați;
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• lipsa unui sprijin moral și emoțional;
• dificultăți în construirea unui sentiment de apartenență, a unei identități;
• faptul că nu au pe cine să se bazeze atunci când ies din sistem.
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Atât din perspectiva părinților biologici, cât și a copiilor participanți la studiu faptul că
frații au rămas împreună contează foarte mult întrucât beneficiază de ajutor și sprijin
atunci când se confruntă cu o problemă, au pe cineva apropiat cu care pot comunica
și sfătui. Copiii care au fost plasați separați povestesc cât de grea a fost despărțirea
de frați atunci când au intrat în sistemul de protecție. Nu au știut o vreme unde sunt
restul fraților, s-au tot gândit la ei, le-a fost dor de ei. Cei plasați împreună povestesc
cât de important e că nu sunt singuri în plasament, că se ajută la lecții, se joacă și se
distrează împreună. Chiar și atunci când sunt plasați separat sau împreună doar cu
unii din frați, faptul că sunt plasați în aceeași comunitate (de ex. la asistenți maternali
diferiți dar care locuiesc în proximitate unul față de celălalt) și se pot vedea regulat
contează foarte mult atât pentru copii cât și pentru părinții de care au fost separați și
cu care păstrează legătura. Printre părinții biologici care au fost intervievați au fost și
cazuri în care copiii rămași alături de părinți (de obicei ultimul născut, după momentul
plasamentului celorlalți copii) își vizitează frații aflați în plasament împreună cu mama
sau tatăl lor. De asemenea, tot din interviurile cu copii și părinți biologici a reieșit că
sunt cazuri în care frații mai mari, trecuți de 18 ani (care au fost sau nu în plasament)
care au reușit să se integreze pe piața muncii sunt o resursă importantă atât pentru
frații aflați în plasament, cât și pentru părinții lor, în sensul în care îi vizitează periodic,
comunică frecvent la telefon și uneori îi ajută cu bani sau le oferă diverse bunuri.
Din interviurile cu părinți biologici se remarcă faptul că majoritatea acestora
conștientizează că la asistenții maternali sau în casele de tip familial copiii lor beneficiază
de condiții foarte bune de trai și că sunt bine îngrijiți și educați. Sunt de asemenea
conștienți că ei nu le pot oferi copiilor ceea ce au în familiile substitutive și chiar au fost
cazuri în care recunosc că plasamentul a fost cea mai bună soluție pentru copiii lor.
79

Toți părinții biologici intervievați își doresc să-și poată reintegra copiii în familie, însă
în marea majoritate a cazurilor situația inițială care a determinat luarea măsurii de
protecție nu s-a îmbunătățit în mod semnificativ și șansele ca acest lucru să se întâmple
sunt foarte reduse.
Deși despărțirea de familie, de părinți este o traumă imensă prin care trec copiii ajunși
in sistemul de protecție specială, după un timp petrecut în sistem, relația cu familia de
origine se schimbă. În cele mai multe cazuri se observă cum copiii obișnuindu-se cu
condițiile mai bune de la AMP sau din centre, mai ales cele de tip familial, nu mai doresc
să se reîntoarcă în condițiile precare în care trăiesc părinții lor. Întâlnirile rare între copii
și părinții biologici, cu trecerea timpului, îi transformă pe aceștia din urmă aproape în
străini cu care copiii nu par să mai aibă multe în comun, cu care nu pot comunica, de
care uneori copiilor le este rușine – din cauza sărăciei, alcoolismului, aspectului fizic.
De aceea, relația cu frații este foarte importantă, și are potențialul să rămână cea mai
semnificativă relație afectivă din viața copilului aflat în sistem.
Menținerea relațiilor între frați separați este importantă, spun specialiștii, din mai multe
perspective, printre care enumerăm:
• copiii își pot face planuri de viitor împreună;
• copiii pot învăța o serie de comportamente pro-sociale precum întrajutorarea,
susținerea celuilalt;
• se pot sprijini reciproc moral și afectiv atunci când se confruntă cu probleme
• posibilitatea de a se sprijini reciproc în procesul de adaptare la cerințele vieții
independente atunci când părăsesc sistemul

80

7. Lecții învățate și posibile soluții la problemele plasamentului grupurilor de
frați
Discuțiile cu specialiștii din DGASPC-uri și ONG-uri pe tema lecțiilor învățate și a soluțiilor
la problemele cu care se confruntă în ce privește plasamentul grupurilor de frați s-au
concentrat pe câteva direcții: 1. casele de tip familial ca cea mai bună alternativă pentru
plasarea grupurilor de frați; 2. formarea de asistenți maternali care să poată prelua
grupuri de 2-3 frați inclusiv de vârste mari; 3. nevoia de dezvoltare a serviciilor sociale
de prevenire la nivel local; nu în ultimul rând 4. finanțarea asistenței sociale astfel încât
pe de o parte, acest domeniu să devină mai atractiv pentru specialiști bine pregătiți
profesional, iar pe de altă parte să poată fi dezvoltată rețeaua de servicii de protecție
specială (asistență maternală, case de tip familial) pentru copiii separați temporar sau
definitiv de părinți.
Aproape în unanimitate atât specialiștii din DGASPC cât și din serviciile furnizate de
organizații neguvernamentale sunt de acord că cea mai bună soluție pentru grupurile
mari de frați atunci când nu se reușește plasarea lor în familia extinsă este menținerea lor
împreună în case de tip familial. În acest sens, ar trebui dezvoltate rețelele de astfel de
unități inclusiv prin sprijinirea organizațiilor neguvernamentale care doresc să dezvolte
astfel de servicii. O altă soluție propusă a fost identificarea la nivel local a unor locuințe
abandonate și transformarea lor în astfel unități pentru copiii separați temporar sau
definitiv de părinți din respectiva comunitate, iar de îngrijirea lor s-ar putea ocupa chiar
persoane din familia extinsă sau alte persoane pe care copiii le cunosc, reducându-se
astfel sentimentele de abandon și dezrădăcinare. Plasarea grupurilor mari de frați în
case de tip familial este considerată o practică bună și există exemple de succes în care
în astfel de unități au fost plasate grupuri de 7-8 frați. Este totodată important însă ca
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persoanele de referință, personalul din aceste case de tip familial să fie cât mai stabile,
ceea ce înseamnă creșterea motivării lor.
O altă soluție care ar contribui la menținerea fraților împreună ar fi formarea de asistenți
maternali pentru a prelua și îngriji grupuri de 2-3 frați indiferent de vârsta lor. Practica
curentă în care asistenții maternali primesc cu prioritate doar copii cu vârsta până la
trei ani favorizează în mod evident separarea grupurilor de frați care au în componența
lor copii cu vârste mai mici și mai mari de trei ani. În multe județe numărul de asistenți
maternali trebuie crescut, ceea ce implică alocări financiare mai substanțiale pentru
asistența maternală.
În toate județele, fără excepție specialiștii au vorbit de importanța serviciilor de prevenire
a separării copilului de familie și de rolul pe care ar trebui să-l joace comunitate locală
în acest sens. Toți specialiștii sunt de părere că autoritățile publice locale ar trebui să se
implice mai mult în identificarea copiilor aflați în situația riscului de separare / abandon și
în sprijinirea familiilor respective atât material cât și prin servicii de consiliere. Totodată
s-a adus în discuție și rolul familiei extinse în prevenirea unor astfel de situații si a fost
sugerată dezvoltarea de servicii de consiliere în vederea responsabilizării și întăririi
rolului acesteia în menținerea fraților împreună.
Majoritatea specialiștilor cu funcții de conducere în DGASPC-uri s-au plâns de slaba
pregătire a personalului și de dificultățile în a-i păstra pe cei cu adevărat competenți
precum și de a atrage oameni bine pregătiți profesional în sistem, această situație
fiind determinată de nivelul foarte jos al salarizării personalului din domeniul asistenței
sociale. Lipsa de motivare, slaba pregătire profesională, la care se adaugă supraîncărcare
cu cazuri a personalului afectează semnificativ calitatea și performanța muncii unei părți
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din angajații din sistem fapt ce în final repercutează asupra beneficiarilor sistemului
de protecție specială, adică a copiilor care au fost separați temporar sau definitiv de
familiile lor.
Au mai fost menționate și aplicarea necorespunzătoare a managementului de caz,
sunt județe în care copii aparținând unor grupuri de frați au manageri de caz diferiți,
responsabili diferiți de anumite aspecte din PIP și ca atare eficacitatea și eficiența
intervențiilor sunt semnificativ limitate. Dincolo de creșterea nivelului de salarizare a
personalului, au existat și propuneri care să crească capacitatea angajaților din sistem de
a lucra în cazurile cu grupuri de frați cu măsură de protecție specială. Printre propunerile
menționate enumerăm: facilitarea schimburilor de experiențe între specialiștii din țară,
formarea de specialiști pe cazuistica grupurilor de frați, elaborarea de manuale de
bune practici în domeniu, crearea unor echipe de specialiști la nivel regional care să se
ocupe în mod sistematic și unitar doar de acest domeniu al plasării și menținerii fraților
împreună, crearea unor instrumente și proceduri adecvate de lucru specifice grupurilor
de frați.
Un ultim aspect important care a reieșit din discuțiile cu specialiștii din sistem vizează
necesitatea respectării principiului celerității de către instanțele de judecată a în
soluționarea solicitărilor privind plasamentul copiilor. Au fost menționate nenumărate
situații în care astfel de cauze (de înlocuire a măsurii plasamentului în regim de urgență
cu măsura plasamentului) a durat între 12 și 18 luni.
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iv. concluZii
Situația grupurilor de frați pentru care se decide măsura plasamentului este o temă
importantă de discuție atât din perspectiva respectării drepturilor copilului, cât și din
perspectiva evaluării eficacității și eficienței practicilor din sistemul de protecție specială
și a modului de organizare a acestuia. Problematica grupurilor de frați din sistemul
de protecție nu poate fi tratată nici pe departe ca un subiect marginal, întrucât, așa
cum o arată acest studiu, aproape jumătate din copiii pentru care se dispune măsura
plasamentului mai au cel puțin un frate sau o soră în aceeași situație, iar o treime din
acești copii trăiesc în sistemul de protecție specială separat de frații lor.
Există o multitudine de factori care condiționează și influențează menținerea fraților
împreună atunci când se propune și decide măsura de plasament, unii care țin de
capacitatea limitată a familiilor substitutive și a rezidențiale existente de a prelua la
un moment dat un grup de frați în integralitatea lui, alții care țin de caracteristicile și
nevoile diferite ale copiilor aparținând unui grup de frați, iar alții care țin de prevederile
din legislația specifică protecției drepturilor copilului. Dimensiunea grupurilor de frați,
vârsta copiilor și diferențele de vârstă dintre frați, existența unor handicapuri și chiar
sexul copiilor influențează în mod cert menținerea sau separarea unui grup de frați, însă
acești factori împreună explică doar parțial situația curentă pe ansamblul sistemului în
ce privește plasamentul acestor copii. Caracteristicile copiilor dintr-un grup de frați sunt
un dat, ele nu pot fi alterate decât într-o mică măsură, însă asupra factorilor structurali
care condiționează menținerea fraților împreună se poate acționa prin politici și
programe publice.
Chiar dacă se recunoaște importanța menținerii fraților împreună pentru ca aceștia să
poată depăși mai ușor trauma separării de părinți și să se adapteze la noul mediu de
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viață, precum și efectele asupra dezvoltării lor ulterioare și a capacității lor de a face față
cerințelor vieții independente atunci când vor ieși din sistem, acest ”facem tot posibilul
ca frații să rămână împreună” prin care specialiștii justifică situația actuală pare că nu
este deloc de ajuns, atât timp cât cazurile de frați separați nu sunt tocmai niște excepții.
Direcțiile de acțiune pentru îmbunătățirea situației actuale sunt relativ clare: dezvoltarea
rețelei de caselor de tip familiel care reprezintă conform specialiștilor din domeniu
cea mai bună alternativă atunci când nu se reușește plasamentul în familia extinsă
sau substitutivă și care este capabilă să acomodeze grupuri mari de frați; formarea
asistenților maternali profesioniști pentru ca aceștia să poată prelua grupuri de 2-3 frați
indiferent de vârstă lor; crearea de expertiză în problematica plasamentului grupurilor
de frați, în paralel cu dezvoltarea la nivel comunitar a serviciilor de prevenire a separării
copilului și cu creșterea calității personalului angajat în sistemul de protecție specială.
Acest prim studiu dedicat situației fraților din sistemul de protecție specială poate
constitui o bază solidă de pornire în dezvoltarea unor politici și programe publice care
să faciliteze punerea în aplicare a principiului menținerii fraților împreună atunci când
se decide măsura plasamentului și sperăm ca autoritățile competente în domeniu
alături de partenerii din societatea civilă să găsească oportună punerea în practică a
rezultatelor și concluziilor prezentate în acest raport.
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Disclaimer
Acest proiect este finanțat cu suportul Federației SOS Children’s Villages International și
dezvoltat în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
și Adopție. Responsabilitatea privind conținutuil studiului aparține în exclusivitate
Asociației Sociometrics – Grupul de Analiza Socială și Economică și Asociației SOS
Satele Copiilor România.
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