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I. Context 

1. Repere privind sistemul de protecție a copilului din România 

După revoluţia din 1989, România a moștenit de la regimul politic  comunist un 
sistem de protecţie a copilului dezastruos și supradimensionat. Se estimează că peste    
100 000 de copii trăiau în insituții de mari dimensiuni, în cladiri vechi, improprii unei 
dezvoltări favorabile fizice și, mai ales, psihologice ale beneficiarilor. Serviciile medicale, 
de educație și de petrecere a timpului liber erau asigurate copiilor aproape exclusiv în 
acele cente, copiii fiind, practic, "prizonieri" ai instituției, având contacte minime cu 
exteriorul, ajungând la vârsta majoratului, când trebuiau să părăsească serviciul 
rezidențial, total nepregătiți pentru viața în comunitate.  

Au urmat o serie de schimbări a sistemului, țara noastră înregistrând progrese 
semnificative în ceea ce privește reducerea numărului de copii aflaţi în servicii 
rezidențiale, dar și creșterea calității serviciilor oferite copiilor. 

O serie de elemente au accelerat reforma sistemului de protecţie a copilului: 
schimbări legislative, politici sociale bazate pe abordarea descentralizată, orientarea spre  
alternative de tip familial de protecție a copilului, elaborarea standardelor de calitate 
etc.. 

Conform Buletinului statistic în domeniul muncii și protecției sociale în trimestrul I 
2021, capitolul Protecția copilului, publicat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
(Sursa: http://www.mmuncii.ro /j33/index.php/ ro/transparenta/statistici/buletin-
statistic/6351), la sfârşitul lunii martie 2021, în sistemul de protecţie specială a României 
erau 47.603 copii, din care:  un număr de 13.780 copii (28.95%) beneficiau de măsură de 
protecţie specială în servicii de tip rezidenţial.  10.803 copii se aflau în 1.072 servicii de 
tip rezidenţial publice, iar alți 2977 copii se aflau în 314 servicii de tip rezidenţial private. 
Ceilalți 33.823 copii ( aprox.71.05%) beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii 
de tip familial. Creșterea procentului de copii în servicii de tip familial a dus la creșterea 
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calității serviciilor oferite beneficiarilor în sistemul de protecție. De asemenea și serviciile 
rezidențiale au cunoscut o transformare, în prezent acestea includ centre de plasament 
clasice (guvernul României și-a asumat reorganizarea și închiderea acestora) sau modulate, 
apartamente, case de tip familial, centre maternale, centre de primire în regim de 
urgenţă, alte servicii (ex.serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, 
adăpost de zi şi de noapte etc.). 

Din totalul copiilor aflați în sistem de protecție, în trimestrul I al anului 2021, cei 
mai mulți, mai exact 11.684 copii erau beneficiari ai sistemului de protecție a copilului din 
Regiunea Nord Est (8.966 în servicii de tip familial și 2718 în servicii de tip rezidențial). 

Abordarea descentralizată a avut drept rezultat reducerea intrărilor în sistem  prin 
acordarea de sprijin familiilor. Începând cu 1 ianuarie 2005, dată la care a intrat în vigoare 
Legea nr.272 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, serviciile publice de 
asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale au devenit responsabile cu dezvoltarea 
serviciilor de prevenire a separării copiilor de părinţi.  Astfel,  ajungând la 31 martie 2021 
să ofere servicii pentru 39.74% din copiii beneficiari de astfel de servicii. De asemenea, 
servicii de prevenire a separării copilului de familie sunt oferite de organisme private 
acreditate și direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.  

Analizând statisticile, putem deduce că scăderea numărului de copii din sistem de 
protecție s-a datorat dezvoltării serviciilor de prevenire a separării copilului de familie pe 
de o parte și ieșirilor din sistem, pe de altă parte. În cursul anului 2019 au părăsit sistemul 
de protecție specială 5.097 copii și tineri, iar în primul semestru al anului 2020, 1.675 
(Sursa: http://www.mmuncii.ro). 

Regiunea Nord Est înregistrează cel mai mare număr de tineri în servicii rezidențiale 
(publice și private), conform datelor statistice 19.7% din totalul copiilor aflați în serviciile 
rezidențiale se află în Regiunea Nord Est.  

Studiul România: Copiii din sistemul de protecţie a copilului - 2014 (Sursa : 
www.worldbank.org, www.unicef.ro), realizat de Banca Mondială împreună cu Autoritatea 
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Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi UNICEF, a arătat că la data 
documentării acestuia tinerii din categoria de vârstă 18-26 ani, reprezentau 12 % din 
totalul beneficiarilor sistemului de protecție.  De asemenea, din totalul copiilor din 
sistemul de protecție, mai mult de jumătate (aprox.56%) aveau vârste cuprinse între 10 şi 
17 ani. Rezultă că în perioada premergătoare studiului un număr mare de tineri mai mult 
sau mai puțin pregătiți pentru viața independentă urmau să părăsească sistemul de 
protecție. 

În procesul de tranziție către o viață independentă tinerii proveniți din sistemul de 
protecție se confruntă cu un complex de vulnerabilități: 

• Nivel redus de adaptare în comunitate. În cadrul unui focus-grup organizat pentru 
realizarea Studiului Resurse și nevoi de suport în integrarea socială a copiilor și 
tinerilor protejați în servicii rezidențiale de protecție a copilului (Cercetarea a fost 
realizată de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul proiectului 
“ACTIN” – proiect pilot de cercetare şi formare pentru integrarea socială activă a 
tinerilor din sistemul de protecţie a copilului” finanţat de Uniunea Europeană în 
cadrul Programului „Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 - Integrarea în 
societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate” (sursa: 
http://www.crips.ro)), foarte puţini dintre tineri au declarat că sunt pregătiţi şi 
capabili să se descurce singuri. 

• Acces limitat pe piața muncii și la consiliere profesională. Conform Studiului Resurse 
și nevoi de suport în integrarea socială a copiilor și tinerilor protejați în servicii 
rezidențiale de protecție a copilului, cei mai mulți dintre tineri au afirmat că au 
nevoie ca educatorii să le ofere mai multă susținere, mai mult sprijin și să îi 
îndrume corespunzator, întrucât accesul la informații al acestora cu privire la 
diverse meserii este redus. 

• Acces limitat la programele de formare profesională și competențe digitale reduse.  
În cadrul aceluiași studiu, tinerii apreciază faptul că disciplina, seriozitatea, 
abilitățile de comunicare sau utilizarea calculatorului contează foarte mult pentru 
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obținerea dar și păstrarea unui loc de muncă, mulți dintre ei apreciind că nu se pot 
încadra în aceste cerințe. Raportul de țară publicat de Comisia Europeana în 2017 
(Sursa:https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2017-european-
semestercountry-report-romania-ro.pdf) susținea că angajații din Romania dețin 
unul dintre cele mai slabe niveluri de abilități IT din Europa. În anul 2016, doar o 
treime din forța de muncă deținea competențe digitale de bază sau peste nivelul de 
bază, în timp ce la nivelul UE această proporție era de două treimi. 

• Locuire precară sau lipsa unei locuințe după părăsirea sistemului. Conform Ghidului 
Ieșirea din îngrijire: O abordare integrată cu privire la construirea capacității 
profesioniștilor și tinerilor (SOS Children’s Villages International, CELCIS, 2018, 
Sursa: https://www.sos-satelecopiilor.ro) toate 5 țările intervievate, inclusiv 
România, considerau că tinerii care ies din îngrijire trebuie să beneficieze de opțiuni 
prin care să își poată găsi propria locuință. Conform ghidului, accesul la locuințe 
este una dintre cele mai mari probleme cu care tinerii ce părăsesc sistemul de 
îngrijire se confruntă. 

•  Nivel redus de așteptări și stimă de sine și dependență față de sistemul de 
protecție. În lipsa sprijinului familiei, tinerii dezvoltă o dependență față de 
facilitățile de care beneficiază în centrele rezidențiale. 
 

Conform Strategiei naţionale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 
2014-2020 (Sursa: http://www.mmuncii.ro) "tinerii care părăsesc sistemul de protecţie 
specială după împlinirea vârstei de 18 ani reprezintă o categorie vulnerabilă, expusă 
riscului de excluziune socială din cauza disponibilității reduse a serviciilor de dezvoltare a 
deprinderilor de viaţă independentă. Lipsiţi de sprijinul familiei şi fără deprinderile 
necesare pentru integrare socio-profesională, aceşti tineri nu beneficiază nici de servicii 
sociale de consiliere şi asistenţă în găsirea unui loc de muncă sau asigurarea unei locuinţe 
sociale". 

În acest context a fost gândit Proiectul SUPORT-Servicii integrate pentru deprinderi 
de viață independentă, care a fost dezvoltat în parteneriat de Fundația "Sf.Ioan Calabria" 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2017-european-semester
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2017-european-semester
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Afj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Direcția de 
Asistență Socială Piatra Neamț. 

 
2. Descrierea proiectului SUPORT - Servicii integrate pentru deprinderi de viață 
independentă 

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor pregătiți să 
părăsească sistemul instituționalizat de protecție specială a copilului din Regiunea Nord-
Est la servicii comunitare integrate sustenabile care să asigure însușirea de abilități socio-
profesionale și de viață independentă. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
• Obiectiv specific 1. Crearea unui pachet integrat de servicii sociale, orientare în 

carieră și de formare profesională pentru 90 de copii și tineri care urmează să părăsească 
sistemul instituționalizat de protecție specială a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit 
sistemul instituționalizat de protecție a copiilor din regiunea Nord-Est. 
          90 de tineri și copii vor beneficia de servicii sociale integrate: de servicii sociale 
complexe (consiliere socială în vederea dezvoltării deprinderilor de viață independentă, 
intervenții educaționale și ateliere de dezvoltare personală, care vor aborda inclusiv teme 
de educație financiară și viață independentă) și măsuri de facilitare a inserției pe piața 
muncii. Acestia vor beneficia de teste de evaluare a aptitudinilor în scopul alegerii unei 
profesii, de consiliere psihologică(individuală și de grup). Pe baza rezultatelor evaluării, 60 
membri GT vor beneficia de cursuri de calificare. Se va derula o campanie la nivelul 
angajatorilor din NE în care se va promova incluziunea activă și se vor facilita întâlniri cu 
angajatorii de la nivel local și regional și se vor încheia 2 parteneriate în vederea facilitării 
inserției pe piața muncii a GT. 

• Obiectiv specific 2. Sprijinirea tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de 
protecție a copilului prin furnizarea de servicii de locuire tip„Prima camera” pentru 43 de 
tineri cu vârsta peste 18 ani din regiunea Nord-Est. 
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         Se vor acorda servicii de locuire tip „Prima camera” pentru 43 de tineri care au 
vârsta peste 18 și care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului din 
regiunea Nord-Est. Astfel, prin proiect se vor identifica spațiile de locuire pentru grupul 
țintă și se va asigura plata chiriei și a utilităților pentru o perioadă de maximum 24 de luni. 
Obiectivele specifice adresează direct nevoile identificate aferente grupului țintă.  
 
Definirea grupului țintă: 
Proiectul se adresează unui grup țintă total de 90 de persoane format din: 
- 58 de persoane instituționalizate: copii și tineri (cu vârsta minimă de 16 ani împliniți la 
momentul intrării în operațiune); 
- 32 de persoane care au părăsit sistemul de protecție începând cu anul 2016 (cu vârsta 
maximă de 25 de ani la momentul intrării în operațiune). 

Grupul țintă al proiectului include 90 de copii și tineri care au părăsit sistemul 
instituționalizat și care urmează să părăsească sistemul instituționalizat cu 
domiciliu/resedința în regiunea Nord-Est (în județele Iași, Vaslui, Neamț, Botoșani, 
Suceava, Bacău). 

Dimensionarea grupului țintă a fost realizată în conformitate cu estimările realizate 
la nivelul partenerilor și în strânsă corelare cu nevoile de servicii integrate identificate la 
nivelul persoanelor instituționalizate și celor care au părăsit sistemul de protecție. 

Proiectul propune un program de servicii integrat și nediscriminatoriu destinat 
dobândirii de abilități de viață independentă și tranziției la o viață activă la nivelul 
comunității, în cadrul cărora activitățile și serviciile socio-profesionale furnizate vor adresa 
integrat nevoile grupului țintă din care vor face parte inclusiv: copii și tineri cu 
dizabilități, copii și tineri de etnie romă, tineri care au abandonat școala sau se afla în risc 
de abandon școlar, tineri care au urmat perioade lungi de instituționalizare care au 
dificultăți în integrarea pe piața muncii și în societate și care au părăsit sau se pregătesc 
să părăsească sistemul de protecție a copilului. 

În cadrul proiectului: 
- 90 de copii și tineri care au părăsit/urmează să părăsească sistemul instituționalizat de 



 

 

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020   
Axa prioritară 4: Incluziunea socialăși combaterea sărăciei 
Proiect: SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă 
Cod proiect: POCU/738/4/20/135930 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020 
9 

 

protecție specială vor beneficia de servicii sociale pentru dobândirea de abilități de viață 
independentă, dezvoltare personală și educație non-formală, sprijin și consiliere 
psihologică, consiliere și orientare profesională și facilitarea ocupării, alfabetizare digitală; 
- 60 de copii și tineri vor beneficia de cursuri de calificare nivel 2 în urma profilării 
profesionale și cu îndeplinirea cerinței de a avea studii gimnaziale absolvite; 
- 43 de tineri cu vârsta de 18+ ani vor beneficia de servicii de locuire tip „Prima cameră” și 
a plății utilităților pentru o perioadă de maximum 2 ani. 

 
Nevoile grupului țintă: de adaptare în comunitate, de deprindere a abilităților de viață 
independentă, de inserție pe piața muncii, de dezvoltare a competențelor, de locuire, 
sprijin și consiliere psihologică. Pentru majoritatea tinerilor care părăsesc sistemul 
instituționalizat dobândirea unor abilități de viață independentă, de autonomie individuală 
și integrarea lor în colectivitate sunt cele mai importante obiective. Aceste nevoi indică 
dificultățile pe care le întâmpină tinerii în adaptarea la un stil de viață independent, 
adăugându-li-se lipsa de cunoștințe solide și practice în meseriile pentru care s-au pregătit 
în școală, fapt ce-i pune, adesea, în situația de a accepta locuri de muncă necalificate sau 
care necesită o calificare la locul de muncă, situație care generează un pronunțat 
sentiment de discriminare. Proiectul contribuie la soluționarea problemelor identificate la 
beneficiari prin activități ce presupun furnizare de sprijin și consiliere psihologică, 
furnizarea de servicii sociale complexe pentru dobândirea abilităților de viață 
independentă și integrare socială, realizarea de ateliere de dezvoltare personală și 
educație nonformală, consiliere,orientare profesională și facilitarea ocupării unui loc de 
muncă, facilitarea participării la cursuri de calificare pentru 60 de membri ai grupului țintă 
urmare a activității de orientare, precum și susținerea a 43 de tineri care au părăsit 
sistemul instituționalizat de protecție a copilului prin acordarea de sprijin financiar pentru 
asigurarea unei locuințe și a plății utilităților pe o perioadă de 24 luni în cadrul proiectului. 
 
Activitățile proiectului: 
A1. Management de proiect (activitate transversală) 
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A2. Informarea-publicitatea proiectului (activitate transversală) 
A3. Dezvoltarea și furnizarea unui program de servicii integrate destinate copiilor și 
tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție specială a 
copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor 
din regiunea Nord-Est. 
A4. Dezvoltarea și furnizarea unui program integrat de sprijin prin măsuri menite să 
faciliteze integrarea pe piața muncii a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească 
sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul 
instituționalizat de protecție a copiilor din regiunea Nord-Est. 
A5. Susținerea tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului 
prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuințe și a plății utilităților. 
 
 
II. Statistici referitoare la tinerii care au părăsit sistemul de protecție 
 

Regiunea Nord Est înregistrează cel mai mare număr de tineri în servicii 
rezidențiale. Conform datelor statistice, 19.7% din totalul copiilor aflați în serviciile 
rezidențiale se află în Regiunea Nord Est. Implicit, Regiunea Nord Est se confruntă și cu un 
număr foarte mare al tinerilor care părăsesc sistemul insituționalizat: în intervalul 31 
decembrie 2018 – 30 septembrie 2019, 246 de copii din județele din nord-estul țării au iesit 
din sistemul instituționalizat (reprezentand aproape un sfert din totalul copiilor/tinerilor 
din țară care au plecat din centrele rezidențiale 22,3%). (Buletin statistic, Ministerul 
Muncii, 2019).  

Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020, 
precizează că tinerii care părăsesc sau urmează să părăseacă sistemul instituționalizat sunt 
considerați parte a categoriei vulnerabile, expusă riscului de sărăcie și excluziune socială. 
Din Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2014–2020, rezultă că în anul 2011, 
28,1% dintre tinerii cu vârsta 18-24 de ani se aflau în sărăcie relativă, iar 40,3% în risc de 
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excluziune socială. Datele INS 2018 arată că riscul de sărăcie și excluziune în cazul tinerilor 
de 0-17 ani este 38,1% cu mult peste media naționala de 32,5%. 

Conform unui studiu publicat de ANPDCA în 2016, 1 din 5 copii din sistemul de 
protecție de tip rezidențial, cu vârste între 15 si 27 de ani, și-a petrecut întreaga viață 
într-o instituție și aproape unul din trei copii și-a petrecut 90% din viață în sistem, de unde 
rezultă și slaba capacitate a unora dintre aceștia de a se integra cu succes în societate și 
de a se adapta traiului independent. 

Datele statistice colectate la nivelul DGASPC Neamț cu privire la numărul de copii și 
tineri din sistemul de protecție a copilului relevă faptul că la data de 01.01.2020, la nivelul 
DGASPC Neamț, erau 443 de copii institutionalizați în servicii rezidențiale destinate 
protecției copilului. Dintre aceștia, 241 copii și tineri (cu vârsta minimă de 16 ani în iunie 
2020) urmau să părăsească sistemul rezidențial public sau privat în urmatorii 2 ani. 45% 
dintre aceștia sunt copii/tineri cu dizabilități. Analiza derulată de Fundația "Sf.Ioan 
Calabria" Afj relevă că în județul Bacău peste 200 de copii și tineri se aflau în aceeași 
perioadă în servicii de tip rezidențial, dintre care 44 tineri cu dizabilități urmau să 
părăsească sistemul în următorii 2 ani.  
 
III. Particularitățile tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului 

În cei peste 20 de ani de experiență în livrarea de servicii sociale în comunități cu 
persoane expuse excluziunii sociale, Fundația "Sf.Ioan Calabria" Afj a primit sute de 
solicitări de ajutor emoțional, financiar și de asigurare a unei locuințe de la persoane care 
au părăsit sistemul instituționalizat. Analiza organizației la nivelul Regiunii Nord Est, în 
urma discuțiilor cu copiii și tinerii instituționalizați sau care au părăsit sistemul, relevă o 
serie de nevoi socio-profesionale: 
- Nevoia de adaptare în comunitate 
- Nevoia de deprindere a abilităților de viață independentă 
- Nevoia de sprijin și consiliere psihologică 
- Nevoia de inserție pe piața muncii 
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- Nevoia de dezvoltare a competențelor 
- Nevoia de locuire 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 
(ANDPDCA) și SOS Satele Copiilor au lansat în 2020, primul studiu despre situația tinerilor 
care au părăsit sistemul de protecție specială din România (Sursa: https://www.sos-
satelecopiilor.ro/wp-content/uploads/2020/07/Studiu-tineri-iesiti-web.pdf). Studiul a fost 
realizat de Asociația Sociometrics – Grupul de Analiză Socială și Economică la cererea SOS 
Satele Copiilor România, cu sprijinul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) și a vizat 13.151 de tineri care au părăsit sistemul 
de protecție specială între 2014-2017. 
Principalele rezultate ale cercetării amintite relevă că: 

• 24,3% dintre tinerii care au  părăsit sistemul de protecție au terminat doar 8 clase 
• 65,9% nu au un loc de muncă la încetarea măsurii de protecție și, cel mai adesea, 

tinerii ocupă poziții cu un grad foarte scăzut de calificare (51% sunt poziții de muncitor 
cu/fără calificare) 

• proporția tinerilor care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și 
nici nu participă la activități de formare profesională este aproape dublă în cazul celor 
din sistemul de protecție. Din aceștia, 46,4% sunt fete și 22,3% băieți 

• 31% nu sunt pregătiți să-și găsească o locuință 
• 22% nu sunt pregătiți să-și caute un loc de muncă 
• fetele sunt de 5,5 ori mai vulnerabile 
• 50% dintre tinerele din sistemul de protecție, care au copii, au născut înainte de 20 de 

ani 
• 11% nu locuiesc împreună cu copiii lor și aproximativ 5% dintre copiii au intrat la 

rândul lor în sistemul de protecție 
Studiul a identificat problemele principale cu care se confruntă tinerii la ieșirea din 

îngrijire: nu au deprinderi de viață independentă formate (nu știu să gestioneze un buget, 
nu știu să gătească), nu au o educație potrivită, nu au o locuință decentă și sunt expuși 
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riscurilor (prostituție, trafic de droguri etc). Vârsta medie la care tinerii părăsesc serviciile 
de protecție este de 19,8 ani versus 28,1 ani pentru copiii din familii, care părăsesc "cuibul 
părintesc". Studiul concluzionează că tinerii proveniți din sistemul de protecție sunt pe 
cont propriu de timpuriu, iar pentru asta e nevoie de o pregătire susținută, care să înceapă 
încă de la intrarea în sistem. 

Pentru tinerii ce încă se află în sistem sau urmează să-l părăsească, printre cele mai 
frecvente nevoi sunt integrarea în societate, găsirea unui loc de muncă, acces la o 
locuință, dar și dezvoltarea capacității de a deveni persoane independente. Cele mai slab 
dezvoltate abilități ale tinerilor/copiilor proveniți din sistem de protecție sunt 
competențele profesionale și transversale, inteligența emoțională, controlul emoțiilor, 
siguranța personală și abilitățile de comunicare. Cei mai mulți dintre aceștia nu au un scop 
clar din punct de vedere profesional iar gradul de autocunoaștere este destul de redus. 

 
IV. Tranziția tinerilor din sistemul de protecție către o viață independentă 

Părăsirea sistemului instituționalizat de protecție a copilului  este o etapă 
importantă atât pentru tineri, cât și pentru furnizori de servicii responsabili de îngrijirea și 
dezvoltarea acestora. Aceasta ar trebui să dea măsura eficacității investițiilor făcute în 
serviciile furnizate de stat și de organizații neguvernamentale (entități nestatale), precum 
și a abilităților profesioniștilor în îngrijire de a capacita tinerii care ies din sistemul de 
protecție și de a le facilita acestora tranziția spre un trai independent de succes și spre a 
deveni membrii activi ai comunităților din care fac parte. Deși unii dintre tinerii care ies 
din îngrijire ajung să trăiască vieți de succes și pline de împliniri, mulți alții au nevoie de 
susținere și acompaniere perioade îndelungate. Mulți tineri sunt predispuși unor tranziții 
accelerate spre viața de adult, fapt care le accentuează vulnerabilitățile și marginalizarea 
în sistemul de educație, pe piața muncii și în alte sfere ale vieții în societate. 

Plecarea unui tânăr din mediul instituționalizat de îngrijire nu poate presupune doar  
un moment în care toate responsabilitățile sunt predate de la un grup de profesioniști 
către un altul. Procesul de ieșire din îngrijire necesită o serie de acțiuni întreprinse de 
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diferite persoane, care să formeze un continuum al sprijinului înainte de plecarea din 
sistemul de protecție, în timpul și după plecarea din sistemul de protecție. O modalitate 
de a contribui la un proces de ieșire din îngrijire este colaborarea cu ceilalți pentru a crea 
o punte între mediul de îngrijire și perioada ulterioară îngrijirii.  

Pentru facilitarea creării acestei punți, pregătirea pentru tranziția către o viață 
independentă trebuie să înceapă din perioada când adolescentul/tânărul se află încă în 
sistemul de protecție. La momentul actual, la nivelul DGASPC-urilor, există servicii 
destinate copiilor/tinerilor care sunt în proces de părăsire a sistemului de protecție 
specială. Printre aceste servicii putem enumera:  

- Consiliere psihologică oferită tinerilor care urmează să părăsească sistemul de 
protecție specială; 

- Activități de dezvoltare a abilităților pentru o viață independentă (igiena 
personală, întocmirea unui CV, igienizarea camerelor în care locuiesc, ajutor în 
pregătirea și servirea mesei, etc); 

- Vizite la domiciliu în cazul în care tinerii se află în plasament la familie sau la 
asistent maternal profesionist; 

- Activități recreative și de socializare în afara centrelor pentru familiarizarea cu 
interacțiunea socială; 

- Consiliere vocațională; 
- Îndrumare și suport din partea managerului de caz. 

Toate aceste servicii și activități sunt oferite sau se desfășoară la centrele/apartamentele 
unde aceștia locuiesc, iar pregătirea adolescenților/tinerilor începe prin formarea 
deprinderilor de viață independentă, de regulă, odată cu vârsta adolescenței. Pregătirea 
pentru posibila integrare socio-profesională începe în jurul vârstei de 16 ani. Pentru tinerii 
aflați în plasament la asistenții maternali profesioniști care urmează să părăsească 
sistemul de protecție, situația este mai ușor de gestionat deoarece se formează o legătură 
între beneficiar, asistentul maternal și familia acestuia. Această relație între beneficiar și 
asistentul maternal profesionist continuă, în cele mai multe cazuri, și după încetarea 
măsurii de protecție, ceea ce creează un sentiment de siguranță pentru tineri. De 
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asemenea, DGASPC-urile pun la dispoziția atât a tinerilor cât și a asistentului maternal 
profesionist servicii de consiliere psihologică și se încep discuții despre viitorul tânărului în 
contextul tranziției către o viață independentă. 
 Al doilea pas important în tranziția către o viață independentă este momentul 
părăsirii sistemului de protecție specială. Este prima zi de viață independentă. În această a 
doua etapă tânărul, major de regulă, ar trebui să beneficieze de sprijin și ajutor pentru 
mutarea efectivă a acestuia. De fapt este o continuare a procesului de tranziție început 
încă din timpul în care tânărul se afla în sistemul de protecție specială. În această etapă, 
pe lângă consilierea psihologică, sunt foarte importante cel puțin două aspecte: locuirea și 
sursele de venit. Identificarea unei posibile locuințe pentru tinerii care urmează să 
părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copilului ar trebui să se facă în luna 
anterioară încetării măsurii de protecție, astfel încât tânărul să știe unde va pleca după 
ieșirea din sistemul de protecție. Ca posibilități de locuire pentru tinerii care părăsesc 
sistemul instituționalizat de protecție a copilului sunt: revenirea în familia de origine, 
acolo unde aceasta există și este posibil, locuirea temporară la rude (frați, surori, unchi, 
mătuși, bunici, etc), accesarea unei locuințe ANL, închirierea unui apartament sau 
admiterea în centre pentru persoane fără adăpost din cadrul Direcțiilor de Asistență 
Socială unde pot fi găzduite persoanele în nevoie pentru o perioadă limitată de timp. De 
regulă, după încetarea măsurii de protecție, tinerii doresc să locuiască separat de părinți, 
rude, etc. și să înceapă o viață independentă. Toate aceste soluții de locuire pentru tinerii 
care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului trebuie susținute prin 
veniturile pe care tinerii le au în perioada imediat următoare. La ieșirea din sistemul de 
protecție specială tinerii au dreptul la o indemnizație care se acordă o singură dată și este 
egală cu valoarea salariului de bază minim, brut pe țară, ajutor financiar care ar putea 
ajuta, de pildă, la închirierea unei garsoniere sau a unui apartament. Ca surse de venit 
pentru acești tineri putem enumera, pe lângă indemnizația primită la ieșirea din sistemul 
de protecție, indemnizația de șomaj care se acordă tinerilor care au terminat o formă de 
învățământ, pentru o perioadă limitată de timp și în urma depunerii unui dosar cu 
documente justificative la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Acestă 
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instituție anunță locurile de muncă oferite de angajatori, organizează burse ale locurilor 
de muncă și organizează și cursuri de calificare profesională. Prin intermediul acestei 
agenții, persoanele interesate, în cazul nostru tinerii, au posibilitatea să își găsească un loc 
de muncă pentru asigurarea unui venit stabil necesar unei vieți independente. Un loc de 
muncă stabil oferă șansa unui venit stabil, venit care, uneori, poate acoperi cheltuielile 
lunare ale unei persoane. 
 A treia etapă în tranziția tinerilor către o viață independentă este 
asistarea/monitorizarea și oferirea de sprijin și suport tânărului, pentru o perioadă mai 
scurtă sau mai lungă de timp, după încetarea măsurii de protecție în funcție de 
particularitățile fiecărui tânăr pentru a se adapta noii situații în care se află. Putem 
include în această etapă sprijinirea tinerilor pentru căutarea unui loc de muncă, crearea 
unui CV, însoțirea acestora la interviurile cu potențiali angajatori, consiliere în vederea 
menținerii locului de muncă, îndrumarea către cursurile de calificare corelate cu oferta 
locurilor de muncă disponibile, însoțirea tinerilor la diverse instituții ale statului, însoțirea 
și sprijinirea tinerilor pentru obținerea unei locuințe, căutarea unui apartament pentru 
închiriere, sprijinirea tinerilor pentru plata facturilor, etc. În contextul în care la nivelul 
instituțiilor abilitate serviciile oferite tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de 
protecție a copilului serviciile sunt limitate, a fost gândit proiectul SUPORT – servicii 
integrate pentru deprinderi de viață independentă, care să vină în întâmpinarea nevoilor 
tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului. 

Proiectul SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă își 
propune sprijinirea și asistarea tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de 
protecție a copilului în perioada de tranziție către o viață independentă. Membrii grupului 
țintă beneficiază de servicii integrate pentru dobândirea abilităților pentru o viață 
independentă prin activități realizate cu specialiștii din cadrul proiectului. Intervenția este 
individualizată, fiind concepută în baza nevoilor fiecărui  beneficiar în parte. Serviciile 
oferite în cadrul proiectului pentru tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat de 
protecție a copilului sunt gândite în așa fel încât să nu creeze o altă dependență față de 
servicii ci să faciliteze tranziția către o viață independentă. 
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V. Pachetul integrat de servicii destinat tinerilor care părăsesc sistemul de protecție 

1. Resurse necesare  

 Resursele necesare dezvoltării serviciilor de sprijinire a tinerilor care au părăsit 
sistemul instituționalizat de protecție a copilului sunt resurse umane, materiale și 
financiare. 

Un rol important în cadrul proiectului îl reprezintă resursele umane, materiale și financiare 
pentru acoperirea unei palete largi de nevoi: educaționale, psihologice, sociale, de 
socializare, financiare. Prin activitățile de identificare și selecție, dar și prin derularea 
efectivă a serviciilor se are în vedere particularizarea cât mai exactă a acestor servicii în 
raport cu nevoile individuale ale fiecărui copil sau tânăr. 
Astfel că, resursele umane din cadrul proiectului sunt reprezentate de: asistenți sociali, 
psihologi, educatori specializați, lucrători de tineret, consilier vocational, expert 
dezvoltare personală și educație non-formală, asistent social specialist abuz și trafic de 
persoane, expert alfabetizare digitală, șofer și echipa de management.  

Echipa multidisciplinară alături de echipa de management are ca scop realizarea 
implementării proiectului, atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor conform 
principiilor managementului de proiect. 

Estimarea bugetului necesar îndeplinirii tuturor activităților planificate în proiect a 
fost realizată inclusiv prin prospectarea pieței pentru achizițiile prevăzute, astfel încat să 
reflecte cât mai bine necesarul de resurse financiare pentru îndeplinirea obiectivelor și 
atingerea rezultatelor, precum și asigurarea logisticii materiale pentru activitățile 
propuse.  

 
2. Evaluarea nevoilor 

După înscrierea copiilor și tinerilor în GT, s-a realizat o evaluare a nevoilor 
individuale efectuată de către o echipă multidisciplinară. Evaluarea nevoilor individuale a 
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avut la bază evaluarea socială (ancheta socială) efectuată de către asistenții sociali, 
evaluarea educațională realizată de către educatorii specializați și evaluarea psihologică, 
realizată de psihologi. Reevaluarea nevoilor s-a realizat periodic, odată la 3 luni, iar 
rezultatele au fost menționate în fișa de reevaluare. 

Ancheta socială este o metodă de investigație întemeiată pe diferite tehnici de 
culegere și de prelucrare a informației, în scopul analizei situației sociale și economice a 
persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților, așa cum este prevazut in Legea 
292/2011 a asistenței sociale. Ancheta socială, precum și strategia de intervenție pe caz, 
s-au realizat în colaborare cu beneficiarul. 

Dezvoltarea tinerilor depinde de influenţa mediului. Evaluarea nevoilor 
copiilor/tinerilor se face cu ajutorul anumitor aspecte ce măsoară: nevoile de sănătate şi 
promovare a sănătăţii, nevoile de îngrijire, securitate şi promovarea bunăstării, nevoile 
fizice şi emoţionale, nevoile educaţionale, nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile 
de socializare-apartenenţă la un grup, prezentarea socială, modalitatea de menţinere a 
legăturilor cu familia lărgită şi cu alte persoane faţă de care a dezvoltat legături de 
ataşament, identitate, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi reintegrarea în 
familie (Ordinul nr. 286/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice, privind 
întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind Planul individualizat de 
protecţie). Din punct de vedere emoţional se poate vorbi despre patru mari categorii de 
nevoi: nevoia de dragoste şi securitate, nevoia de experienţe noi, de stimulare, nevoia de 
a fi lăudat şi recunoscut ca fiind capabil şi nevoia de reponsabilităţi (Borlea, 2008, p. 11). 

Munca în echipa de specialişti presupune un efort concertat de înţelegere şi 
colaborare, pentru identificarea problemelor şi nevoilor individuale ale tânărului, în 
vederea unei coordonări cât mai eficiente a eforturilor de intervenţie. 

Odată cu intrarea membrilor GT în activitățile proiectului, educatorii specializați au 
realizat o evaluare educaționala a fiecăruia. Planificarea intervențiilor pentru fiecare 
tânăr s-a făcut în baza programului personalizat de intervenție și a planurilor de 
intervenție pe domenii. Atât evaluarea/reevaluarea, cât și planificarea și acordarea 
efectivă a serviciilor s-a realizat cu consultarea copilului/tânărului și au avut în vedere 
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preferințele și opțiunile acestuia.  
Serviciile au abordat diferitele nevoi sociale, educaționale, emoționale și de 

dobândire a deprinderilor și abilităților de viață independentă ale membrilor GT prin 
oferirea, în principal, de: activități de consiliere socială, activități educaționale, activități 
recreative și de socializare, consiliere psihologică individuală sau de grup, ateliere de 
dezvoltare personală și educație non-formală, ateliere de dezvoltare de competențe 
digitale, consiliere în vederea prevenirii și combaterii traficului de persoane, servicii de 
consiliere și orientare profesională și facilitarea ocupării, servicii de locuire (Prima 
cameră). 
 
3. Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă  

Specific fiinţei umane este ponderea deosebit de mare a comportamentelor învăţate 
în raport cu cele înnăscute. Deprinderile reprezintă asemenea comportamente învăţate 
despre care, un cunoscut psiholog (Sean Covey)  spunea că îl însoţesc continuu pe om, 
putând reprezenta un  mare ajutor dar şi mai mare handicap: unele îl pot propulsa înainte, 
asigurând succesul acţiunilor sale, altele îl pot trage în jos până la ratarea completă.  

Deprinderile pentru viaţa independentă sunt acele abilităţi tehnice şi psihosociale, 
însuşite până la automatism, care îi permit individului să ducă o existenţă normală, fără a 
depinde de asistenţa din partea societăţii şi folosind oportunităţile pe care societatea i le 
oferă. 

Sintagma „viaţă independentă” nu trebuie să ne creeze impresia că ar fi vorba 
despre  viaţa unui individ singuratic care duce o  existenţă în afara societăţii, fără reguli 
care trebuie respectate. Dimpotrivă,  viaţa independentă reprezintă viaţa de zi cu zi, în 
societatea modernă, împreună cu semenii noştri. 

Obiectivul formării şi dezvoltării deprinderilor pentru viaţa independentă este foarte 
potrivit  mai ales pentru  acei adolescenţi care au fost lipsiţi de posibilităţile normale de  
a-şi însuşi pe durata copilăriei deprinderile adecvate de viaţă, neputând folosi imitaţia 
maturilor (în absenţa modelului familial) sau metoda  „încercării şi erorii” ( primind prea 
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multe lucruri de–a gata sau fiind constrânşi să adopte soluţiile prestabilite, iar în alte 
cazuri nefiind suficient de motivaţi să caute singuri rezolvarea), așa cum au concluzionat 
autorii Ghidului metodologic pentru implementarea standardelor de calitate privind 
dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, realizat de World Learning in cadrul 
Programului Childnet. 
În vederea însușirii abilităților necesare pentru depășirea stării de dependență față de 
sistem, membrii grupului țintă din proiect au beneficiat de mai multe servicii: 
 Activități de consiliere socială destinată dezvoltării deprinderilor de viață 
independentă: 
• deprinderi de viață zilnică, nutriție adecvată, planificarea meniului, cumpărarea 
alimentelor, prepararea mâncării, comportamentul corect la masă, curățenia bucătăriei și 
depozitarea mâncării, managementul și siguranța casei; 
• deprinderi privind gestiunea locuinței și folosirea resurselor comune și individuale 
• deprinderi privitoare la îngrijirea personală/sănătate, dezvoltarea fizică și emoțională 
armonioasă prin igienă personală adecvată, stil de viață sănătos, sexualitate sănătoasă, 
prevenirea unor comportamente deviante etc. 
 Activități educaționale axate pe sprijin pentru efectuarea temelor și pregătire 
școlară suplimentară la materiile de bază, în vederea prevenirii abandonului școlar și 
definitivării studiilor pentru facilitarea accesului pe piața muncii. Acestea s-au desfășurat 
individual sau în grupuri mici, ținând cont de vârsta și nivelul educațional al 
copiilor/tinerilor. 
 Activități recreative și de socializare destinate combaterii excluziunii sociale a 
copiilor și tinerilor, a tuturor formelor de discriminare și promovarea egalității de șanse. 
Au fost organizate activități diverse pentru petrecerea timpului liber prin care s-au 
asigurat oportunități multiple de recreere și socializare care să contribuie la dezvoltarea 
fizică, cognitivă, socială și emoțională a beneficiarilor și la cultivarea 
abilităților/aptitudinilor atât în interiorul, cât și în afara centrelor. 
 Activități de voluntariat în folosul comunității. Educatorii specializați au 
identificat organizații la nivel local și regional în care membrii GT au desfășurat activități 
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de voluntariat, pentru a dezvolta tinerilor sentimentul de apartenență și a le oferi șansa să 
fie utili, să fie valorizați și apreciați. 

Consilierea psihologică se adresează membrilor GT instituționalizați care au o 
dificultate în trecerea de la sistemul instituționalizat la cel de viață independentă pe de o 
parte și celor care au părăsit sistemul instituționalizat și întâmpină dificultăți în integrarea 
naturală în societate. 

Cei 90 de copii și tineri au beneficiat de evaluare psihologică realizată de către cei 3 
psihologi de la nivelul fiecarui partener. În funcție de nevoile identificate copii și tinerii au 
participat la sesiuni de grup și sesiuni individuale. S-a pus accent pe dezvoltarea de 
abilități sociale și emoționale. 

Sesiunile de consiliere psihologică individuală se realizează cu fiecare copil/tânăr 
în parte în funcție de nevoile fiecăruia și au avut ca scop principal folosirea eficientă a 
resurselor individuale ale fiecărui copil/tânăr. Consilierea individuală urmărește: 
- să ajute copilul/tânărul să gestioneze efectele neplăcute generate de situații de 
schimbare majoră în viața lor; 
- să ajute copilul/tânărul să descopere mijloacele prin care poate să ajungă să își poată 
exprima sentimentele, gândurile sau părerile în diferite situații și față de diferite 
persoane; 
- să ajute copilul/tânărul să descopere exprimarea liberă/autentică, să descopere și 
valorizeze resursele interne proprii în adaptarea la noul stil de viață; 
- consilierea dă posibilitatea observării blocajelor și analizarea acestora; 
- modalitatea în care copii/tinerii se vor raporta la sine și la modul în care se privesc pe ei 
înșiși și modalitatea în care vor arăta acest lucru în fata celorlalți. 
Sesiunile individuale se concentrează pe crearea și acceptarea unei relații bune a 
membrilor GT cu ei înșiși, lucru ce va genera crearea și menținerea unor relații sănătoase 
și adecvate cu alte persoane din comunitate; 
Sesiunile individuale de consiliere psihologică nu țintesc doar către tratarea nemulțumirilor 
și traumelor psihologice, ci sunt un adjuvant în identificarea punctelor forte ale fiecărui 
membru GT în parte, pentru a le dezvolta și analiza, astfel încat să devină instrumente 
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utile necesare progresului. 
Sesiunile individuale stimulează capacitatea membrilor GT de a se accepta pe sine, pe 
ceilalți, dar și de a întelege și confrunta constrângerile și limitările vieții. 
 Sesiunile de consiliere psihologică de grup se realizează în grupuri mici de 
aproximativ 15 persoane pentru a împărtăși trăirile, experiențele și temerile comune 
situațiilor noi ce apar ca urmare a schimbării din viața lor – tranziția de la sistemul 
instituționalizat la viață independentă în comunitate. Puterea exemplului va reprezenta un 
aspect foarte important în cadrul întâlnirilor de grup întrucât, deși copiii și tinerii din GT 
se confruntă cu probleme similare, unii dintre aceștia vor avea capacitatea de a face față 
unei anumite situații mai bine decât ceilalți. 
 Consilierea de grup urmărește: 
- consolidarea relațiilor dintre membrii GT care vor conștientiza faptul că sunt susținuți și 
acompaniați în procesul de schimbare de la instituționalizare la viața independentă; 
- conștientizarea de către membrii GT a faptului că majoritatea dintre aceștia se confruntă 
cu aceeași teamă privind schimbarea; 
- identificarea problemelor și soluțiilor necesare pentru depășirea acestora. 
 Așa cum am precizat, în cadrul proiectului se asigură un pachet integrat de servicii 
sociale pentru 90 de copii și tineri din regiunea Nord-Est. Aceștia beneficiază pe lângă 
serviciile prezentate anterior de: organizarea de activități pentru dobândirea abilităților 
de viață independentă și integrare socială, participarea la ateliere de dezvoltare personală 
și alfabetizare digitală, educație non-formală, servicii de orientare profesională, 
facilitarea ocupării și inserției pe piața muncii. Pentru întegrare pe piața muncii, aceștia 
beneficiază de teste de evaluare a aptitudinilor în scopul alegerii unei profesii.  
Activitățile cu grupul țintă au loc în cadrul  Centrului de zi pentru copii ”Don Calabria” 
Roman, Complexului de Servicii ”Elena Doamna” Piatra-Neamț  și  Centrului Social 
”Împreună” Piatra-Neamț, servicii sociale aparținând celor trei parteneri din proiect. 

Astfel că, în cadrul proiectului, prin participarea la activitățile de consiliere pentru 
dezvoltarea deprinderilor pentru o viață independentă, la activitățile educaționale pentru 
pregătirea școlară suplimentară, la activitățile reactive și de socializare pentru integrarea 
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în societate și, nu în ultimul rând, prin participarea la activități de voluntariat în folosul 
comunității se asigură impactul pe termen lung, prin minimalizarea sentimentelor de 
marginalizare și excludere, iar tinerii  își vor dezvolta stima de sine și încrederea în forțele 
proprii, își vor dezvolta capacitățile cognitive și capacitatea de autocunoaștere. Tot în 
vederea generării de impact pe termen lung se organizează 3 ateliere: 1 atelier dedicat 
dezvoltării personale, 1 atelier de dezvoltare a abilităților pentru o viață independentă, 1 
atelier care abordează teme de educație financiară. 
 Atelierele de dezvoltare personală și educație non-formală sunt dedicate tuturor 
membrilor GT și urmaresc aspecte generale de dezvoltare personală precum: 
• Dezvoltarea creativității; 
• Încrederea în sine; 
• Autocunoașterea; 
• Dezvoltarea capacităților cognitive; 
• Exprimarea emoțiilor. 
Noțiunile teoretice sunt însotite de exerciții individuale și de grup pentru o mai bună 
asimilare. 
O parte dintre ateliere sunt dedicate celor 43 de persoane din GT care beneficiază de 
„Prima cameră”. Acestea se organizează în serii și vor aborda teme de viață independentă 
(prietenie, cuplu, colegi de muncă), precum și: 
• Abilități, vulnerabilități, prejudecăți și metode de coping; 
• Medierea conflictelor; 
• Stresul în viața personală și la locul de muncă; 
• Adaptarea la situații de viață; 
• Noțiuni despre educație financiară și gestionarea eficientă a resurselor; 
• Analiza comportamentului financiar; 
• Metode de economisire și investire (venituri și impozite, operațiuni bancare,obținerea de 
credite); 
• Întocmirea unui buget personal și gestionarea acestuia 
 Dezvoltarea de competențe digitale reprezintă o resursă cheie atât în dezvoltarea 
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personală și emoțională a membrilor GT (navigarea pe internet în condiții de siguranță, 
utilizarea emailului și a rețelelor de socializare pentru inter-relaționare și stabilirea de 
relații de prietenie), cât și în dezvoltarea socio-profesională (folosirea pachetului Microsoft 
Office în elaborarea unui CV și la locul de muncă), utilizarea computerului reprezentând o 
competență din ce în ce mai importantă pe piața muncii moderne. 
Toți cei 90 de membri ai GT vor participa la  atelierul de alfabetizare digitală, întrucat se 
vor organiza 9 ateliere în total, timp de 3 luni. 
Atelierele fac parte din pachetul integrat de servicii pentru grupul țintă în vederea 
facilitării ocupării și integrării socio-profesionale. 
 
4. Asistarea tinerilor în demersul de integrare socio-profesională  

 Asistarea tinerilor se realizează, în special,  de către Lucrătorii de tineret. Aceștia 
acompaniază membri GT în diversele activități/acțiuni realizate ( sesiuni de consiliere, 
activități de orientare profesională, ateliere ), acompaniază membri GT în identificarea de 
locuri de muncă/crearea de CV-uri, îi însoțește la interviuri cu potențiali angajatori,  se 
vor ocupa de toate documentele necesare angajării, identifică împreună cu beneficiarii 
spațiile de locuire, se ocupă de semnarea contractelor de închiriere, gestionează relația cu 
furnizorul serviciului de închiriere, asigură plata serviciilor și utilităților, monitorizează 
situația membrilor GT pe parcursul implementării proiectului.  
Prin dezvoltarea unui program integrat de sprijin pentru integrarea pe piata muncii a 90 de 
membri GT, tinerii și copiii își însușesc competențe necesare pe tot parcursul vieții: 
abilități intelectuale și practice, valorizarea resurselor interne proprii, dezvoltarea de 
competențe digitale etc. 
De asemenea, proiectul generează impact pe termen lung și prin derularea unei campanii 
de conștientizare în rândul angajatorilor. 
 Asigurând cursuri de calificare pentru 60 de membri GT, aceștia vor dobândi 
cunoștințe care îi vor ajuta să se integreze mult mai ușor pe piața muncii, cunoștințe pe 
care le pot aplica oricand, pe parcursul vieții. Pentru a asigura impactul pe termen lung, 
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cursurile vor fi adaptate și alese pe baza profilului fiecărui membru al GT, profil rezultat în 
urma activității de consiliere și orientare profesională. 
Membrii GT nu vor beneficia doar de sprijin financiar pentru locuire, ci și de educație 
pentru o viață independentă sănătoasă. 
 Un alt element inovator în cadrul proiectului este participarea GT la întâlniri cu un 
asistent social specializat în prevenirea abuzului și a traficului de persoane. Tinerii 
participanți la această activitate sunt selectați cu ajutorul instrumentelor de consiliere 
psihologică aplicate în proiect. Membrii GT beneficiază de consiliere în vederea prevenirii 
și combaterii traficului de persoane, a exploatării la locul de muncă și a oricărei alte forme 
de abuz sau constrangere la care poate fi supus.  
 De asemenea, în cadrul sesiunilor de orientare profesională se aplică instrumente 
de evaluare a aptitudinilor și intereselor profesionale. Pe baza rezultatelor, se vor furniza 
cursuri de calificare nivel 2 calibrate pe profilul identificat al fiecăruia, pentru 60 de 
membri GT. 
 Serviciile de consiliere și orientare profesională și facilitarea ocupării se 
adresează celor 90 de membri GT instituționalizați care urmează să părăsească sistemul și 
celor care au părăsit sistemul instituționalizat și întâmpină dificultăți în identificarea și 
menținerea unui loc de muncă în urma trecerii de la sistemul instituționalizat la cel de 
viață independentă și, implicit, dificultăți în integrarea și participarea acestora activă în 
comunitate. Se asigură servicii de consiliere, orientare profesională și facilitarea ocupării 
pentru copiii care vor părăsi sistemul instituționalizat de protecție specială a copiilor, 
precum și tinerilor care au părăsit sistemul. 
 Celor 90 de copii și tineri li se aplică metode și tehnici specifice consilierii 
profesionale cu scopul alegerii unei profesii/meserii conform aptitudinilor, abilităților și 
competențelor fiecărui membru GT în parte. Copiii și tinerii vor trece printr-o evaluare a 
abilităților dominante, talentelor și intereselor personale realizată de către psihologi, 
evaluare care se va concentra pe: 
• Abilități intelectuale și practice; 
• Competențe obținute la scoală și capacitatea de a transpune într-un domeniu de 
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activitate aceste competențe; 
• Aptitudini speciale; 
• Interese și motivații personale; 
• Atitudinea comunității fată de individ (eventuale prejudecăți ale societății ce 
influențează negativ percepția grupului țintă în societate și propria imagine); 
• Oferta profesională disponibilă în societate, cu precădere în regiunea Nord-Est, în 
proximitatea grupului țintă. 

Toți cei 90 de copii și tinerii din GT participă la sesiuni de grup (în grupuri de 
aproximativ 10 persoane) și sesiuni individuale de consiliere profesională cu consilierul 
vocațional. La sesiunile de grup și individuale participă si lucrătorii de tineret care vor 
oferi suport și sprijin consilierului vocațional, pe de o parte, și membrilor GT pe de alta, 
rolul acestora fiind de a-i acompania pe copii și tineri în tranziția de la sistemul 
instituționalizat la viața independentă. 

Totodată, prezența psihologilor este necesară în cadrul sesiunilor de consiliere 
profesională, perpetuând și întărind relația de respect și încredere stabilită cu membrii 
GT. Sesiunile de consiliere și orientarea profesională au la bază un sistem de principii, 
metode și procedee de îndrumare a persoanei către o profesie sau un grup de profesii, în 
conformitate cu aptitudinile, înclinațiile și interesele relevate de evaluarea efectuată de 
psihologi, pe de o parte și, pe de altă parte, în funcție de perspectivele pieței forței de 
muncă și dinamica sferei ocupaționale. 

Sesiunile de consiliere de grup facilitează interacțiunea membrilor GT între ei, 
descoperind împreună prin noțiuni teoretice și exerciții practice importanța obținerii unui 
loc de muncă în vederea trecerii la viața independentă, importanța carierei și 
conștientizarea că fiecare activitate profesională practicată face parte din carieră, după 
cum tot din carieră fac parte și activitățile de învățare, modalitățile de petrecere a 
timpului liber și activitățile de voluntariat. 

Sesiunile de consiliere individuală parcurg etape relevante precum: identificarea 
problemei, găsirea unor soluții posibile; elaborarea unui plan de acțiune și acțiunea propriu 
zisă, experții oferind membrilor GT informații în legătură cu profesiile și ocupațiile din 
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domeniul de interes, ajutându-i să compare exigențele acestor profesii cu caracteristicile 
lor personale și cu nivelul lor de calificare, analizând împreună fiecare alternativă și 
evaluând consecințele. 

Sesiunile de consiliere profesională și facilitarea ocupării de grup și individuale se 
completează reciproc, rezultând un proces de consiliere și facilitare a ocupării complet, 
care va conferi tuturor membrilor grupului țintă instrumente utile în ocuparea pe piața 
muncii, generând valoare adăugată atât la nivel personal, cât și la nivelul comunității. 

Tot în cadrul proiectului se va asigura participarea la cursuri de calificare-nivel 2 
pentru 60 de membri ai grupului țintă, pe măsură ce copiii/tinerii vor beneficia de servicii 
de consiliere, orientare profesională și facilitarea ocupării și vor fi identificate ocupații 
specifice în urma profilării membrilor GT și a cristalizării nevoilor acestora. 
 
5. Prima cameră  

Unul din obiectivele Proiectului SUPORT-Servicii integrate pentru deprinderi de 
viață independentă constă în sprijinirea tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat 
de protecție a copilului prin furnizarea de servicii de locuire tip „Prima cameră” pentru 43 
de tineri cu vârsta peste 18 ani din regiunea Nord-Est. Astfel, prin proiect se vor identifica 
spațiile de locuire pentru grupul țintă și se va asigura plata chiriei și a utilităților pentru o 
perioadă de maximum 24 de luni. 

Obiectivul adresează direct nevoile identificate aferente GT: nevoi de dezvoltare a 
abilităților pentru o viață independentă, de integrare în societate, de inserție pe piața 
muncii, nevoi de locuire, de dezvoltare a competențelor. 

Prin asigurarea de servicii de locuire de tip „Prima cameră” prin proiect se asigură 
plata utilităților și a unei chirii pentru 43 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, proiectul 
susținand astfel nevoia GT de locuire, dezvoltare și adaptare în societate, nevoi atât de 
stringente în rândul tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului. Prin 
facilitarea de servicii de tip „Prima cameră”, proiectul sprijină tranziția către o viață 
independentă și asigură integrarea tinerilor în societate. 
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Printre criteriile pentru acordarea de servicii de „Prima cameră” se numără: 
rezultate școlare bune, gradul de implicare în cadrul celorlalte activități de servicii sociale 
de care a beneficiat tânărul, gradul de motivare în vederea obținerii și menținerii unui loc 
de muncă, situația socio-economică (fără altă susținere din punct de vedere financiar din 
partea altui serviciu social). 

Spațiile vor fi identificate în apropierea zonelor unde tinerii își vor găsi un loc de 
muncă, în apropierea locațiilor de desfășurare a activităților proiectului sau altor acțiuni în 
care aceștia sunt implicați. 

Spațiile vor trebui să îndeplinească următoarele criterii: să permită închirierea unei 
camere pentru fiecare tânăr peste 18 ani (de ex.închiriere garsonieră sau închiriere 
apartament cu 2 camere pentru 2 tineri ce aparțin grupului țintă etc.) și să asigure 
utilitățile necesare pentru locuirea în bune condiții a acestor tineri (de ex. apa curentă, 
electricitate/gaze etc). Un alt criteriu esențial este ca spațiile identificate să aibă 
disponibilitate și să permită închirierea inclusiv pe perioada de sustenabilitate a 
proiectului, mai exact 9 luni după finalizarea acestuia. De asemenea, se va avea în vedere 
ca locuințele identificate să aiba acces facil la transportul în comun, astfel încât tinerii să 
se poată deplasa la activitățile desfașurate în cadrul proiectului, dar să aibă și acces la 
locurile de muncă sau alte activități pe care aceștia le desfășoara pentru integrarea lor în 
societate și pentru facilitatea lor la o viață independentă. 

Serviciile de locuire tip Prima cameră vor fi acordate pe o perioadă prevăzută în 
proiect, contractele de închiriere putând fi încheiate și pentru o perioadă mai mică (minim 
1 an) avându-se în vedere următoarele aspecte: 

• în cazul în care proprietarii de apartamente vor fi reticenți în a încheia contracte de 
închiriere pe o perioadă de 2 ani, contractul se va încheia pe o perioadă de minim 1 
an; 

• în cazul în care membrul grupului țintă consideră că îi este suficient o perioadă de 
sprijin și susținere mai mică de 2 ani;  

• în cazul în care membrul grupului țintă se gândește ca în viitorul apropiat să 
părăsească țara. 



 

 

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020   
Axa prioritară 4: Incluziunea socialăși combaterea sărăciei 
Proiect: SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă 
Cod proiect: POCU/738/4/20/135930 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020 
29 

 

 În cazul în care un tânăr, membru GT, nu respectă condițiile asumate atât prin 
contractual de închiriere cât și prin contractual de găzduire acesta va fi pasibil de 
excluderea din proiect și încetarea serviciilor oferite. 
 Cuantumul chiriei lunare asigurate din proiect va fi de 475 lei/membru GT, iar 
pentru utilități se va asigura o plată de maxim 200 lei/membru GT din valoarea facturilor 
la curent electric, gaze naturale, apă, canalizare și orice altă cheltuială considerată a fi 
plată la întreținere către asociațiile de proprietari (costuri comune de întreținere a clădirii 
în care se află imobilul închiriat).  

Dacă valoarea chiriei este mai mare de 475 lei/membru GT, iar valoarea tuturor 
facturilor la utilități depășește suma de 200 lei/membru GT, acestea vor fi suportate de 
către tineri. În aceste condiții se va discuta cu membrii GT, contractul de închiriere va fi 
semnat numai cu acordul lor, iar diferența de plată a chiriei va fi menționată în contractul 
de găzduire. 

 
VI. Concluzii 

 
Efectele pozitive pe termen lung generate de proiect se răsfrâng, așadar, nu doar 

asupra copiilor și tinerilor care au părăsit/părăsesc sistemul instituționalizat de protecție, 
ci și asupra comunităților din regiunea NE și societății în ansamblul ei. Astfel, prin 
implicarea în parteneriat a unui organism nonguvernamental acreditat de Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale și a autorităților care au atribuții în domeniul protecției copilului se 
contribuie la îmbunătățirea procesului de identificare a copiilor și tinerilor care părăsesc 
sistemul instituționalizat de proțectie.  

Proiectul asigură un cadru funcțional, eficient și de durată pentru însușirea 
abilităților de viață independentă a membrilor GT: 
• copiii și tinerii participanți la activitățile integrate ale proiectului dobândesc deprinderi 
și abilități personale și își îmbunătățesc statutul educațional și social, ceea ce contribuie în 
mod direct la scăderea nivelului de vulnerabilitate și la creșterea șanselor de integrare în 
societate; 
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• în cazul tinerilor care beneficiază de consiliere profesională și de cursuri de calificare 
nivel 2, proiectul contribuie la scăderea presiunii sociale și economice resimțite, crescând 
șansele de inserție pe piața muncii și implicit reducând nivelul de excluziune socială. De 
asemenea, prin facilitarea inserției pe piața muncii se contribuie la dezvoltarea economiei 
regionale și naționale; 
• pentru autoritățile implicate în protecția copiilor și comunități locale proiectul va genera 
o îmbunătățire a climatului și situației copiilor în stare de vulnerabilitate, atenuându-se 
starea de vulnerabilitate a unei părți a comunității, ceea ce va genera o mai bună coeziune 
și dezvoltare. 
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VII. ANEXE 
 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

                                                    

 Încheiat astăzi,  ..............................,  în două exemplare, între: 
 

1. ...................................., domiciliat în ................................, mun. 
...................., jud. ...................., posesori ai C.I. seria .................... nr. 
...................., eliberată de ........................... la data de ...........................,    în 
calitate de proprietar al imobilului situat la adresa: str............... nr............., 
bl............, ap............., mun., jud.  
 
și 

2. ............................................................................, cu sediul în mun. 
..............................., str............................ nr.........., judetul Neamț, 
reprezentata de ....................................., având funcția de ................................. 
în calitate de chiriaş. 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Proprietarul închiriază chiriașului imobilul format din ... camere situat în str................. 
nr........., bl....., ap...., mun. ........., jud. ......... 
 
II. DESTINAȚIA 

Imobilul va fi folosit de chiriaș cu destinația LOCUINȚĂ. Destinația spațiului închiriat nu poate fi 
schimbată.  

 
III. DURATA 

Acest contract este încheiat pentru o perioada de 24 luni, începand cu data de ................  
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Cu 30 de zile înaintea expirării contractului, chiriașul va putea prelungi acest contract pentru 
aceeași perioadă sau pentru o perioadă mai mică, numai cu acordul scris al proprietarului. 

 
IV. CHIRIA ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ 

Chiria lunară  convenită de comun acord este de .......... lei/lună. Suma va fi achitată în contul 
bancar al proprietarului ......................- Cod IBAN: .................., deschis la 
.................., până la data de 12 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, în LEI. 

Neplata chiriei în termen de 30 zile constituie o încălcare a contractului, proprietarul având 
dreptul în acest caz să rezilieze contractul de închiriere fără nici o altă formalitate. 

 
V. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PROPRIETARULUI 
 

1. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI 
- proprietarul își asumă raspunderea că spațiul este liber și va rămâne astfel pe toată 

perioada contractului. 
- pune la dispoziția chiriașului imobilul în stare bună, pentru a fi folosit conform 

destinației avute în vedere în prezentul contract, împreună cu un inventar ( realizat 
de către proprietar înainte de intrarea chiriașului în imobil) detaliat, întocmit în 2 
(două) exemplare semnate de ambele părți; 

- achită toate taxele legale ale imobilului (impozit pe clădiri, etc.). 
 

2. DREPTURILE PROPRIETARULUI 
- să viziteze imobilul când dorește, cu anunțarea în prealabil a chiriașului; 
- să accepte sau să respingă propunerile avansate de chiriaș de modificare a imobilului 

închiriat în prezentul contract, în prealabil, sau ori de câte ori este necesar; 
- să verifice achitarea obligațiilor de plată curente ale chiriașului. 
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VI. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE CHIRIAȘULUI 
 

1. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI: 
- să asigure exploatarea imobilului pentru și doar în conformitate cu destinația avută 

în vedere în prezentul contract; 
- să achite în termen legal plățile curente aferente: electricitate, gaze, gunoi, apă, 

sau dacă parte din cele menționate sunt incluse în costurile lunare de întreținere să 
efectueze plata întreținerii în cuantum de până la                ..... lei/lună, în baza 
facturilor puse la dispoziție; 

- să nu aducă animale de companie în imobil; 
- să mențină în bună stare imobilul și bunurile din inventar; 
- să respecte normele de conviețuire în conformitate cu regulamentul asociației de 

locatari; 
- să permită accesul proprietarului în imobilul închiriat cel puțin o dată pe lună, în 

scopul verificării modului în care este folosit, cu anunțul în prealabil a chiriașului cu 
2 zile înainte; 

- să prezinte proprietarului, la cerere, facturile de plată pentru cheltuielile curente 
ale imobilului; 

- să predea spațiul în starea în care era la începerea contractului. 
-  

2. DREPTURILE CHIRIAȘULUI 
- să utilizeze imobilul în scopul îndeplinirii obiectivelor din Proiectul “SUPORT- 

Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă”,  cod 135930, pe toată 
perioada derulării contractului; 

- să facă îmbunătățirile necesare scopului închirierii fără să modifice structura de 
rezistență a imobilului și doar cu acordul proprietarului. 
 

VII. PREDAREA IMOBILULUI 
După expirarea contractului chiriașul va preda imobilul proprietarului sau unui reprezentant 
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autorizat al proprietarului, în starea în care l-a primit. 

 
VIII. FORȚA MAJORĂ 

Orice cauză neprevăzută și imposibil de evitat, independentă de voința părților, aparută după 
semnarea prezentului și care impiedică executarea contractului, va fi considerată cauză de 
forță majoră și va exonera de raspundere partea care o invocă. Vor fi considerate cauză de 
forță majoră în sensul prezentului articol calamitățile naturale (războiul, revoluția, cutremurul, 
inundațiile, etc.) 
Partea care invocă cauza de forță majoră trebuie să notifice acest lucru celeilalte părți în 
maxim 5 zile de la apariție și în maxim 15 zile să înainteze documentele ce atestă cazul de 
forță majoră. De asemenea va trebui să notifice momentul în care cauza de forță majoră 
încetează. 
În cazul în care cazul de forță majoră nu este notificat în termenii și condițiile de mai sus, 
partea care invoca va fi responsabilă de toate daunele provocate celeilalte părți. 
În cazul în care cauza de forță majoră sau efectele acesteia suspendă executarea prezentului 
contract pentru o perioadă mai mare de 6 luni, părțile se vor întâlni în maxim 10 zile și vor 
stabili dacă prezentul contract se va continua sau va înceta. 

 
IX. CONDIȚIILE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI 

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 
b) în situația nerespectării clauzelor contractuale de către una din parți; 
c) clauza forței majore; 
d) prin denunțare unilaterală de către oricare dintre părțile prezentului contract, cu o 

notificare prealabilă de 30 de zile. 
Încetarea prezentului contract nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între 
părțile contractante. 
 

 PROPRIETAR,                           CHIRIAȘ, 
 
............................                    ................................................ 
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CONTRACT   DE GĂZDUIRE 

Încheiat azi, în data de  

I. PĂRȚI 

1. ............................, cu sediul în municipiul ..........., str. .......... ........, nr...., 
județul ....., reprezentată prin ....................................., având funcția de 
................, în calitate de chiriaș al imobilului situat în str. ............. nr............, 
localitatea ..............., jud. .................; 
 
și 
 

1. Persoana găzduită ......................, posesoare a C.I. seria ...., nr.................,  CNP 
..................,  cu domiciliul în  str.................... nr....., localitatea ..............., jud. 
............. 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului îl constituie găzduirea tânărului/tinerei ................., fost beneficiar al 
măsurii de protecție  - plasament rezidențial, membru grup țintă Proiect “SUPORT- Servicii 
integrate pentru deprinderi de viață independentă”,  cod 135930,  în  imobilul situat în str. 
............. nr..........., localitatea ..............., jud. .............. 

 III. DURATA CONTRACTULUI 

Durata contractului este de ..... luni de la data de ...............  până la data de ............., cu 
posibilitatea de prelungire, prin act adițional, în condițiile respectării clauzelor contractuale. 

De la data de  ..............  se instituie o perioadă de acomodare de 30 de zile. În cazul în care 
tânărul găzduit nu respectă clauzele contractuale, contractul încetează de deplin drept înainte de 
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împlinirea termenului.  

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

a) Obligațiile .......................................: 
- să asigure găzduire în imobilului situat în str. ..................... nr........., 
localitatea................., jud. ..............., pe durata prevăzută la Capitoul III din contract 
tânărului provenit din serviciile rezidențiale, care a părăsit sistemul de protecție socială și necesită 
sprijin pentru inserție socială; 
- să predea tânărului bunul închiriat potrivit Anexei la prezentul contract; 
- să asigure tânărului liniștea și utila folosință a bunului pe toata durata contractului; 
- să achite în termen suma de maximum ............ lei/lună, pentru plata utilităților și întreținerii, 
în baza facturilor puse la dispoziție de tânăr. 

 

b) Obligațiile tânărului prevăzut la Capitolul I: 

- să ia în primire bunul obiect al găzduirii; 
- să folosească bunul cu prudența și diligența necesare; 
- să mențină curățenia și ordinea pe durata găzduirii; 
- să nu tulbure liniștea proprietarilor/locatarilor din condomeniu; 
- să predea toate elementele de siguranță de intrare în imobil; 
- să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a prezentului contract, în starea în care acesta a 
fost predat la încheierea prezentului contract; 
- să pună la dispoziție ................ facturile aferente utilităților și întreținerii; 
- să achite în termen legal plățile curente aferente utilităților și întreținerii,  care depașesc suma 
de ............... lei/lună; 
- să aducă la cunoștință orice modificare intervenită, orice defecțiune sau incident care au 
legătură cu locuința; 
- să comunice cu specialiștii din cadrul Proiectului “SUPORT- Servicii integrate pentru deprinderi 
de viață independentă”,  cod 135930,  să răspundă la apelurile telefonice și să permintă accesul în 
locuință în vederea controlului și monitorizării contractului de găzduire a personalului implicat în 
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proiect, precum și a proprietarului apartamentului. 

 V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

- să utilizeze imobilul în scopul îndeplinirii obiectivelor din Proiectul “SUPORT- Servicii integrate 
pentru deprinderi de viață independentă”,  cod 135930, pe toată perioada derulării contractului.  

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Contractul încetează la data împlinirii termenului prevăzut la Capitolul III din contract sau la 
acordul părților. 
Contractul se reziliază din inițiativa ......................., înainte de termenul stabilit prin contract, 
în condițiile în care tânărul găzduit folosește bunul într-un mod contrar normelor legale cu privire 
la locațiune și a obligațiilor ce decurg din prezentul contract.  
Contractul poate înceta înainte de termen în cazul în care tânărul prevăzut la Capitolul I refuză 
participarea la activitățile organizate în proiect sau nu colaborează cu specialiștii  acestuia pentru 
monitorizarea modului în care este folosită locuința.  
Prezentul contract a fost încheiat, astăzi, ................., în 2(două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte contractantă. 

 
 
Entitatea care asigură găzduirea,                                      Persoana gazduită, 
 
 
 
Manager proiect/Coordonator activități  
Proiect “SUPORT- Servicii integrate pentru  
deprinderi de viață independentă”,  
 cod 135930 
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Anexă contract găzduire 
 
 
Index apometru 
 

 

Index contor gaz 
 

 

Index contor energie electrică 
 

 

Lista plată întreținere  
 

 

INVENTAR 

1. PAT -     buc. 
2. MASĂ -    buc. 
3. SCAUNE -     buc. 
4. FRIGIDER -    buc. 
5. TELEVIZOR -    buc. 
6. DULAP  -    buc. 
7. MOBILĂ BUCĂTĂRIE -    buc. 
8. MAȘINA DE SPĂLAT -    buc. 
9. ARAGAZ -       buc. 
10. COVOR -        buc. 
11. PERDEA -       buc. 
12.  altele.................. 
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