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Abstract: 
This paper is based on a research on transitional mechanisms/plans in which young 

people under the special protection measure in placement and residential centres at national 
level participated. The author also presents an empirical analysis of the experiences in 
placement and residential centres at national level. Young people’s perception of leaving care 
is not only presented from a quantitative evidence, but also from a qualitative perspective 
through direct interaction with young people and decision makers.

At the same time, the paper presents an analysis of the future generations of young 
people under special protection in foster and residential care who will leave the system in the 
upcoming years, and how prepared they feel for a new stage of life, that of being independent.

Interviews, observation and questionnaires were used as methods of investigation, and in 
terms of research method, a quantitative research is at the basis of the paper, which is focused 
on the perception of young people after the revocation of the special protection measure.
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Résumé: 
L’article est basé sur la recherche sur les mécanismes/plans de transition auxquels 

ont participé les jeunes bénéficiant de mesures de protection spéciales dans les centres de 
placement et d’hébergement au niveau national. L’auteur présente également une analyse 
empirique de l’expérience vécue dans les centres de placement et d’hébergement au niveau 
national. La perception qu’ont les jeunes de quitter la prise en charge n’est pas seulement une 
preuve quantitative, mais aussi une perspective qualitative, à travers une interaction directe 
avec les jeunes et les décideurs.

Dans le même temps, l’article présente une analyse des futures générations de jeunes, 
bénéficiant d’une protection spéciale dans les centres de placement et d’hébergement, qui 
quitteront le système dans les années à venir, et à quel point ils se sentent préparés à une 
nouvelle étape de la vie, celle d’être autonome.
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coordonarea prof. univ. dr. Vintilă Mihăilescu, cu proiectul tezei: Tranziția ieșirii din îngrijire 
a tinerilor ce sunt și au fost în grija statului în ultimii 10 ani. Email: office@visinelbalan.ro
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L’entretien, l’observation et le questionnaire ont été utilisés comme méthodes d’enquête et, du 
point de vue de la méthode de recherche, l’article est basé sur un style de recherche quantitative axé 
sur la perception des jeunes après la révocation de la mesure spéciale de protection.

Mots-clés: sortie du centre de placement, plans de transition, suivi, centres de placement

Aderarea României la Uniunea Europeană a fost condiționată de reforme 
serioase în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului. Astfel, 
a fost elaborată Legea nr. 272/2004, o lege care avea în prim plan interesul 
superior al copilului. În prezent, la 17 ani de la adoptarea Legii Copilului1, 
există peste 50.000 de copii ce au ieșit din îngrijire, fără a beneficia de suport 
după ieșirea din îngrijire. 

Lucrările de specialitate care tratează trauma arată că abandonul creează 
probleme majore în procesul de dezvoltare a creierului copilului, abandonul 
având un impact puternic asupra comportamentului acestuia.2 Acest lucru 
subliniază necesitatea sprijinirii tinerilor în perioada post-îngrijire, prin 
asi gu ra rea resurselor necesare integrării sociale și inserției pe piața muncii. 
Pentru o persoană cu traume de abandon, atenția și grija sunt esențiale pentru 
ca procesul de integrare a acesteia să se desfășoare cu succes.

Centrele de plasament de tip vechi lasă traume profunde în dezvoltarea 
copiilor, consecințe devastatoare întâlnite implicit pe parcursul întregii lor 
vieți. În raportul „Family Matters: A study of institutional childcare in Central 
and Eastern Europe and the Former Soviet Union” sunt prezentate o serie de 
efecte adverse ale instituționalizării printre care se numără: atrofierea legătu-
rilor neuronale determinată de lipsa de interacțiune caracteristică mediu lui 
rezidențial, scăderea stimei de sine, a încrederii, a afecțiunii, a atașamentului, 
dezvoltarea precară a relațiilor pe termen lung, lipsa capacității de a face 
față si tuațiilor limită.3 Totodată, studiul „Growth Failure in Institutionalized 
Children” identifică, întârzieri în dezvoltarea fizică marcată de stare de sănă-
tate precară, atrofie musculară, întârzieri semni ficative în comu ni carea 
verbală, întârzieri care duc la o identitate fragmentată, în cazul acestor copii 
lipsiți de ocrotirea părintească. 4

1 Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 
completările ulterioare. 
2 Charles A. Nelson, Nathan A. Fox, Charles H. Zeanah, 2014, Copiii abandonați ai Românei, 
editura Trei, p. 144.
3 Carter R. (2005), Family Matters: A study of institutional childcare in Central and Eastern 
Europe and the Former Soviet Union, London, Everychild, p. 16.
4 Johnson E. Dana, Gunnar R. Megan, „Growth Failure in Institutionalized Children”, în 
Monographs of the Society for Research in Child Development,2011 Dec; 76(4), pp.  92–126.
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David Eagleman, unul dintre cei mai renumiți specialiști în neuroștiințe, 
în capitolul „Jocul de noroc al naturii”5, explică cum arată un creier care nu 
are șansa de a se dezvolta în spațiul de afecțiune al unei familii, ci într-un 
centru de îngrijire instituționalizat. Autorul menționează faptul că „în cazul 
în care creierul în curs de dezvoltare nu are parte de un mediu adecvat sau 
„așteptat”– unul în care un copil este hrănit și îngrijit, acesta va face eforturi 
mari pentru a se dezvolta normal”.6 Lipsa unui mediu favorabil care să le ofere 
copiilor orfani o îngrijire emoțională și care să-i stimuleze din punct de vedere 
cognitiv conduce la un creier subdezvoltat, prezentând insuficienta dezvoltare 
a limbajului.

Între anii 2010-2020, aproximativ 39.5007 tineri au părăsit centrele de 
plasament și rezidențiale de la nivel național, ceea ce înseamnă o medie de 3.950 
tineri pe an. Luând în calcul media ultimilor 10 ani, putem estima că în acest 
an vom avea peste 3.500 tineri ce vor părăsi definitiv centrele de plasament și 
rezidențiale, ca urmare a împlinirii vârstei de 18/26 ani. Deoarece nu există încă 
o legislație care să le faciliteze acestora programe de suport psiho-emoțional și 
monitorizare după ce ies din îngrijire, putem afirma că aceștia sunt condamnați 
la un al doilea abandon, de data aceasta din partea statului.

Figura 1 – Când cred tinerii că vor pleca din centru. (N = 627)

Analizând Figura 1, observăm că 51% dintre respondenți, tinerii aflați cu 
măsura protecției în centrele de plasament și rezidențiale la nivel național, 
5 Eagleman, D. (2018), Creierul – Povestea noastră, București, Humanitas, p.15.
6 Ibidem.
7 Conform adresei nr. 3526/SCRP/sz/08.03.2021 din partea A.N.D.P.D.C.A. cu privire la 
numărul tinerilor ieșiți din îngrijire în ultimii 10 ani. 
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nu știu sau au refuzat să răspundă la întrebarea „Când vei pleca definitiv din 
centru?”. Deși, de obicei, non-răspunsurile nu sunt considerate relevante pen-
tru o cer cetare, în acest caz, rezultatul poate sugera faptul că tinerii sunt atât 
de slab pregătiți pentru ieșirea din îngrijire, încât nu cunosc nici măcar infor-
mațiile administrative privind procesul prin care, fără excepție, vor trece cu 
toții.

Pornind de la lipsa de pregătire a tinerilor pentru viața post-îngrijire, 
mi-am adresat, la rândul meu, niște întrebări, pe care le-am transformat în 
ipotezele unei cercetări exploratorii privind percepția copiilor din centrele 
rezi dențiale și de plasament privind măsura în care sunt pregătiți să își înceapă 
viața în afara sistemului de protecție.

Astfel, întrebările de la care am pornit sunt următoarele: 
Sunt tinerii pregătiți pentru ieșirea din îngrijire? 
Ce programe, activități accesează tinerii pentru a se pregăti pentru o viață 

independentă? 
Ce perspective au cu privire la banii pe care îi primesc odată cu încetarea 

măsurii protecției speciale? 

Pre-testarea
În perioada 2018 – 2019 am lucrat la realizarea instrumentului de cerce tare 

pe care l-am folosit în cadrul cercetării exploratorii privind percepția tinerilor 
aflați în grija statului cu privire la mecanismele/ planurile tranzitorii la care 
iau/ au luat parte. Pentru ca acest instrument să fie complet, dar și acce sibil 
tuturor tinerilor participanți la studiu, am efectuat pre-testarea chestio narului. 
În aprilie 2019, m-am deplasat la Complexul de Servicii Comunitare „Sfânta 
Maria”, Vălenii de Munte din judeţul Prahova, unde am discutat cu 20 de tineri 
cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani, aflați cu măsura protecției speciale. 

Pre-testarea nu a privit aplicarea instrumentului, ci construirea unui 
suport de dialog structurat, potrivit colectării unor date profund personale 
ale respondenților. Tinerilor le-a plăcut instrumentul de cercetare și chiar au 
simțit nevoia să transmită că: „e complet și ușor.” 

La aplicarea, interpretarea și analiza instrumentului de cercetare a fost 
prezent și personalul de specialitate (psiholog, asistent social, șef centru și 
coordo nator personal), care a facilitat procesul de aplicare a chestionarului, pe 
de o parte, însă pe de altă parte prezența acestuia la completarea chestionarelor 
se poate să fi influențat răspunsurile respondenților la anumite întrebări, cum ar 
fi cele legate în mod explicit de personalul centrului. S-a observat la inter pretarea 
și analiza datelor culese că, în situația expusă anterior, copiii fie au refuzat să 
răspundă, fie au oferit doar răspunsuri dezirabile. Având în vedere aceste lucruri, 
este necesar să subliniem limitele instrumentului nostru de cercetare.
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Testarea
În perioada 2019–2020, până la declanșarea stării de urgență (în contextul 

prevenirii răspândirii epidemiologice de COVID-19), au fost vizitate 47 de centre 
de plasament și rezidențiale la nivel național, din 22 de județe și din Sectorul 4 – 
Municipiul București. La studiu au participat 627 de tineri aflați în grija statului, 
cu vârste cuprinse între 14 și 26 de ani, dacă aceștia se aflau cu măsura de protecție 
specială la data completării chestionarului (distribuția respondenților pe categorii 
de vârstă poate fi consultată în Figura 2.1). Odată cu evoluția pandemiei activitatea 
de cercetare pe teren, la fața locului, a fost suspendată. 

Frecvență Procent

14 ani și mai puțin 67 11%
15 ani 105 17%
16 ani 160 25%
17 ani 151 24%
18 ani și peste 142 23%
NR/ NS 2 -
Total 625 100%

Figura 2.1 – Distribuția respondenților pe categorii de vârstă

Județele în care a fost realizat studiul pot fi vizualizate urmărind Figura 
2.2. Din păcate, în multe județe a fost respinsă solicitarea de a discuta cu 
tinerii din centrele de plasament și rezidențiale.

Figura 2.2 – Numărul tinerilor chestionați la nivel național, distribuire geografică.



80 DREPTURILE OMULUI Nr. 1/2021

Analiza datelor
Pentru înțelegerea fenomenului privind percepția tinerilor aflați în grija 

statului, cu privire la mecanismele/ planurile tranzitorii la care au luat sau iau 
parte în vederea realizării ieșirii din îngrijire, am abordat componenta de cer-
cetare calitativă, prin interviul semi-structurat, precum și componenta de 
cercetare calitativă, prin intermediul instrumentului de cercetare: chestio narul.  

Ai fost vreodată amenințat că vei fi dat afară din centru dacă:

Figura 3 – Percepția tinerilor despre amenințarea cu ieșirea din îngrijire. (N = 168)

Dintre respondenții participanți la studiu, 27% (N=657) au selectat sau 
menționat cel puțin un motiv pentru care au fost amenințați cu evacuarea 
forțată. Dintre aceștia (N=168), 63% au afirmat că au fost amenințați că vor 
fi dați afară din centre în cazul în care nu mai participă la cursurile școlare. 
De asemenea, 38% dintre respondenți, care au menționat cel puțin un motiv 
pentru care au fost amenințați, au selectat fuga din centru drept pretext al 
amenințărilor primite din partea personalului de care aparțineau. Alte motive 
invocate de respondenți au fost nerespectarea regulilor (23%), dormitul la 
prieteni (13%), reclamarea abuzurilor existente în centre (8%).

Această stare de tensiune, prin care interesul superior al copilului este 
călcat în picioare, poate genera noi tulburări de comportament. A folosi ca 
sancțiune/ intimidare amenințarea unui copil este infracțiune și trebuie 
pedepsită în acest sens. Câți angajați din sistemul de protecția copilului au fost 
condamnați definitiv pentru amenințare/ intimidare asupra unui copil? Din 
răspunsul primit de la autorități, niciunul nu a fost condamnat.

Codul Penal prevede la Art. 206, că „(1) Fapta de a amenința o persoană 
cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva 
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sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se 
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa 
aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a 
format obiectul amenințării.”

Cât de des vorbești cu personalul centrului despre plecarea ta din centru?

Figura 4 – Comunicarea cu specialiștii centrului despre ieșirea din îngrijire. (N = 627)

O realitate cu care mii de tineri se confruntă la ieșirea din îngrijire este 
lipsa unei perspective de viitor. Din numărul total de respondenți, 21% au 
afirmat că nu au vorbit niciodată cu personalul centrului despre plecarea 
din centru/ ieșirea din îngrijire. Lipsa de pregătire cu privire la momentul 
ieșirii din îngrijire duce la dezvoltarea unor comportamente antisociale, 
infracționale în rândul tinerilor cu măsura protecției speciale. De asemenea, 
44% dintre respondenții au afirmat că au vorbit rar sau destul de rar cu 
personalul centrului de plasament/ rezidențial despre plecarea din centru. 
Dacă luăm în calcul segmentul de subiecți ce au răspuns la chestionar: NS/ NR, 
Niciodată, Destul de rar și rar, observăm că peste 70% din respondenți, tineri 
care vor ieși din îngrijire, în următorii ani, nu au nicio pregătire pentru acest 
moment. Aceștia vor trece printr-un nou episod de abandon. Reintegrarea lor 
în comunitate este aproape sinuoasă într-un astfel de context. 
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Te simți pregătit pentru momentul plecării definitive din centru?

Figura 5 – Cât de pregătiți se simt tinerii pentru ieșirea din îngrijire. (N = 627)

Doar 39% dintre respondenții participanți la studiu au declarat că se simt 
pregătiți pentru ieșirea din îngrijire, iar restul au declarat că nu se simt pregătiți 
sau nu știu/ nu au răspuns. Aproximativ 60% dintre respondenți, tineri aflați 
în centrele de plasament și rezidențial, nu se simt pregătiți pentru ieșirea din 
îngrijire, cu toate acestea din interviurile realizate a rezultat că își doresc să 
plece. Plecarea/ fuga din centrul de plasament și rezidențial se manifestă pe 
fondul unui program exigent de petrecere a timpului liber. Există un program 
limitat pentru a petrece timp cu prietenii, a ieși în oraș: de până la maxim două 
ore pe zi în oraș. Dacă ești „obraznic” nu ești lăsat în oraș o lună. Acest program 
exigent se încadrează juridic la lipsirea de libertate. În acest caz s-ar putea avea 
în vedere prevederile privind Infracțiunile contra libertății persoanei – Lipsirea 
de libertate în mod ilegal, prevăzute în Codul Penal, art. 205. 

În ce constă pregătirea pentru plecarea definitivă din centru?

Figura 6 – Percepția tinerilor cu privire la pregătirea  
pentru ieșirea din îngrijire. (N = 220).
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Din totalul de 627 de respondenți, 65% (N = 407) au răspuns că nu știu 
în ce constă pregătirea pentru plecarea definitivă din centru. Putem deduce 
că marea lor majoritate fie se va reorienta, reorganiza și va prinde din mers 
adaptarea la viața independentă fie integrarea lor va fi dificilă și fructuoasă 
pentru acte de natură infracțională pentru a-și prelungi șederea într-un 
mediu instituțional.

Din numărul total de răspunsuri valabile la această întrebare (N=220), 
au fost menționate drept activități desfășurate cu scopul pregătirii pentru 
viața post-îngrijire cele prezentate în Figura 6 – Percepția tinerilor cu privire la 
pregătirea pentru ieșirea din îngrijire. Analizând răspunsurile oferite de către 
respondenți, a fost identificat un registru mai degrabă condițional-optativ, 
decât o enumerare a activităților care au deja loc. Spre exemplu, mulți dintre 
ei au răspuns că la ieșirea din îngrijire ar avea nevoie de casă, loc de muncă 
etc, nu că le-ar deține deja. În puține cazuri s-au identificat răspunsuri care 
fac trimitere la un proces de pregătire a tinerilor deja început, prin activități 
de suport educațional, menținerea relațiilor cu familia, consiliere, formare 
profesională sau alte nevoi. 

Consolidarea deprinderilor de viață independentă începe cu gestionarea 
crizelor emoționale. Abandonul este un factor declanșator al unor emoții 
negative, iar în lipsa unui suport psiho-emoțional (terapie individuală sau de 
grup), tânărul nu poate evolua. 

Pentru 79 de respondenți (35%), continuarea studiilor reprezintă o 
perspectivă de pregătire pentru ieșirea din îngrijire. Faptul că doar 9% (N=20) 
au declarat că educația financiară reprezintă o formă de pregătire pentru 
ieșirea din îngrijire arată că acest tip de educație/pregătire nu are loc sau 
dacă are loc, nu este clar înțeleasă de respondenți. De asemenea, 7% dintre 
participanții la studiu au declarat că discuțiile cu personalul îi ajută să fie 
pregătiți pentru a fi independenți. 
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La 18 ani sau mai târziu, când vei pleca definitiv din centru, vei merge la: 

Figura 6 – Unde cred tinerii că merg după ieșirea din îngrijire. (N = 627)

Pentru 36% dintre respondenți, speranța de reintegrare în societate în 
perioada post-îngrijire este în familia biologică. Aceștia speră să fie primiți sau 
ajutați de familie sau rudele familiei biologice. Pentru 22% dintre respondenți, 
părăsirea țării și refacerea vieții în străinătate reprezintă o opțiune. Doar 4% 
dintre subiecți au luat în considerare închirierea unei locuințe, ceea ce poate 
sugera faptul că tinerii respondenți nu au o perspectivă asupra autonomiei 
personale. Pare că domină dorința permanentă de a se agăța de ceva, de 
cineva, pentru supraviețuire. Faptul că 2% dintre respondenți s-au gândit că 
vor ajunge pe stradă este îngrijorător.  
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Când vei pleca definitiv din centru știi că vei primi o subvenție?

Figura 7 – Subvenție pentru tineri după ieșirea din îngrijire. (N = 627)

Câți bani vei primi după ce vei pleca definitiv din centru?

Figura 8 – Percepția tinerilor cu privire la valoarea monetară  
ce le revin după ieșirea din îngrijire. (N = 569)
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Conform Figurii 7,90% dintre respondenți știu că la ieșirea din îngrijire 
beneficiază de o subvenție din partea statului, iar aproape 2 treimi dintre aceștia 
61% (Figura 8) nu știu ce sumă trebuie să primească la ieșirea din îngrijire. Se 
poate observa că ne confruntăm cu un sistem de protecție specială care nu 
corespunde nevoilor reale ale copiilor aflați în grija acestora și nu comunică în 
mod clar cu beneficiarii săi. Programe financiare, precum Școala de bani8, oferă 
o perspectivă corectă cu privire la managementul cheltuielilor financiare. „Unde 
sunt acum? Câți bani am și cum îi pot gestiona?”. Consider că în acest caz se 
impune ca tinerilor să li se ofere informații lunare despre situația salariului minim 
pe economie și cum influențează aceasta viața lor după ieșirea din îngrijire.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 4 din 13 ianuarie 2021, salariul minim 
pe economie este de 23009 lei. Astfel, tinerii care ies din îngrijire primesc 
2300 lei, potrivit Legii 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, art. 129, alin. (4): Copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de 
protecție specială, precum și mamele protejate în centre maternale au dreptul, 
la ieșirea din sistemul de protecție specială, la o indemnizație care se acordă o 
singură dată, egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, garantat 
în plată, stabilit potrivit legii. Indemnizația se acordă, la ieșirea din sistemul de 
protecție specială, și copiilor pentru care s-a pronunțat o hotărâre definitivă de 
încuviințare a adopției.  

Ce vei face cu banii primiți?

Figura 9  – Destinația indemnizației după ieșirea din îngrijire. (N = 414).

8 Platformă de educație financiară pentru copii – https://www.bcr.ro/ro/scoala-de-bani 
[accesat pe 12.04.2021]; 
9 Portal Legislativ – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/236118 [accesat pe 
07.04.2021].  
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Tinerii au o proiecție a ceea ce își doresc, dar fără a înțelege valoarea 
monetară. Putem identifica în Figura 9 că aproximativ 31% dintre respondenți 
își doresc să-și achiziționeze o locuință cu indemnizația pe care o vor obține 
după ieșirea din îngrijire. Însă, valoarea indemnizației este valoarea salariului 
minim, adică 2300 lei, mult sub suma de care o persoană ar avea nevoie 
pentru a-și achiziționa o locuință, sau chiar pentru a-și plăti chiria pentru o 
perioadă îndelungată. Dorințele exprimate al participanților la studiu arată nu 
doar slaba pregătire în domeniul financiar, ci și trista realitate post-îngrijire 
cu care se vor confrunta și care nu le va permite să își îndeplinească planurile 
construite pe o bază nerealistă. În acest context, șansele ca un tânăr ieșit din 
îngrijire să înceapă o nouă viață, sunt limitate. 

Tinerii au nevoie de siguranță. Aceasta constă în asigurarea unor servicii 
suport după ieșirea din îngrijire. De exemplu: accesarea unui loc de muncă 
adaptat pregătiri profesionale și a abilităților individuale, respectiv accesarea 
unui spațiu de locuit pe o perioadă de cel puțin 2 ani sau subvenționarea plății 
cheltuielilor de chirie. 

Din numărul total de respondenți, 17% au declarat că vor economisi 
indemnizația, iar 19% dintre respondenți au scris că vor cheltui indemnizația 
pe îmbrăcăminte și alimente. Aceste date pot indica lipsa cu care aceștia se 
confruntă în interiorul centrului de plasament/ rezidențial și dorința lor de 
a-și asigura nevoile de bază pe cont propriu, din propriile economii. 

 Analiza empirică a vizitelor efectuate în centrele de plasament și 
rezidențiale la nivel național
În timpul perioadei de cercetare, au fost vizitate mai multe centre de 

plasament și rezidențiale la nivel național, din Vrancea, Giurgiu, Dâmbovița, 
Bistrița, Sălaj și Călărași. În cele ce urmează, doresc să vă fac o prezentare, care 
nu se dorește exhaustivă, a condițiilor de viață a beneficiarilor. Din motive ce 
țin de confidențialitate și protejare a tinerilor, nu sunt folosite numele reale ale 
acestora. 

În majoritatea cazurilor, condițiile fizice în care trăiesc copiii în centrele 
de plasament și rezidențiale sunt decente, acoperind nevoile de bază ale 
tinerilor, însă pot fi îmbunătățite. S-a plecat de la premisa că mai ales 
atitudinea personalului din centre influențează într-o măsură destul de mare 
comportamentul copiilor cu privire la studiu, la interacțiunea cu ceilalți și la 
probabilitatea de a se integra în societate și de a avea o viață normală, după ce 
părăsesc aceste centre. În susținerea acestei ipoteze, dorim să vă prezentăm 
observațiile notate, în cadrul vizitelor noastre.
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În centrul rezidențial din Focșani, județul Vrancea, copiii au avut o 
atitu dine pozitivă, la fel și personalul. S-a putut observa un comportament 
natural, primitor, fără a exista tensiuni nici între tineri, nici între angajații 
personalului și nici între personal și copiii aflați sub îngrijire. În discuțiile 
avute și separat cu unii dintre copii, M. a vorbit despre valori precum liberta-
tea, solidaritatea și dreptatea și și-a arătat respectul și admirația pentru șefa 
centrului. De asemenea, respondenții au confirmat că se simt iubiți și protejați 
în acest centru.

Pe de cealaltă parte, în județul Dâmbovița, cercetarea noastră a scos 
la iveală aspecte contradictorii cu cele menționate mai sus. S-a observat că 
tinerii de aici simt o reticență în a-și exprima opiniile și au avut în permanență 
o atitudine defensivă atât față de personalul centrului, cât și față de cei care 
aplicau chestionarele. Așa cum menționam anterior, instrumentul nostru 
de cercetare se supune anumitor limite, astfel încât s-a considerat necesară 
și purtarea unor discuții față în față cu tinerii care au acceptat să ia parte la 
studiul de cercetare. Discuțiile individuale au scos la iveală faptul că tinerii 
de aici trăiesc zilnic sub amenințarea părăsirii centrului, dacă nu ascultă de 
personal, iar gradul lor de încredere față de cei care îi îngrijesc este foarte 
scăzut. Una dintre tinerele din centru, E., a dezvăluit faptul că a fost abuzată 
sexual de unul dintre angajații centrului și că o parte dintre copii, printre 
care și ea, sunt ținuți sub tratament medicamentos (strattera, torendo, xanax, 
carbamazepină, levomepromazin). Spre deosebire de centrul din Vrancea, 
unde majoritatea au confirmat că doresc să își finalizeze studiile, în centrul 
din Târgoviște, județul Dâmbovița, s-a observat că un număr mare din rândul 
copiilor cu vârste cuprinse între 15-16 ani sunt analfabeți sau semianalfabeți, 
iar interesul pentru studii este scăzut. 

O situație similară centrului din Târgoviște s-a putut nota și în centrele 
vizitate în județul Giurgiu. Pe baza observațiilor comportamentale, s-a ajuns la 
concluzia că tinerii de aici au format o comunitate închisă și că se izolează de 
restul societății, încercând să limiteze cât mai mult interacțiunea cu oamenii 
din afară. Comunică foarte puțin și găsesc dificultăți în a se exterioriza. Rela-
țiile interpersonale dintre angajați și tineri sunt distante. În urma analizei atât 
a chestionarelor, cât și a discuțiilor individuale, se poate concluziona că tinerii 
de aici nu se simt protejați de cei din sistem. Discuțiile individuale nu au scos 
la iveală abuzuri sexuale, însă dorim să aducem la cunoștință un alt tip de abuz 
fizic, relatat de unul dintre psihologii care lucrează în centrele din Giurgiu: 
este vorba despre o minoră care a rămas însărcinată și care, după nașterea 
copilului, a fost sterilizată pentru a fi evitate evenimente asemănătoare pe 
viitor. Încercând să păstrăm o notă obiectivă a cercetării noastre, nu putem 
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să nu observăm o încălcare deliberată a drepturilor omului și să nu atragem 
atenția asupra impactului negativ pe care astfel de acțiuni le pot avea asupra 
dezvoltării ulterioare a unui adolescent. 

În județul Bistrița, am vizitat centrele din Bistrița, Beclean, Năsăud și 
Teaca. Din punct de vedere al condițiilor de viață, nu s-au observat diferențe 
foarte mari față de centrele din celelalte județe. Pe baza observațiilor 
comportamentale, a discuțiilor individuale și a răspunsurilor din chestionare, 
s-a putut concluziona următoarele aspecte, în centrele din Beclea, Năsăud și 
Teaca: personalul are, față de copii, o atitudine distantă și tratează comunicarea 
cu aceștia într-un mod superficial. Atunci când au fost chestionați cu privire la 
activitatea din centre, în majoritatea cazurilor angajații au subliniat eforturile 
pe care le depun pentru binele copiilor, dar și faptul că aceștia le creează 
numeroase probleme. De cealaltă parte, copiii manifestă dezinteres, chiar 
repulsie, față de tot ceea ce ține de învățământ/educație, nu se simt încurajați 
și protejați. 

Spre deosebire de situația expusă mai sus, în centrul din Bistrița condițiile 
de viață împlinesc cerințele unei dezvoltări fizice și psihice favorabile ale 
beneficiarilor. Atât personalul din centre, cât și copiii au o atitudine pozitivă, 
sunt deschiși spre comunicare, iar tinerii manifestă interes pentru educație și 
socializare. 

În centrele din Sălaj și Călărași situația este similară cu cele din județul 
Bistrița. Condițiile de viață îndeplinesc normele minime obligatorii, iar unele 
dintre centre au beneficiat de foarte puține modernizări, printre care dorim 
să menționăm existența sălilor de lectură, bibliotecă, atelier de țesătorie, 
calculatoare și altele din cadrul centrului Cehu Silvaniei (Sălaj). 

 Centrul Petrișoru din Călărași, spre exemplu, se află la o distanță mare de 
oraș și de toate facilitățile pe care acesta le oferă (cum ar fi parcurile, zonele de 
recreație), astfel încât copiii nu au acces în afara centrului decât atunci când 
merg la scoală și nu interacționează/sau interacționează foarte puțin cu cei 
din afara centrului. Nu au fost notate cazuri de abuzuri grave, însă se mențin 
aceleași observații: comunicarea dintre personal și beneficiari este deficitară, 
copiii au o atitudine care manifestă neîncredere cu privire la viitorul lor, la 
ceilalți oameni. 

În concluzie, s-a observat că, în special în centrele în care copiii și 
personalul au o relație bazată pe respect reciproc și comunicare, există un 
interes mai mare al tinerilor atât pentru educație, cât și pentru respectarea 
regulilor din cadrul centrelor. Majoritatea doresc să termine liceul, unii se 
gândesc și să finalizeze studii superioare. Au tendința de a se îngriji mai bine 
și sunt capabili să relaționeze mai ușor cu cei din afara centrelor. În cazurile 
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aflate la polul opus, tinerii comunică deficitar, au o atitudine preponderent 
defensivă și nu consideră educația o necesitate. Notăm de asemenea că în toate 
cazurile, la completarea chestionarelor, personalul centrelor a fost de față, iar 
în unele centre au intervenit denaturând veridicitatea răspunsurilor copiilor. 
Totuși, având în vedere și aceste limitări, considerăm că analiza chestionarelor, 
coroborată cu observațiile personale și discuțiile private ale cercetătorului cu 
respondentul ne oferă o analiză empirică concludentă asupra modului în care 
copiii din centre sunt influențați de mediul de viață și de comportamentul 
celor care îi îngrijesc.
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