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I. STUDII, CERCETĂRI, ARTICOLE

SĂRĂCIA – O FORMĂ DE NERESPECTARE  
A DREPTURILOR OMULUI

HORIA MIHAI*

Abstract:
The aim of this article is to outline the link between poverty and the variables associated 

with this social issue, access to public services and human rights. There is a strong link between 
the three aspects, given that individuals who are not able to meet their basic needs, or the ones 
who are at risk of poverty are more likely not to value the rights and freedoms they could 
enjoy. The perceived usefulness of certain rights decreases when individuals are not able to 
enjoy them for various reasons: lack of resources, poor education, or difficult access to public 
services. Ascribing value to abstract aspects such as human rights implies, first and foremost, 
the ability to grasp conceptual and ideal notions that transcend local culture, traditions, or 
customs of a particular community. The development of such perspectives implies a sustained 
effort to reach a relatively high civilisational threshold.

Keywords: life quality, poverty, social assistance, social exclusion, marginalisation

Résumé :
Le but de cet article est de présenter le lien entre la pauvreté et les variables associées à 

ce problème social, l’accès aux services publics et les droits de l’homme. Le lien entre les trois 
est étroit, étant donné que les personnes qui ne sont pas en mesure de satisfaire leurs besoins 
fondamentaux ou qui sont menacées de pauvreté sont plus susceptibles de ne pas apprécier 
les droits et libertés dont elles disposent. L’utilité perçue de certains droits diminue lorsque 
les personnes ne sont pas en mesure d’en jouir pour diverses raisons : manque de ressources, 
mauvaise éducation ou accès difficile aux services publics. L’appréciation d’aspects abstraits 
tels que les droits de l’homme implique, avant tout, la capacité de travailler avec des notions 
conceptuelles et idéales qui dépassent la culture locale, les traditions ou les coutumes d’une 
communauté particulière. Le fondement de ces perspectives implique un effort soutenu pour 
atteindre un seuil civilisationnel relativement élevé.

Mots-clés : qualité de vie, pauvreté, aide sociale, exclusion sociale, marginalisation

Pe parcursul articolului voi analiza legătura dintre sărăcie, accesul la 
servicii publice şi capacitatea de a veghea la apărarea drepturilor omului. 
∗ Drd., Institutul de Cercetare a Calității Vieții, e-mail: mihaihoria96@gmail.com



10 DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2022

Scopul urmărit este acela de a scoate în evidență faptul că misiunea comună 
a respectării drepturilor omului implică un nivel de dezvoltare civilizațională 
asociat cu idealurile modernității.

Premisa de la care pleacă acest articol este aceea că o populație sărăcită, cu 
acces limitat la servicii educaționale de calitate şi la servicii publice destinate 
limitării excluziunii sociale şi nu numai, va avea un interes relativ scăzut 
pentru principii abstracte şi inviolabile precum drepturile omului. 

În țara noastră, rata sărăciei relative a fost în anul 2020 de 23,4%. În valori 
absolute, numărul persoanelor afectate de problema sărăciei, corespunzător 
acestei rate, a fost de 4,524 milioane persoane, conform datelor centralizate de 
Institutul Național de Statistică1.

Problematica sărăciei, a combaterii acesteia şi, totodată, a creării premiselor 
pentru integrarea socială a oamenilor care se confruntă cu anumite nevoi pe 
care nu şi le pot satisface doar prin efort propriu, este, la noi în țară, una de 
interes şi constituie o preocupare permanentă în cadrul Ministerului Muncii 
şi Solidarității Sociale (MMSS)2. 

MMSS este răspunzător pentru implementarea prevederilor unui 
document de politică publică cu un grad înalt de relevanță socială: Strategia 
națională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 
2022-2027.3 Obiectivul general asumat al Strategiei prevede ca „până în anul 
2027, numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială 
să fie redus cu cel puțin 7% față de anul 2020”4. Astfel, vor fi avute în atenție 
următoarele categorii: „persoanele aflate în risc de sărăcie/sărăcie relativă5; 
persoane aflate în deprivare materială severă6; persoane care locuiesc în 
gospodării cu intensitate scăzută a muncii7; persoane care sunt considerate 
1 Institutul Național de Statistică, (2020), Dimensiuni ale incluziunii sociale, Bucureşti, p.18.
2 MMSS, (2019), Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru 
perioada 2022—2027
3 MMSS, (2022), HG 440/2022 pentru Strategia națională privind incluziunea socială și 
reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027.
4 Ibidem, p. 6.
5 Persoane cu venituri care se situează sub pragul de 60% din venitul median, exprimat per 
adult echivalent. Astfel, obiectivul este ca până în anul 2027 să se obțină reducerea numărului 
acestor persoane cu minim 7% față de valoarea de referință aferentă anului 2020.
6 În anul 2018, aproximativ 3,2 milioane de persoane se aflau în DMS, însă având în vedere 
trendul de scădere (în anul 2007 aproximativ 8 milioane de persoane se aflau în DMS, iar în 
2016 aproximativ 4,7 milioane). Obiectivul este ca până în anul 2027 să se obțină reducerea 
numărului acestor persoane cu cel puțin 20% față de valoarea de referință aferentă anului 2020.
7 În anul 2018 aproximativ 1,1 milioane de persoane locuiau în gospodării cu o intensitate 
scăzută a muncii, obiectivul pentru 2027 fiind reducerea numărului acestor persoane cu cel 
puțin 20% față de valoarea de referință aferentă anului 2020.
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ca aparținând unor grupuri vulnerabile: copii şi tineri aflați în perioada de 
pregătire, a reintegrării în societate după o perioadă de protecție specială 
(inclusiv lipsiți de sprijin parental); persoane vârstnice (singure sau dependente 
şi/sau cu nevoi de îngrijire de lungă durată); persoane cu dizabilități (copii şi 
adulți); persoane cu un nivel scăzut de şcolaritate; persoane care locuiesc în 
zone urbane sau rurale marginalizate; şomeri de lungă durată; persoane de 
etnie romă care sunt victime directe sau indirecte ale unor discriminări pe 
criterii etnice; persoane fără adăpost; persoane lipsite de libertate; persoane 
eliberate, aflate în perioada de reintegrare socială; imigranți aflați în situație 
de vulnerabilitate, inclusiv solicitanți de azil şi străini care au dobândit o 
formă de protecție internațională în România; persoane victime ale traficului 
de ființe umane; persoane consumatoare de droguri etc. Din acest punct de 
vedere, prezenta Strategie este complementară strategiilor sectoriale şi din alte 
domenii specifice precum combaterea sărăciei în rândul copiilor, reducerea 
discriminării împotriva romilor şi integrarea comunităților marginalizate.”8.

În abordarea de față, conceptul central este sărăcia, înțeles drept o stare 
social-culturală şi psihologică rezultată din lipsa de durată a resurselor, care, 
la rândul său, scade capacitatea individuală şi pe cea colectivă de redresare 
economică9. 

Unul dintre principalii factori ce pot conduce la sărăcie din punct de 
vedere sistemic şi comunitar este discriminarea, înțeleasă ca tratamentul 
diferențiat şi nedrept al unora dintre oameni, în virtutea unor caracteristici 
ale acestora, reale sau doar presupuse, cu referire la vârstă, gen, etnie, clasă 
socială, orientare sexuală, apartenență religioasă sau naționalitate.

În afară de discriminare, ce îşi are sursa în cultura şi stereotipurile 
prezente într-o societate, există şi alte situații care pot fi tratate drept rezultate 
ale unor contexte sociale. Astfel, ne putem referi la grupurile vulnerabile, 
care se confruntă mai mult sau mai puțin cu un tratament asemănător celui 
discriminatoriu. 

Grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc 
de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, din cauza 
unor aspecte de viață afectate de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de 
droguri sau de alcool, ori a altor contexte sociale care conduc la instabilitate 
economică şi socială. 

Calitatea vieții defineşte „ansamblul elementelor care se referă la 
condițiile în care trăiesc oamenii (fizice, economice, sociale, culturale, politice, 
8 MMSS, (2022), HG 440/2022 pentru Strategia națională privind incluziunea socială și 
reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027, p. 7.
9 Zamfir, C., Mărginean, I. and Dan, A., 2001. Situația Sărăciei în România, Bucureşti, p.11.
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de sănătate etc.), conținutul şi natura activităților pe care aceştia le desfăşoară, 
caracteristicile relațiilor şi proceselor la care participă, bunurile şi serviciile 
la care au acces, modelele de consum adoptate, mod şi stil de viață, evaluarea 
împrejurărilor şi rezultatele activităților lor, aşteptările pe care le au, precum şi 
stările subiective de satisfacție/insatisfacție, fericire, frustrare etc.”10 

Calitatea vieții reprezintă un „concept evaluativ, fiind rezultanta raportării 
condițiilor de viață şi a activităților care compun viața umană, la necesitățile, 
valorile, aspirațiile umane. Se referă atât la evaluarea globală a vieții (cât de 
bună, satisfăcătoare este viața pe care diferitele persoane, grupuri sociale, 
colectivități o duc), cât şi la evaluarea diferitelor condiții sau sfere ale vieții: 
calitatea mediul ambiant, calitatea umană a muncii (calitatea vieții de muncă), 
calitatea relațiilor interpersonale, calitatea vieții de familie”11.

Dar, pentru ca traiul oamenilor să fie unul considerat optim, este necesar 
ca, mai întâi, să fie realizat în condiții eficiente procesul de incluziune socială, 
astfel încât integrarea socială să fie cât mai bună.

Accesul la servicii publice
Accesul la servicii publice constituie o variabilă relevantă în determinarea 

capacității colective de a depăşi dificultăți regăsite la nivel comunitar. 
O comunitate în care persoanele vulnerabile beneficiază de o gamă extinsă 
şi complementară de servicii integrate are şanse mult mai bune de prevenire 
şi diminuare a excluziunii sociale. Cu cât accesul la servicii publice este mai 
bun, cu atât ponderea celor care reuşesc să performeze în acord cu standardele 
societății va fi mai mare. 

În continuare voi analiza trei dimensiuni ale accesului la servicii publice: 
servicii din sfera asistenței sociale, servicii educaționale şi accesul la servicii 
medicale. 

10 Mărginean I., Vaslie M., (coord.), (2015), Dicționar de calitatea vieții, Ed. Academiei, 
Bucureşti, p. 43.
11 Zamfir C., http://www.dictsociologie.netfirms.com/C/CTermeni/CalitateaVietii.htm
Calitatea vieții reprezintă o reluare, dar dintr-o altă perspectivă, a conceptului de fericire. 
Dacă fericirea se referă la starea subiectivă, rezultată din trăirea propriei vieți, calitatea 
vieții se referă atât la condițiile obiective în care viața umană se constituie, cât şi la modul 
subiectiv în care fiecare îşi evaluează propria sa viață - stare de satisfacție, fericire, împlinire. 
Dacă fericirea era asociată cu o perspectivă predominant etică – ce strategii trebuie să 
adopte individul pentru a maximiza fericirea sa – calitatea vieții este asociată mai mult cu 
o perspectivă sociologico-politică. Interesul cade în primul rând pe determinarea factorilor 
obiectivi care sunt responsabili de calitatea vieții şi a strategiilor social-politice de acțiune în 
vederea sporirii acesteia.
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Asistența socială ca răspuns la problema sărăciei
Serviciile sociale, pot fi caracterizate ca având „un nucleu comun 

referitor la finalitatea acestora: de a ajuta indivizii, grupurile sau comunitățile 
să depăşească perioadele de dificultate, adaptându-se la o viață normală. 
Serviciile de asistență socială pot fi definite ca programe specializate, activități 
organizate, tehnici de intervenție socială, metode de identificare a necesităților 
şi tipurilor specifice de disfuncționalități ale persoanelor cu probleme12”.

Conform prevederilor Legii asistenței sociale, procesul de incluziune 
socială13 reprezintă ansamblul de măsuri şi acțiuni multidimensionale din do-
meniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, 
informării-comunicării, mobilității, securității, justiției şi culturii, destinate 
combaterii excluziunii sociale şi asigurării participării active a persoanelor în 
toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice ale societății.

O cronologie cu un grad înalt de acuratețe ştiințifică pe subiectul asistenței  
sociale ne înfățişează modul în care, abia după anul 1918 putem vorbi despre 
un stadiu incipient al acestui domeniu. După Primul Război Mondial, nevoile 
sociale, dar şi gradul de dezvoltare al societății au creat premisele apariției 
acestui domeniu într-o formă instituționalizată. Apoi, în perioada socialistă 
(1945-1989), asistența socială a suferit o destructurare masivă. Din motive 
ideologice, asistența socială nu era compatibilă cu idealurile socialiste. 
Anumite tipuri de servicii existau şi în intervalul 1945-1989, însă acestea 
puteau fi caracterizate ca reacții întârziate şi adesea dezvoltate pentru a 
ascunde probleme reale ale societății. Căminele pentru copii, de foarte mari 
dimensiuni pot fi un exemplu în acest sens. Chiar dacă existau, ele nu au fost 
concepute pentru a contribui la integrarea socială a beneficiarilor, ci pentru 
a scoate problema abandonului din spațiul public. Doar după 1990 putem 
vorbi despre un domeniu al asistenței sociale, care înregistrează progrese 
semnificative în timp mai ales din punct de vedere al creşterii calității 
serviciilor oferite pentru persoanele vulnerabile14.

Din punct de vedere al bugetului alocat pentru asistența socială, „România 
are una dintre cele mai scăzute alocări pentru protecția socială, 14,7% din PIB 
în 2016, la jumătatea mediei europene şi în scădere constantă începând cu 
anul 2010, când a atins cel mai ridicat nivel”15. „România are, de asemenea, o 
12 Zamfir E. (2012), Legea asistenței sociale și riscurile dependenței populației de sistemul de 
ajutor social. 1, Sociologie Românească, 10(1), p.115-130.
13 Legea asistenței sociale, nr. 292/2011, https://lege5.ro/gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-
sociale-nr-292-2011
14 Buzducea D. (2009), Sisteme moderne de asistență socială. Tendințe globale și practici locale, 
Iaşi, Polirom Publishing House. 
15 Arpinte, D. (2019), Planificarea și evaluarea politicilor publice în domeniul asistenței sociale. 
Sociologie Românească, 17(2), 14–59. 
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alocare financiară modestă pentru protecția socială, în comparație cu celelalte 
state europene, sumele alocate pentru excluziunea socială fiind relativ mici în 
raport cu alte state europene, dar mai ales în raport cu ponderea persoanelor 
aflate în sărăcie extremă”16. În ciuda faptului că avem nevoie mai mare decât 
alte state europene de servicii din sfera asistenței sociale, alocările bugetare din 
acest domeniu sunt semnificativ mai mici față de media europeană. Efectele 
acestei orientări de politici sunt dăunătoare societății româneşti şi implică 
adesea costuri sociale ridicate. Principalul cost social al implicării limitate a 
statului în asigurarea unor condiții minime de trai pentru cetățenii săi este 
migrarea masivă. 

În cadrul unei cercetări demarate în anul 2020, vizând tematica asistenței 
sociale am descoperit faptul că serviciile sociale sunt adesea condensate 
preponderent la nivelul reşedințelor de județ. Astfel, zonele rurale şi urbanul 
mic rămân adesea neacoperite din punct de vedere al serviciilor sociale. Cu 
toate acestea trebuie menționat faptul că această situație se referă mai cu 
seamă la servicii sociale, care nu trebuie confundate cu prestațiile sociale. 
Chiar dacă persoanele din mediul rural au acces la ajutoare de încălzire sau 
la venitul minim garantat, acestea nu pot beneficia cu uşurință de servicii de 
tip rezidențial, sau de centre dedicate persoanelor cu dizabilități. Principala 
consecință a acestei dinamici în sfera serviciilor sociale este aceea că zonele 
rurale cu cel mai mare grad de marginalizare rămân adesea neacoperite.

Chiar dacă la nivel comunitar există asistenți sociali din partea primăriei, 
în astfel de comunități nevoile sunt complexe şi necesită o gamă largă de 
servicii sociale, pe care administrația locală, de cele mai multe ori nu le poate 
oferi. „Gradul de izolare a satului este presupus a fi cu atât mai mare cu cât 
distanța față de cel mai apropiat oraş este mai mare, iar satul este de tip periferic 
(pe teritoriul său nu se află sediul primăriei). Aceeaşi izolare semnifică însă şi 
şansele de accesibilitate la servicii sociale extra-comunitare sau la oportunități 
de loc de muncă. Altfel spus, izolarea este o variabilă de estimare indirectă 
pentru nivelul pe care îl au toate stocurile de capital comunitar17”. 

Conform hărții serviciilor sociale pusă la dispoziție de MMSS18, serviciile 
sociale oferite de stat sunt extinse şi completate de oferta mediului privat. 
Chiar dacă răspândirea la nivel teritorial nu este optimă, accesul la astfel de 
servicii este facil pentru majoritatea oamenilor. 
16 Ibidem.
17 Sandu, D., (2011), Dezvoltare Comunitară și Regională, Ed. Polirom, Iaşi
18 MMSS, (2020), „Distribuția în teritoriu a serviciilor sociale” elaborată în cadrul proiectului 
„Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale 
la nivelul MMSS”
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Mediul rural se confruntă cu rate disproporționat mai mari ale sărăciei 
decât cel urban, chiar dacă ne referim la urbanul mic. Motivele sunt diverse, 
dar în cadrul acestui articol voi aminti sărăcia persoanelor ocupate, în special 
în agricultura de subzistență sau alte domenii care nu le permit acumularea 
unor venituri suficiente pentru a depăşi pragul sărăciei relative19. Lipsa de 
diversificare a economiei din zonele rurale cauzează adesea limitări sem-
nificative în dezvoltarea comunitară. Dacă adăugăm peste această condiție 
şi fenomenul îmbătrânirii populației, sau cel al migrării persoanelor din 
categoria vârstei active, perspectivele despre mediul rural devin sumbre. 
Estimativ, 80% din persoanele beneficiare de venit minim garantat în anul 
2017 proveneau din mediul rural20. Trebuie menționat faptul că numărul celor 
care beneficiază de astfel de prestații sociale este de fapt mult mai mic decât 
percepția la nivelul cunoaşterii comune, iar cuantumul acestor prestații este de 
asemenea nesemnificativ în raport cu veniturile necesare unui trai decent. În 
ciuda faptului că prestațiile sociale din România sunt foarte mici, ele pot servi 
ca un indicator al nevoii şi ne ajută să înțelegem cum se adâncesc decalajele 
între urbanul mare şi mediul rural odată cu trecerea timpului. În cadrul unei 
cercetări a Institutului de Cercetare a Calității Vieții realizate în lunile iulie şi 
august ale anului 2022, în colaborare cu DGASPC Sector 2, mi-a fost semnalat 
de către personalul din conducere, faptul că la nivelul sectorului, există numai 
39 de beneficiari de venit minim garantat. Astfel de valori pot fi întâlnite în 
comune de dimensiuni mici din România. 

Asistența socială ar trebui privită ca unul dintre principalele mecanisme 
prin intermediul cărora poate fi contracarată perpetuarea intergenerațională 
a sărăciei.

Accesul la educație și dreptul la cultură
Cultura poate fi definită din perspectiva drepturilor ca: „acel ansamblu 

complex care cuprinde cunoştințe, credințe, arte, principii şi valori morale, 
legi, cutume şi orice alte abilități şi obiceiuri dobândite de individ ca membru 
al societății”21. Educația formală reprezintă o modalitate  instituționalizată 
prin intermediul căreia cultura este transmisă generațiilor tinere. Periclitarea 
accesului la educație, atât din familie, cât şi din perspective instituționale, 
constituie o încălcare flagrantă a acestui drept şi conduce la efecte negative 
pe termen lung la nivelul întregii societăți. O societate în care cultura nu este 
transmisă într-un mod instituționalizat riscă perpetuarea unor modele de 
19 European Anti-Poverty Network, Poverty Watch – România, (2018)
20 Daniel Arpinte, (2019), „Este România o țară de asistați social?”, Calitatea Vieții, p.1-17
21 https://lege5.ro/gratuit/gmztsnbwgeyq/dreptul-la-cultura-si-importanta-lui-fundamentala-in- 
protectia-juridica-a-patrimoniului-cultural
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viață incompatibile cu realitatea contemporană. Individul care are un consum 
cultural limitat la evenimente cu caracter comercial riscă să aibă perspectivele 
limitate la opinii generaliste şi informații de suprafață. Astfel, el va fi predispus 
la manipulare, o potențială victimă a fenomenului ştiri false şi va dezvolta 
tendința de a legitima informații care nu corespund realității obiective. 

În anul 1966 Oscar Lewis a introdus conceptul de cultură a sărăciei, care 
poate fi definit ca: situația în care persoanele afectate de sărăcie îşi dezvoltă un 
sistem propriu de valori şi norme de comportament, care se perpetuează din 
generație în generație22. Persoanele care se regăsesc în această cultură a sărăciei 
sunt predispuse la păstrarea statusului asociat sărăciei chiar dacă la un anumit 
moment dat obțin venituri suficiente pentru a îşi depăşi starea de fapt. Prin 
comportamente axate pe consum, de tipul epatării prin consum23 apare riscul 
ca, în ciuda unei prosperități economice de moment, bunurile prin care de fapt 
persoana achiziționează status social, precum maşinile scumpe, telefoanele de 
la un anumit producător şi hainele de marcă, să contribuie negativ la disiparea 
progresului realizat. 

Cultura sărăciei orientează individul către prioritizarea intereselor pe 
termen scurt. O manifestare a acestei orientări este aceea a scepticismului 
față de un parcurs educațional pe un număr mare de ani. Putem observa şi 
în România ramificațiile acestei realități universale în indicatori precum 
abandonul şcolar, promovabilitatea limitată la examenul de bacalaureat, 
examen a cărui dificultate scade anual şi mai ales în ponderea mică în populație 
a persoanelor cu studii superioare. În România numai 15% din populație are 
studii superioare. De asemenea, orientarea către interesele pe termen scurt 
afectează opțiunile carieristice. 

Cu excepția angajării în instituții de menținere a ordinii şi în armată, 
persoanele afectate de cultura sărăciei au tendința de a prefera munca precară 
din punct de vedere a stabilității pe termen lung, dar care oferă o remunerare 
mai bună. Această strategie se corelează adesea cu munca din afara economiei 
de suprafață. Chiar dacă veniturile obținute pe moment sunt semnificativ 
mai bune decât salariul minim în economia de suprafață, sustenabilitatea pe 
termen lung este inexistentă. Lipsa contributivității pentru pensie poate fi 
considerat unul dintre principalele riscuri ale orientării către venituri realizate 
în afara economiei fiscalizate. Din păcate, un calcul simplu ne poate demonstra 
cum cumularea de prestații sociale precum venitul minim garantat, ajutorul 
de încălzire şi ajutorul de chirie la care se adaugă obținerea unor alte venituri 
22 Oscar. L, (1998),The culture of poverty, Soc 35, 7–9
23 Veblen, Thorstein, (1994). The Theory of the Leisure Class. New York, N.Y., U.S.A. :Penguin 
Books
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din munca zilieră, conduc la venituri disproporționat mai mari decât cele din 
potențiala angajare pe salariul minim. 

În cazul dreptului la cultură putem observa grave abateri în societatea 
românească. Nu putem atribui vina în mod total instituțiilor de învățământ, 
problema fiind mult mai complexă de atât. Calitatea percepută de către 
beneficiari a actului educațional se poate situa chiar sub indicatorii obiectivi 
prin intermediul cărora am putea evalua sistemul de învățământ. Ratele 
abandonului şcolar sunt îngrijorătoare. Adesea ne sunt prezentate ratele de 
promovabilitate la bacalaureat, însă nu ne este comunicat şi numărul celor 
care s-au înscris în clasa întâi pentru a îl compara cu numărul celor care au 
absolvit liceul. O astfel de comparație este incomodă şi scoate la suprafață 
lacunele profunde ale respectării drepturilor la educație şi şanse egale. 

Într-o cercetare demarată de ICCV în anul 202024, tinerii romi intervievați 
raportează faptul că nu primesc susținere familială pentru a-şi continua 
studiile. Cu alte cuvinte, învățământul de 10 clase este obligatoriu, şcolile 
există, profesorii sunt suficienți, dar între beneficiar şi serviciu apare o ruptură. 
Întocmai această ruptură poate fi considerată punctul încălcării drepturilor la 
şanse egale. Cumulul de factori care conduce la astfel de situații este complex. 

Există o legătură directă şi incontestabilă între accesul la educație şi ratele 
sărăciei. Pentru a simplifica explicarea unor astfel de situații, vom trata sărăcia 
ca un efect al cauzelor adiacente şi nu ca o cauză. Altfel spus, din lipsă de acces 
la servicii educaționale decente, din cauza marginalizării, condițiilor precare 
de locuire, lipsei de susținere familială pentru un parcurs educațional de lungă 
durată etc., tinerii ajung să perpetueze statusul social al părinților.

Pentru a putea avea o societate în care drepturile omului sunt respectate este 
nevoie de mai mult decât o relație de control mutual al puterilor. Pe lângă cele 
trei puteri în stat: legislativă, executivă şi judecătorească există o componentă 
care ar trebui considerată independentă de structura instituțională, anume, 
populația. O populație educată, inclusă social, care participă la o economie 
diversificată din punct de vedere al obiectelor de activitate etc., are şanse mai 
bune în a îşi apăra drepturile fundamentale atunci când sistemul instituțional 
formal nu funcționează corespunzător. Evenimentele de după revoluția din 
1989 pot servi drept model pentru conştientizarea fragilității unui model de 
organizare societală şi riscurile aduse de un sistem instituțional disfuncțional, 
precum cel din ani 1990. 

Amintirea perioadei de după revoluția din 1989 nu are scopul de a atrage 
atenția asupra încălcărilor drepturilor omului în România, ci de a scoate la 
iveală riscurile aduse de orientarea ideologică către un stat minimal, cu 
capacități limitate de veghere asupra drepturilor fundamentale. Parcurgerea 
24 ICCV, (2020), Fundamentarea Strategiei Naționale în domeniul Tineretului 2021-2027
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tranziției s-a realizat cu costuri sociale ridicate25. Printre aceste costuri sociale, 
amintesc exodul unui segment major al populației active către statele din vestul  
Europei. Unul dintre efectele acestui fenomen este cel de exod al creierelor,  
cunoscut sub termenul de „braindrain”. Scăderea numărului de indivizi cu 
grade înalte de calificare în muncă, şcolarizare pe termen lung şi un nivel 
cultural ridicat generează riscuri referitoare la capacitatea de a valorifica şi 
apăra drepturile şi libertățile individuale. Drepturile libertățile sunt în general 
percepute ca fiind mai valoroase pentru populația tânără şi activă, care poate 
beneficia de acestea într-un mod facil utilizând tehnologia informației.

Realitatea socială din România, conform căreia, din punct de vedere 
demografic, suntem într-un amplu proces de îmbătrânire a populației şi ne 
confruntăm cu rate foarte ridicate ale emigrării, în special în formele sale 
economice, ne aduce în situația de a ne întreba cine va mai fi interesat de 
apărarea drepturilor şi libertăților în următoarele decenii.

Accesul la servicii de sănătate și dreptul la viață
Sistemul de sănătate poate fi definit ca: „format din toate organizațiile, 

persoanele şi acțiunile al căror scop principal este de a promova, restabili 
sau a menține sănătatea. Aceasta include eforturile de a influența factorii 
determinanți ai sănătății, precum şi mai multe activități directe de 
îmbunătățirea sănătății. Un sistem de sănătate este, prin urmare, mai mult 
decât o piramidă de facilități aflate în proprietate publică, care oferă servicii 
de sănătate personale”26.

Sistemul de sănătate din România contemporană aduce litigii semnificative 
dreptului la viață. Din păcate, în momentul de față, țara noastră este pe ultimele 
locuri la mulți dintre indicatorii prin care este evaluată calitatea serviciilor 
unui sistem medical. Dintre aceştia amintesc, în primul rând, rata mortalității 
infantile. Acest indicator este relevant deoarece este compus dintr-un cumul de 
factori, de la educația sanitară a părinților, la condițiile din spitalele româneşti, 
la calitatea actului medical prestat de personal. Putem spune că, în ciuda 
faptului că spațiul necesar acordării acestor tipuri de servicii există, numărul 
beneficiarilor scade constant, iar personalul este în majoritatea locurilor 
suficient din punct de vedere numeric pentru a acorda astfel de servicii, astfel 
că respectarea dreptului la viață se înfăptuieşte ineficient. Conform Eurostat, 
România s-a situat în anul 2019 pe locul doi din punct de vedere al mortalității 
25 Zamfir C. (2020), Tranziția la o Românie modernă de tip occidental, România Socială, 
Bucureşti, p. 4
26 World Health Organization (2007) Everybody’s business. Strengthening health systems to 
improve health outcomes: WHO’s framework for action 
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infantile în Uniunea Europeană, după Malta. Rata mortalității infantile a fost 
în 2019 de 5,4 decese la 1000 de naşteri27. 

Un alt indicator relevant pe subiectul accesului la servicii de sănătate este cel 
al speranței de viață. Dinamica speranței de viață oferă foarte multe informații 
implicite despre modul în care funcționează o societate. Un salt brusc în extinderea 
speranței de viață poate fi asociat unui progres tehnologic rapid, a unor modificări 
structurale ample sau a unui salt civilizațional. În cazul României de după 1989 
putem spune că s-au înregistrat progrese, însă într-un mod lent. 

Tabel 1. Speranța de viață în România
Nr. Anul Total Bărbați Femei

1990 69,56 66,56 72,65
2007 72,61 69,17 76,14
2018 75,85 72,37 79,38

Sursă: INS 2019

Din datele de la nivel național despre speranța de viață deducem că accesul 
la servicii medicale şi calitatea vieții s-au dezvoltat raportat la perioadele 
de referință 1990 şi 2007. Acest progres este în sine pozitiv, fiind corelat cu 
creşterea calității vieții şi a condițiilor de trai, însă implică variabile ce necesită 
considerație. Prin creşterea speranței de viață, fenomenul îmbătrânirii 
populației este accentuat, iar alături de emigrare contribuie la scăderea 
ponderii populației active în raport cu cea inactivă. Cu toate acestea trebuie 
remarcat faptul că în ciuda subfinanțării cronice a sistemului de sănătate, sunt 
înregistrate progrese constante ale unui indicator care poartă sensuri multiple. 
Din dinamica speranței de viață deducem faptul că accesul la o alimentație 
variată, la servicii medicale şi, în general, preocuparea de îngrijire a propriei 
sănătăți s-au modificat într-un mod pozitiv. Actuala speranță de viață din 
România este totuşi mai mică decât în state mai dezvoltate din punct de vedere 
economic, însă progresul nu poate fi negat. 

Studiu de caz, județul Botoșani
Conform hărții sărăciei relative din România, publicată de MMSS în 

202028, cea mai afectată regiune de dezvoltare este regiunea Nord-Est, care 
conține majoritatea județelor din Moldova. Cele mai ridicate procente ale 
persoanelor aflate în risc de sărăcie şi sărăcie în muncă se regăsesc în județul 
Botoşani. Procentele erau în anul 2020 de 31,5% persoane afectate de sărăcia 
27 Eurostat, (2019), Infant mortality sharply declined over the past decades. 
28 MMSS, (2020) „Sărăcie relativă” elaborată în cadrul proiectului „Implementarea unui sistem 
de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMSS”
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relativă şi 28,2% persoane ocupate, dar care nu reuşesc să depăşească pragul 
sărăciei relative. Trebuie menționat faptul că hărțile sărăciei au anumite limite. 
Principala limită este aceea a inducerii în eroare a privitorului referitor la 
numărul total al persoanelor afectate de sărăcie. Acest lucru este constatat şi 
de Banca Mondială, care argumentează că aglomerările urbane mari pot avea 
mai multe persoane afectate de sărăcie decât zonele în care ratele sărăciei sunt 
mai mari în raport cu populația totală. O rată a sărăciei mare nu înseamnă 
întotdeauna un număr ridicat de persoane sărace, întrucât cele mai afectate 
județe au de obicei o populație scăzută29. 

Județul Botoşani este, de asemenea, situat pe primele locuri din țară din 
punct de vedere al violenței domestice30. Am realizat o cercetare calitativă 
în lunile septembrie şi octombrie a anului 2022, coordonată de ANES, în 
colaborare cu DGASPC Botoşani, pe tematica violenței domestice din județ. 
Rezultatele sunt conforme aşteptărilor, în măsura în care, principalele cauze 
ale acestui fenomen sunt predictibile şi anume, lipsa de educație şi alcoolismul. 
Experții din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială care au participat 
la studiu mi-au comunicat faptul că în ultimii ani gravitatea actelor de violență 
domestică a crescut într-un ritm alarmant. Chiar dacă se înregistrează progrese 
semnificative în dezvoltarea serviciilor sociale dedicate acestei probleme, 
există în continuare arii complet absente din gama de servicii prevăzute. Un 
bun exemplu de serviciu social de care ar fi necesar şi încă nu este specificat în  
textul Legii nr. 277 din 2010 se referă la consilierea psihologică oferită agre-
sorilor. Acest exemplu este facil deoarece ilustrează cum asistența socială 
din România are un caracter reactiv şi tratează efectele problemelor sociale, 
nu cauzele. Consilierea psihologică, consilierea vocațională, programele de 
tip a doua şansă pentru completarea parcursului educațional limitat, sunt 
principalele soluții pentru a trata cauzele comportamentelor antisociale din 
sfera violenței domestice şi nu numai. 

Județul Botoşani era în anul 2015 cel mai afectat de fenomenul mar-
ginalizării rurale31. Putem deduce faptul că în aceste condiții, capacitatea 
instituțională, dar şi comunitară de a veghea asupra drepturilor omului este 
de asemenea precară. Cu alte cuvinte, subdezvoltarea economică, accesul slab 
al cetățenilor la servicii publice şi educaționale, numărul  mic de persoane 
educate la nivel comunitar, infrastructura precară etc. contribuie într-un mod 
cumulativ la o slabă calitate a vieții şi implicit la dificultăți în respectarea 
drepturilor omului. În absența unor date oficiale pe acest subiect, putem 
29 World Bank, (2014), Brief on poverty mapping in Romania
30 ANES, (2019), Studiu național privind violența domestică, semestrul 1 al anului 2019
31 World Bank, (2015), Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale 
din România
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totuşi să considerăm că anumite drepturi ale omului sunt profund afectate de 
subdezvoltare. Printre acestea amintesc în mod prioritar dreptul la cultură.  

Concluzii 
Putem conchide că apărarea drepturilor omului în România implică 

o aprofundare a eterogenității atitudinilor regăsite la nivelul populației şi, 
implicit, a decidenților pentru perioada următoare. În medii privilegiate din 
punct de vedere al accesului la servicii publice şi cu rate scăzute ale sărăciei şi 
excluziunii sociale, vegherea la idealurile comune ale respectării drepturilor 
omului sunt în siguranță. Cu toate acestea, periferiile, zonele marginalizate, 
mare parte a mediului rural se vor confrunta cu o scădere a calității vieții şi a 
stocului de populație interesată de aspecte ce depăşesc sfera concretului. 

Din analiza accesului la servicii publice reiese faptul că în anumite 
domenii, precum accesul la servicii sociale sau în sănătate, sunt înregistrate 
progrese constante în timp, însă interesul față de educația formală scade. Dacă 
aceste tendințe vor continua să se manifeste fără modificări semnificative, 
atunci există riscul ca viitoarele generații să acorde un interes mai scăzut 
respectării drepturilor omului decât cele din prezent. 

Evoluția fenomenului sărăciei este una pozitivă în societatea românească. 
Efectele viitoare ale pandemiei de COVID-19 şi ale războiului din Ucraina încă  
nu sunt resimțite complet, iar aceşti factori s-ar putea să afecteze progresul 
înregistrat. Cu toate acestea, direcția este una predominant favorabilă din 
punct de vedere al reducerii sărăciei şi excluziunii sociale. De aici rezultă faptul 
că, acoperirea nevoilor de bază, fără de care persoana nu se poate preocupa cu 
idealuri precum vegherea asupra drepturilor omului, facilitează o implicare 
mai mare a populației în direcția scopurilor colective. 

Dinamicile sociale sunt complexe şi există posibilitatea ca simpla inerție 
a societății româneşti să nu fie singurul factor care va determina evoluția 
apărării drepturilor omului la nivel național. Implicarea instituțiilor europene, 
a populației educate sau alte evenimente neprevăzute pot schimba semnificativ 
realitatea socială din viitor. 
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DESPRE DREPTURILE PACIENȚILOR ONCOLOGICI  
ÎN ROMÂNIA

ALEXANDRA MIHOC* MONA VINTILĂ**

Abstract:
Cancer is a chronic disease characterised by an abnormal, chaotic growth of cells at the 

level of a particular organ or tissue. The most recent statistical data show that oncological  
diseases are the second leading cause of morbidity and mortality both worldwide, and in 
Europe, with estimates exceeding 2.7 million new cases and over 1.3 deaths in European 
countries, in 2020. In order to receive the best quality of care and the best treatment in our 
country, oncological patients need to know their rights in the context of cancer patients and 
what benefits should be offered to them throughout their cancer trajectory. The National Plan  
for the Prevention and Combating Cancer is the most recent law adopted in our country 
on 3 November 2022, which provides a plan through which our country can fight against 
neoplastic diseases. The National Plan targets four areas of action, namely: prevention, early 
detection, diagnosis and treatment and improving quality of life.

Keywords: cancer, oncologic patient, patients` rights, National Plan for the Prevention 
and Combating Cancer

Résumé :
Le cancer est une maladie chronique caractérisée par une croissance anormale et chao-

tique des cellules dans un organe ou un tissu particulier. Les dernières statistiques montrent 
que les maladies oncologiques sont la deuxième cause de morbidité et de mortalité dans le 
monde et en Europe, avec des estimations dépassant les 2,7 millions de nouveaux cas et plus 
de 1,3 million de décès en 2020 dans les pays européens. Afin de bénéficier de la meilleure 
qualité de soins et de traitements offerts dans notre pays, les patients atteints de cancer doivent 
savoir quels sont leurs droits dans le cadre de la cancérologie et quelles sont les prestations qui 
devraient leur être proposées tout au long de leur parcours. Le Plan national contre le cancer 
est la plus récente loi adoptée dans notre pays le 3 novembre 2022, qui prévoit un plan par 
lequel notre pays peut lutter contre les maladies non cancéreuses. Le plan national contre le 
cancer vise quatre domaines d’action, à savoir : la prévention, le dépistage précoce, le diagnos-
tic et le traitement, et l’amélioration de la qualité de vie.
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Mots-clés : cancer, patient oncologique, droits des patients, Plan National de Prévention 
et de Lutte contre le Cancer

Introducere
Cancerul sau boala oncologică reprezintă un termen care defineşte şi 

înglobează o multitudine de afecțiuni umane care sunt caracterizate printr-o 
creştere anormală, haotică, a unor celule într-un anumit organ sau țesut. Din 
păcate, de cele mai multe ori această creştere necontrolată, duce la apariția unei 
tumori, care în urma unor investigații mai amănunțite (examinare anatomo-
patologică) pot fi categorizate drept tumori maligne (canceroase) sau tumori 
benigne (necanceroase). Tumorile maligne (canceroase) se pot răspândi în 
întreg organismul, ducând la formarea de noi tumori care sunt numite şi 
leziuni secundare sau metastaze. 

Până în prezent literatura de specialitate nu a reuşit să identifice cu 
exactitate care este cauza acestei boli, dar se poate admite că nu există un 
singur factor incriminant care să cauzeze patologia oncologică. Cu toate 
acestea, studiile din literatura de specialitate ne arată că există anumiți factori 
de risc care contribuie la apariția bolilor neoplazice precum factori ce țin de 
mediul de viață, factori de risc legați de comportamentul individual şi diversele 
obiceiuri (alimentație, fumat, sedentarism etc.) şi factori genetici, moşteniți.

Ultimele date statistice provenite de la Organizația Mondială a Sănătății ne 
arată că, în anul 2020, bolile neoplazice reprezintă a doua cauză de morbiditate 
şi deces atât la nivel mondial, cât şi la nivel european, cu estimări ce depăşesc 
2,7 milioane de cazuri noi şi peste 1,3 milioane de decese în țările europene1. 
La nivel național, România a înregistrat în anul 2020 aproximativ 98.886 de noi 
cazuri de cancer, incidența cea mai mare fiind în cazul cancerului pulmonar 
în rândul bărbaților şi al cancerului mamar în rândul femeilor2. Deşi cel puțin 
o treime din cancerele frecvente pot fi prevenite, cancerul însumează 20% din 
totalul deceselor în Uniunea Europeană.

Bolile neoplazice au impact asupra vieții persoanelor nu doar din 
punct de vedere al sănătății fizice, ci pot acționa negativ asupra stării de 
bine psihologice, sociale, spirituale, relația viață-boală fiind astfel una 
multidimensională. Ultimii ani de cercetări şi studii ne indică faptul că o boală 
precum cancerul schimbă radical viața pacienților şi a familiilor acestora, 
1 https://ec.europa.eu/jrc/en/news/2020-cancer-incidence-and-mortality-eu-27-countries
2 Ferlay J, Ervik M, Lam F, et.al. Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: 
International Agency for Research on Cancer, 2020; Available from: https://gco.iarc.fr/today
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consecințele putându-se resimți mulți ani de la debutul diagnosticului3. Boala 
afectează atât pacientul, cât şi partenerul acestuia, deci întreaga diadă este 
afectată, de aceea în ultimii ani mulți profesionişti şi-au concentrat atenția pe 
diadă, nu doar pe pacient4. Un diagnostic de cancer este de cele mai multe ori 
perceput ca un eveniment traumatic în viața unei persoane, deoarece, în afară 
de problemele fizice (fatigabilitate, greață, durere, pierderea mobilității), o 
persoană cu un diagnostic oncologic este expusă la un stres oncologic ridicat 
care poate include reacții disfuncționale, dificultăți psihologice (depresie, 
anxietate), sociale (stigmatizare), spirituale (pierderea sensului) şi mai ales 
practice (probleme financiare, probleme instrumentale) care îngreunează 
întreg procesul de supraviețuire şi are un impact considerabil asupra calității 
vieții pacientului.5

În momentul în care o persoană află că are un diagnostic oncologic, întreg 
parcursul vieții începe să se schimbe, tot ceea ce fiind până atunci familiar 
schimbându-se în funcție de etapele traiectoriei oncologice. Apar schimbări 
în ceea ce priveşte, în primul rând, sănătatea fizică şi psihică, în funcție de 
care pacientul este nevoit să îşi regândească rolul familial şi rolul profesional, 
roluri care din păcate nu mai pot fi îndeplinite în aceeaşi manieră ca până la 
momentul diagnosticului. Schimbările afectează nu doar pacientul, ci şi relația 
cu partenerul său, deci calitatea relației va fi afectată, şi modul în care cuplul 
face față acestei mari provocări necesită o atenție deosebită6. Astfel, studiile 
arată că diada răspunde provocării acestui diagnostic ca un tot unitar, şi deci, 
afectarea psihologică îl priveşte atât pe pacient, cât şi pe partener. Afectarea 
înseamnă depresie, anxietate, afectarea relației, scăderea calității vieții7. Apar 
noi dificultăți legate de viața profesională cu care pacientul nu a fost nevoit să 
se mai confrunte până la apariția diagnosticului cum ar fi: nevoia de concediu 
3 Kim Y, Shaffer, K.M, Carver, C.S., et al. Quality of life of family caregivers 8 years after a 
relative’s cancer diagnosis: follow‐up of the National Quality of Life Survey for Caregivers. 
Psycho‐Oncology, 2016; 25.3: 266-274.
4 Vintilă, Mona; Ștefănuț, Adelina Mihaela; Sârbescu, Paul. Effectiveness of couple psycho-
oncological interventions in increasing patients and their partners’ adaptation to disease: A 
systematic review and a meta-analysis. Current Psychology, 2019, 1-23.
5 Cordova, M.J., Riba, M.B., & Spiegel, D. Post-traumatic stress disorder and cancer. The Lancet 
Psychiatry, 2017; 4.4: 330-338.
6 Ștefănuț, Adelina Mihaela; Vintilă, Mona; Tudorel, Otilia Ioana. The Relationship of Dyadic 
Coping With Emotional Functioning and Quality of the Relationship in Couples Facing 
Cancer—A Meta-Analysis. Frontiers in psychology, 2021, 11: 594015.
7 Ștefănuț, Adelina; Vintilă, Mona. Exploring the depression, anxiety, quality of life and 
self-efficacy of oncological patients and their caregivers: a literature review. Social Research 
Reports, 2019, 11.1: 104-116.
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medical prelungit, nevoia de asistență personală în cazul în care pacientul nu 
are un aparținător disponibil pentru acest lucru, noi cheltuieli, schimbarea 
rolului familial şi deseori profesional, precum şi navigarea în sistemul de 
sănătate din România care are în vedere traiectoria pacientului oncologic.

Pentru fiecare pacient în parte, aflarea informațiilor necesare şi cunoaşterea 
propriilor drepturi şi obligații s-au dovedit a fi unele dintre cele mai importante 
aspecte care pot face ca întreg parcursul oncologic să fie unul mai uşor de 
străbătut şi care oferă sentimentul de control în momente în care pacientul 
simte că îl pierde din ce în ce mai mult. Astfel, articolul de față îşi propune să 
aducă informații legate de drepturile pacienților oncologici din țara noastră, 
precum şi să discute noile modificări ale legislației în ceea ce priveşte pacientul 
oncologic, care au survenit odată cu aprobarea de către Parlamentul României 
a Planului național de prevenire și combatere a cancerului în România se va 
implementa pentru perioada 2023 – 2030.

Înainte de a discuta mai detaliat drepturile pacientului oncologic din 
România, dorim să menționăm că premisa de la care pornesc acestea se 
regăseşte în principalele drepturi ale omului/pacienților stabilite de către 
Organizația Mondială a Sănătății şi prevăzută în Legea drepturilor pacienților, 
nr. 46/2003 din România. Principalele drepturi sunt:

1. Orice persoană are dreptul de a fi respectată ca ființă umană.
2. Orice persoană are dreptul la autodeterminare.
3.  Oricine are dreptul la integritate fizică şi mentală şi la securitatea 

persoanei sale.
4. Oricine are dreptul de a pretinde respectarea intimității sale.
5.  Oricine are dreptul la respectarea valorilor sale morale şi culturale 

precum şi a convingerilor sale filozofice.
6.  Oricine are dreptul la o protecție corespunzătoare a sănătății asigurată 

prin măsuri preventive şi curative care urmăresc atingerea nivelului 
personal optim de sănătate.

Fiecare sistem de sănătate, implicit şi sistemul de sănătate din România, 
are la bază paradigma medicinei centrate pe pacient, care presupune ca întreg 
actul medical să fie îndreptat spre nevoile personalizate ale pacientului. 
Totodată, în ultimii ani studiile din literatura de specialitate au demonstrat 
faptul că relația medic-pacient se îndreaptă către relația pacient-echipă 
multidisciplinară, deoarece, pentru a pune în practică medicina centrată pe 
pacient, este nevoie ca o echipă de specialişti din diferite domenii care să 
lucreze împreună pentru a oferi pacientului cel mai bun tratament posibil şi 
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cea mai ridicată calitate a vieții8. Totalitatea drepturilor menționate anterior 
trebuie asigurate pacienților fără discriminare şi trebuie respectate în mod 
egal.

Drepturile pacienților la nivel european
La nivel european, drepturile pacienților se regăsesc în ceea ce se numeşte 

Carta europeană a drepturilor pacientului elaborată în anul 2002 de Rețeaua 
Active Citizenship9 care este o rețea europeană a organizațiilor civile, a 
consumatorilor şi pacienților şi se bazează pe Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene (Art. 35): Protecția sănătății. Orice persoană are dreptul 
de acces la asistența medicală preventivă și de a beneficia de îngrijiri medicale 
în condițiile stabilite de legislațiile și practicile naționale. În definirea și punerea 
în aplicare a tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat 
de protecție a sănătății umane. Acest document foloseşte drept model pentru 
legislațiile naționale ale fiecărei țări din Uniunea Europeană. Carta europeană 
a drepturilor pacientului cuprinde următoarele:

  1. Dreptul la măsuri preventive. 
  2. Accesibilitate. 
  3. Informare corectă.
  4. Consimțământ informat. 
  5. Alegere liberă.
  6. Respectul intimității şi confidențialitate. 
  7. Respect pentru timpul pacientului. 
  8. Respectarea standardelor de calitate. 
  9. Siguranță.
10. Inovație. 
11. Evitarea suferințelor şi durerii care nu sunt justificate. 
12. Tratament personalizat. 
13. Dreptul de a-şi manifesta nemulțumirea. 
14. Dreptul de a fi compensați.

Tot la nivel european, pe data de 4 februarie 2014, în Parlamentul European 
s-a lansat un document ce are în vedere drepturile unei categorii mai restrânse 
de pacienți, şi anume pacienții oncologici. Acest document a fost emis de 
către European Cancer Concord şi Coaliția Europeană a Pacienților Bolnavi 
de Cancer (ECPC) şi este denumit Carta europeană a drepturilor pacienților 
8 Sunil, V. (2015). Patient Doctor Relationship: Changing Paradigm, Challenges and Strategies.
9 http://www.activecitizenship.net/
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cu cancer. Această Cartă se bazează pe trei principii fundamentale centrate pe 
pacient10:

1. Dreptul de a primi informații exacte şi de a fi implicat proactiv în pro-
pria îngrijire. 

2. Dreptul la acces optim şi rapid la asistența de specialitate cores-
punzătoare, acordată în mod optim şi în timp util şi susținută de activități de 
cercetare şi inovare. 

3. Dreptul fiecărui cetățean european de a primi asistență în sistemele 
de sănătate, care să fie în măsură să asigure: rezultate optime de tratament, 
reabilitarea pacientului, cea mai bună calitate a vieții şi îngrijire de specialitate 
la prețuri accesibile. 

Drepturile pacienților oncologici din România
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, legislația națională 

în domeniul sănătății publice a fost actualizată şi reformulată în funcție de 
standardele europene. Pentru ca pacientul din România să îşi poată face o 
imagine cât mai corectă şi mai amplă asupra drepturilor, obligațiilor şi res pon-
sabilităților personale, poate consulta următoarele acte legislative: Constituția 
României (în domeniul sănătății există 2 legi importante: Legea nr. 95 din 
14.04.2006 – republicată 28.08.2015 şi Legea nr. 46 din 21.01.2003 – Legea 
drepturilor pacientului); Codul civil, Codul penal (cu referire la drepturile 
pacientului); Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România şi totodată 
Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei 
și al asistentului medical din România. De asemenea, mai există informații 
importante în documente precum Contractul-cadru care reglementează 
condițiile asigurării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 
medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și al normelor de 
aplicare. 

În țara noastră, pacienții oncologici dispun de aceleaşi drepturi de care 
se bucură orice pacient din România, sintetizându-le într-o manieră foarte 
compactă acestea se referă în general la: accesul egal şi facil la toate serviciile de 
sănătate publică, tratament de înaltă calitate şi adecvat din punct de vedere etic 
şi medical, informare în ceea ce priveşte diagnosticul, procedurile medicale, 
tratamentul, evoluția problemelor de sănătate, precum şi confidențialitatea 
informațiilor şi viața privată a pacientului. Toate aceste informații pot fi 
10 https://ecpc.org/wp-content/uploads/2019/08/ecpc-carta-drepturilor-pacient%CC%A7ilor- 
europeni-bolnavi-de-cancer-2.pdf



32 DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2022

regăsite într-un unul dintre cele mai importante acte legislative ale României, 
respectiv Legea nr. 46 din 21.01.2003 – Legea drepturilor pacientului.

Planul național de luptă împotriva cancerului 
În continuarea acestei legi, pacientul oncologic din România dispune 

din anul 2022 şi de Legea nr. 293 din 03 noiembrie (2022) pentru prevenirea 
şi combaterea cancerului, apărută odată cu aprobarea Planului național de 
prevenire şi combatere a cancerului în România. La data de 3 februarie 2021, 
Comisia Europeană a lansat Planul european de combatere a cancerului, 
structurat în jurul a patru domenii majore de acțiune şi anume prevenție, 
depistare timpurie, diagnostic şi tratament şi îmbunătățirea calității vieții, 
plan care are la bază o finanțare de aproximativ 4 miliarde euro. De asemenea, 
Comisia Europeană prevede şi crearea unui Centru de cunoştințe privind 
cancerul, în vederea realizării unui sprijin real în domeniul cercetării şi inovării.

În ceea ce priveşte obiectivele specifice ale Planului de combatere a 
cancerului în țara noastră, acestea se conturează în funcție de obiectivul 
general care se referă cu precădere la realizarea unui traseu bine stabilit  
şi standardizat al pacientului între diversele paliere de îngrijiri pentru o 
abordare multidisciplinară, integrată a cancerului11. Obiectivele specifice ale 
proiectului devenit lege de la data de 03 noiembrie 2022 sunt:

  1. Introducerea terapiilor inovative
  2. Servicii de psiho-oncologie şi onconutriție.
  3.  Realizarea unei strategii naționale de promovare a conceptelor de 

prevenție a NCDS
  4.  Realizarea unei rețele interconectate la nivel național şi sistemele de 

conectare în rețea ale UE
  5. Măsurarea factorilor de risc asociați cu apariția cancerului.
  6.  Realizarea unui registru național de cancer funcțional, cu subregistre 

pentru toate localizările.
  7. Paliația
  8.  Actualizarea periodică a ghidurilor de practică medicală şi a pro-

tocoalelor terapeutice.
  9. Traseul pacientului oncologic
10. Tumor Board
11. Medicina personalizată

11 https://www.ms.ro/plan-national-de-combatere-a-cancerului-2/
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Analizând îndeaproape Planul național de luptă împotriva cancerului 
(PNCC) promulgat de curând în țara noastră, putem extrage şi discuta cele mai 
importante drepturi de care pacientul cu cancer din țara noastră va beneficia 
începând cu anul 2022 şi vom aminti acele aspecte nou introduse care fac 
traiectoria pacientului oncologic din țara noastră mult mai uşoară. Unele 
dintre aceste drepturi se regăsesc şi în legile anterioare Planului de combatere 
a cancerului, dar, cu toate acestea, PNCC aduce în prima plan aspecte noi 
pe care pacienții oncologici trebuie să le cunoască pentru a-şi putea creşte 
calitatea vieții. 

Primul pas în traiectoria oncologică îl reprezintă screening-ul, detecția 
precoce şi ulterior punerea diagnosticului. Marea majoritate a studiilor din 
literatura de specialitate, precum şi mare parte din obiectivele planului din 
această etapă aduc în discuție metodele de screening şi avantajul folosirii 
acestora pentru toate persoanele expuse unui risc şi nu numai. Principiul de la 
care pornim în ceea ce priveşte screening-ul este faptul că este mult mai bine 
să prevenim decât să vindecăm. Astfel, pacienții oncologici vor avea dreptul 
la primirea de informații cu privire la metodele de screening şi la factorii de 
risc care pot fi implicați în patologia multor tipuri de neoplasme în fiecare 
stadiu al bolii, precum şi înainte de diagnostic, informații transmise prin 
campanii de informare, cursuri de informare, specialişti în sănătate publică, 
materiale informative asupra tuturor aspectelor patologiilor (factori de risc, 
măsuri preventive, modalități de tratament etc.) explicate in limbaj colocvial, 
pe înțelesul persoanelor care nu dispun de cunoştințe medicale avansate. 
Limbajul folosit în relaționarea cu pacienții oncologici şi aparținătorii acestora 
trebuie să fie unul simplu şi pe înțelesul pacienților. Astfel creşte încrederea 
pacienților în specialiştii (medici, psihologi, asistenți sociali) care se ocupă de 
ei. Studiile12 arată că folosirea unui limbaj care nu este pe înțelesul lor sperie 
şi mai mult pacienții în această perioadă dificilă din viața lor13. Comunicarea 
terapeutică înseamnă să vorbim „pe limba pacientului” şi în acest sens 
profesioniştii trebuie să îşi dezvolte abilitățile de comunicare14. Multe dintre 
aceste campanii şi broşuri de informare vor fi distribuite începând cu şcoli şi 
grădinițe, avându-se, implicit, în prim plan şi obiectivul de educație pentru 
12 Goian, Cosmin. Zece categorii de inconsecvențe semantice prezente în limbajul asistenței 
sociale din spațiul românesc. Social Work Review/Revista de Asistenta Sociala, 2010, 9.1.
13 Goian, Cosmin. Deprinderi in Asistenta Sociala. Institutul European, 2004.
14 Vintilă, Mona. Therapeutic communication: Speaking the patient’s language, Mona Vintilă 
and Cosmin Goian. Academic Days of Timişoara: Social Sciences Today, 2011, 400.
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sănătate pentru copiii de toate vârstele. Este foarte important ca pacientul din 
România să ştie ce trebuie să facă pentru a preveni un anumit tip de cancer, ce 
simptome este necesar să monitorizeze şi în ce condiții este necesar să apeleze 
la metodele de screening, deoarece în funcție de particularitățile fiecăruia, o 
metodă de screening este mai potrivită decât alta. Recent a fost realizat un 
studiu în rândul populației din România privind creşterea cunoştințelor şi 
schimbarea opiniilor cu privire la cancerul de sân şi importanța diagnosticării 
precoce a acestuia pentru creşterea eficienței tratamentului ulterior. Rezul-
tatele15 arată că implementarea unor programe specifice în acest sens este 
extrem de utilă în diagnosticul precoce al cancerului de sân16.

De asemenea, ca parte din procesul de screening şi detecție precoce, este 
necesar ca pacientul oncologic să afle că are dreptul să îi fie pus un diagnostic 
în termen de maxim 60 de zile de la suspiciunea existenței bolii şi până la 
inițierea tratamentului, timp care, în prezent, este destul de lung, fapt ce aduce 
după sine întârzierea tratamentului şi, deseori, în cazuri nefavorabile, evoluția 
bolii. De asemenea, în acest context al detecției precoce, pacientul trebuie să 
ştie că are dreptul la timp adecvat pentru consultații şi comunicare, precum şi 
dreptul de a-şi accesa documentele medicale oricând doreşte.

Un aspect foarte important de discutat în acest sens rămâne dreptul la 
informare completă şi corectă privind diagnosticul, tratamentul şi prognosticul. 
În prezent, a spune adevărul se consideră o datorie etică a medicilor şi un drept 
legal al pacienților17. Cu toate acestea, luarea unei decizii de a comunica sau nu 
veşti proaste nu era acelaşi lucru în urmă cu câteva decenii când, multe studii 
ne arată că peste jumătate dintre pacienți nu îşi cunoşteau diagnosticul, fapt ce 
aducea odată cu sine multe implicații la nivel psihologic, fizic şi social18. Acest 
lucru a început să se schimbe din anii ‘70 când a apărut psiho-oncologia, 
care a subliniat dificultățile întâmpinate din punct de vedere psihologic de 
pacienți, aparținătorii acestora, dar şi de personalul medical implicat şi care 
15 Ștefănuț, Adelina Mihaela; Vintilă, Mona; Sârbescu, Paul. Psychometric properties of the 
Romanian version of Champion’s Health Belief Model Scale for breast self-examination. 
Current Psychology, 2022, 1-15.
16 Ștefănuț, Adelina Mihaela; Vintilă, Mona. Psychotherapeutic intervention on breast self-
examination based on health belief model. Current Psychology, 2022, 1-9.
17 Surbone, A. (2006). Telling the truth to patients with cancer: what is the truth?. The lancet 
oncology, 7(11), 944-950.
18 Sarafis P, Tsounis A, Malliarou M, Lahana E. Disclosing the truth: a dilemma between 
instilling hope and respecting patient autonomy in everyday clinical practice. Glob J Health Sci. 
2013 Dec 20;6(2):128-37
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trebuie să comunice acest diagnostic celor în cauză19. Problema care apare 
deseori în acest caz este dorința familiei, respectiv a aparținătorilor de a nu 
spune pacientului diagnosticul, cu scopul de a nu-i face mai mult rău. Cu toate 
acestea, studiile din literatura de specialitate ne arată o altă imagine asupra 
acestui aspect, şi anume faptul că în momentul în care pacientul ştie tot ce i se 
întâmplă, are mai puține îngrijorări şi un sentiment mai mare al controlului 
asupra propriei vieți20. Luând astfel toate aceste aspecte în considerare, 
pacientul este parte integrantă a procesului decizional şi un partener de 
colaborare al echipei multidisciplinare pe toata durata traiectoriei oncologice, 
având dreptul să participe direct la toate deciziile legate de tratamentul activ, 
legate de specialiştii implicați în proces şi de procedurile care i se efectuează, 
putând în orice moment să se răzgândească, să oprească întreg demersul 
terapeutic sau să îşi implice membrii familiei în relația cu personalul medical.

Al doilea pas în traiectoria oncologică îl vizează partea de tratament activ 
şi îngrijire la cele mai înalte standarde de calitate existente. În cadrul acestei 
etape, Planul național de combatere a cancerului aduce în discuție şi oferă 
pacienților dreptul de a apela la servicii de psiho-oncologie şi onconutriție pe 
tot parcursul traiectoriei oncologice, servicii de care până în prezent pacienții 
oncologici nu au beneficiat în mod egal. Îngrijirea psiho-oncologică face parte 
dintr-o abordare integrată bazată pe dovezi ştiințifice care aduce în prim plan 
nevoile psihosociale ale pacientului cu cancer21. A trata cancerul înseamnă a 
trata fiecare dimensiune a persoanei, această abordare centrată pe elemente 
de strictă particularitate pentru fiecare caz reprezentând standardul care 
trebuie atins de echipa multidisciplinară pe parcursul traiectoriei bolii. Psiho- 
oncologia, sau onco-psihologia, ca domeniu de cunoaştere, se referă la pre-
venirea, diagnosticarea, tratarea, abordarea/depăşirea dificultăților emoționale, 
comportamentale sau relaționale datorate cancerului, precum şi la reabilitarea 
psihosocială în cazul diferitelor tipuri de cancer pentru a îmbunătăți calitatea 
vieții pacienților cu cancer22. În țara noastră există studii recente cu privire 
19 Ștefănuț, Adelina Mihaela; Vintilă, Mona. Psycho-oncology-Between Achievements and 
Challenges. Social Work Review/Revista de Asistență Socială, 2020, 19.1.
20 Bergqvist, J., & Strang, P. (2019). Breast cancer patients’ preferences for truth versus hope are 
dynamic and change during late lines of palliative chemotherapy. Journal of Pain and Symptom 
Management, 57(4), 746-752.
21 Greer, S. Psycho‐oncology: Its aims, achievements and future tasks. Psycho‐Oncology, 1994; 
3.2: 87-101
22 Holland, J., Watson, M., & Dunn, J. The IPOS new International Standard of Quality Cancer 
Care: integrating the psychosocial domain into routine care, 2011



36 DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2022

la modul în care în această etapă de tratament activ percepția asupra bolii 
influențează copingul şi calitatea vieții fiecăruia dintre membrii diadei23.

Onconutriția presupune ca pacientul să aibă dreptul şi să beneficieze de 
un plan nutrițional care să țină cont de fiecare stadiu al bolii şi care să fie 
întocmit în funcție de necesitățile şi particularitățile individuale. De asemenea, 
pacienții au dreptul să participe la diferite programe de psiho-educație în ceea 
ce priveşte implicațiile psihologice ale unui diagnostic oncologic şi strategiile 
de sprijin la care pot apela pe tot parcursul oncologic, precum şi la programe 
de educație pentru sănătate şi stil de viață atât pentru pacienți, cât şi pentru 
aparținători. Partea de suport psihologic, dar şi partea de suport nutrițional 
fac parte din modelul holistic de îngrijire al pacientului oncologic, care 
reprezintă aspecte esențiale ale îmbunătățirii calității vieții. Astfel, pacientul 
oncologic trebuie să ştie că are dreptul să solicite şi să i se pună la dispoziție, 
în cadrul instituției unde urmează tratamentul activ, atât servicii psihologice, 
cât şi sprijin din partea unui nutriționist, pe tot parcursul bolii.

În acest context, primul aspect pe care pacientul trebuie să îl aibă în vedere 
este faptul că are dreptul de a beneficia de îngrijire personalizată şi de soluții 
individualizate în funcție de nevoile proprii, precum şi de a decide unde 
doreşte să aibă loc aceste îngrijiri, respectiv la domiciliu sau în unități medicale 
specializate. Totodată, în procesul de reabilitare, pacientul are dreptul de a 
fi informat cu privire la toate opțiunile de recuperare, precum şi de accesul 
cu privire la chirurgia reconstructivă şi la modalitatea ca aceste proceduri să 
fie oferite gratuit. Studiile din literatura de specialitate ne arată faptul că un 
pacient informat în legătură cu opțiunile de recuperare şi de reconstrucție este 
un pacient care are un nivel de stres oncologic mult mai scăzut24. Există studii 
recente care arată eficiența intervențiilor psiho-oncologice în creşterea auto-
eficienței pacienților, a adaptării lor la boală 25.

În final, dorim să aducem în discuție drepturile pe care pacienții 
oncologici le au în momentul apelării la serviciile de îngrijiri paliative sau 
23 Ștefănuț, Adelina Mihaela; Vintilă, Mona; Sârbescu, Paul. Perception of disease, dyadic 
coping and the quality of life of oncology patients in the active treatment phase and their life 
partners: Study protocol of an approach based on the actor–partner interdependence model. 
European Journal of Cancer Care, 2021, 30.6: e13374.
24 Alderman, A. K., Hawley, S. T., Waljee, J., Mujahid, M., Morrow, M., & Katz, S. J. (2008). 
Understanding the impact of breast reconstruction on the surgical decision‐making process for 
breast cancer. Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society, 
112(3), 489-494.
25 Vintilă, Mona, et al. Effectiveness of psycho-oncological interventions in increasing the 
self-efficacy of patients: a systematic review of literature and meta-analysis. Agora Psycho-
Pragmatica, 2019, 13.1: 196-214.
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de recuperare şi reabilitare. Această etapă este deseori greşit înțeleasă de 
către pacientul oncologic, serviciul de îngrijiri paliative însemnând nu doar 
îngrijirea la finalul vieții, ci şi tratamentul de sprijin oferit pe toată durata 
îngrijirii oncologice, începând cu etapa punerii diagnosticului şi până la etapa 
de supraviețuire, pentru a îmbunătății calitatea vieții pacientului în general. 
Serviciul de îngrijiri paliative trebuie introdus în tratamentul pacientului 
încă de la momentul stabiliri diagnosticului cu scopul de a informa pacientul 
de dreptul pe care îl are de a beneficia de tratament de sprijin, în funcție de 
efectele secundare produse de tratamentul chimioterapeutic/terapia biologică. 

În ceea ce priveşte partea de îngrijire la finalul vieții, pacientul oncologic 
este singurul care are putere de decizie pentru modul în care doreşte să îşi 
petreacă ultima etapă a vieții. Cele mai multe considerente etice şi legale 
existente în ceea ce priveşte boala oncologică, se discută cel mai mult în 
contextul îngrijirii paliative la finalul vieții. Cu toate acestea, există câteva 
aspecte fundamentale pe care pacientul trebuie să le ştie şi să acționeze în 
baza lor.

În primul rând, pacientul oncologic are dreptul de a decide ce nevoi are 
la finalul vieții şi ce proceduri doreşte să i se efectueze sau nu (spre exemplu: 
resuscitarea), precum şi dacă doreşte să ia el deciziile pe cont propriu până 
în ultimul moment, sau dacă dorința acestuia este de a delega un membru 
al familiei ca factor decizional, pe tot parcursul acestei etape. Pentru unele 
persoane diagnosticate cu cancer, procesul decizional poate reprezenta un 
factor de stres, ceea ce îi dă dreptul pacientului să ofere aparținătorilor puterea 
de a lua decizii şi de a controla situația în momentul în care persoana în cauză 
nu mai poate face acest lucru. De asemenea, pacientul are dreptul de a lua 
orice decizie cu privire la etapa finală a vieții sale, indiferent de dorințele 
sau necesitățile aparținătorilor săi. Totodată trebuie amintit succint faptul 
că pacientul are dreptul de a beneficia de controlul eficient al simptomelor 
sale pe tot parcursul acestei etape, precum şi de tratament de sprijin oferit de 
o echipă multidisciplinară care trebuie să poată oferi atât sprijin psihologic 
(psiholog), cât şi sprijin social (asistent social) şi spiritual (preot/duhovnic, 
pastor). În această etapă, echipa multidisciplinară are îndatorirea de a găsi 
soluțiile necesare pentru a putea oferi pacientului o calitate a vieții cât mai 
ridicată până în ultimele clipe de viață.

Planul național de luptă împotriva cancerului face parte integrantă din legea 
expusă anterior (nr. 293 din 3 noiembrie 2022), ale cărui obiective şi măsuri de 
aplicare se realizează în condițiile Legii nr. 95/2006. Planul va fi implementat 
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de către Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate centrală în domeniul 
sănătății publice, care este responsabil de planificarea, inițierea, coordonarea, 
monitorizarea şi evaluarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea şi 
combaterea cancerului. Totodată, Casa Națională de Asigurări de Sănătate şi 
Ministerul Finanțelor sunt responsabili de îndeplinirea măsurilor cuprinse în 
anexa care face parte din lege26. Planul se va implementa în perioada 2023-2030 
şi va fi desemnat principalul document legislativ care fundamentează măsurile 
de prevenire şi de luptă împotriva cancerului, în țara noastră.

Concluzie
Analizând îndeaproape Planul național de luptă împotriva cancerului, 

precum şi restul legilor existente în contextul pacientului oncologic, singurul 
lucru care ne rămâne de făcut, ca specialişti în sănătate, este de a informa 
cât mai corect şi precis pacientul pe tot parcursul traiectoriei sale oncologice, 
oferindu-i astfel şansa la o calitate a vieții cât mai ridicată. Acționând în 
conformitate cu paradigma ultimilor ani, şi anume medicina centrată pe 
pacient, acesta trebuie să fie parte integrantă a echipei multidisciplinare şi, 
totodată, factor decizional asupra fiecărui aspect care vizează tratamentul 
propriu, începând cu etapa de screening şi diagnostic precoce şi până la etapa 
de supraviețuire sau finalul vieții acestuia. Putem spera ca, odată cu inițierea 
Planului național de combatere şi control al cancerului, multe aspecte ale 
îngrijirii pacientului oncologic să fie în conformitate cu standardele europene 
şi să ofere acestuia nu doar o calitate a vieții mai bună pe întreaga traiectorie 
oncologică, ci şi sentimentul de a se simți aceeaşi persoană care era înainte de 
primirea diagnosticului, cu acelaşi sentiment de control şi demnitate păstrat 
până în ultima zi a vieții sale.
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Abstract:
This article is an overview on the perspective of leaving care for young people who have 

reached the age of 18, taking into account the legislative changes introduced by Law No. 
191/2022 amending and supplementing Law No. 272/2004 on the protection and promotion 
of children’s rights. The analysis also highlights the relevance of education for young people 
in care who are about to reach the age of majority but wish to continue their wish to continue 
their education while receiving a monthly income which is approximately equal to the gross 
minimum wage. Moreover, students who benefit from this monthly income can concentrate 
their efforts on their studies so they can integrate the skills acquired in higher education in 
their lives. Thus, young people left in the care of the state can be autonomous, independent, 
free individuals, who have clear prospects of achieving well-being when the special 
protection measure ends. However, for this to become a reality, the abandoned children need 
predictability, coherent public policies and the support of decision-makers, especially in post-
pandemic or economic crisis situations.

Keywords: Law No. 191/2022, special protection measure, abandonment, social 
exclusion, higher education, monthly income, social insurance benefits, access to the labor 
market, equity, young people, orphans, children from placement centres.

Résumé :
Cet article est un exposé des idées du point de vue de la sortie des services de soins pour 

les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans, en tenant compte des changements législatifs introduits 
par la loi n° 191/2022 modifiant et complétant la loi n° 272/2004 sur la protection et la promo-
tion des droits de l’enfant. L’analyse souligne également la pertinence de l’éducation pour les 
jeunes qui sont sur le point d’atteindre l’âge de la majorité mais qui souhaitent poursuivre leurs 
études tout en percevant un revenu mensuel approximativement égal au salaire minimum 
brut. En outre, les étudiants qui bénéficient de cette allocation mensuelle peuvent concen-
trer leurs efforts sur leurs études afin d’intégrer scrupuleusement les compétences acquises 
dans l’enseignement supérieur.  Cependant, pour cela, les jeunes abandonnées ont besoin de 
prévisibilité, de politiques publiques cohérentes et du soutien d’acteurs qui ont le pouvoir de 
décision dans l’État, notamment en situation de post-pandémie ou de crise économique.
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 Mots-clés : loi no 191/2022, mesure de protection spéciale, abandon, exclusion sociale, 
enseignement supérieur, revenu mensuel, prestations d’assurance sociale, accès au marché du 
travail, équité, jeunes, orphelins, enfants des centres de placement.

În ultimele trei numere ale revistei Drepturile Omului, publicate de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), am scris despre Analiza 
percepției cu privire la planurile tranzitorii la tinerii din centrele de plasament 
și rezidențiale la nivel național (2021), Analiza impactului social al ieșirii 
din îngrijire în ultimii 10 ani în România (2020), precum şi despre Aspecte 
privind accesul la locuințe al tinerilor care părăsesc sistemul de protecție (2021). 
Toate aceste lucrări au tratat etapele tranzitorii ale pregătirii tinerilor aflați cu 
măsura protecției speciale, dar şi instrumentele legale pe care aceştia le pot 
accesa după ce ies definitiv din îngrijire la împlinirea vârstei de 18 ani. Din 
acest motiv, este important să arătăm care sunt evoluțiile legislative în materie, 
care au ca scop înlesnirea tranziției către viața independentă, autonomă.

Din cercetările efectuate de-a lungul anilor în privința tinerilor care vor 
ieşi sau au ieşit din îngrijire, am observat o lipsă totală de perspectivă cu privire 
la viitor. Pentru mulți dintre aceştia, ideea că vor pleca la un moment dat din 
centru nu este decât o acută presiune psihologică. La această emoție se adaugă 
şi insecuritatea la care sunt supuşi în perioada în care se află în grija statului. 
Toate aceste stări prevestesc direcția unui eşec al inserției socio-profesionale. 

Un copil care îți spune că nu mai are nicio perspectivă când iese din centru și 
că toți murim mi se pare un lucru teribil. Să faci zilnic față condițiilor de viață, 
dar și să trăiești permanent cu ideea ca nu ai niciun viitor, că nu se va întâmpla 
nimic cu tine, că vei ajunge pe stradă, asta mi se pare terifiant.1

Până la 1 octombrie 2022, înainte să intre în vigoare noile modificări 
legislative prevăzute de Legea nr. 191/2022, majoritatea tinerilor au primit 
o sigură dată, o indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țară. 
Începând cu 1 octombrie 2022, legea stipulează creşterea de trei ori a indem-
nizației de ieşire din sistemul de protecție specială, după cum urmează: 

(41) Tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile 
art. 55 alin. (2) și (3), au dreptul, la ieșirea din sistemul de protecție specială, 
la o indemnizație care se acordă o singură dată, al cărei cuantum reprezintă de 
trei ori valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit 
potrivit legii.
1 Alexandrescu, Vlad, Copiii lui Irod: Raport moral asupra copiilor lăsați în grija statului, 
Bucureşti: Editura Humanitas, 2019, p. 101.
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O noutate în procesul de consolidare a deprinderilor de viață independentă 
a tinerilor care doresc să iasă din sistemul de protecția specială a fost 
completarea articolului 129 cu un nou articol care prevede că tinerii care au 
beneficiat de „o măsură de protecție specială și au împlinit vârsta de 18 ani pot 
opta pentru continuarea măsurii de protecție specială sau pentru primirea unei 
indemnizații lunare în valoare de 4,8 ISR2. Beneficiază de această indemnizație 
până la împlinirea vârstei de 26 de ani tinerii care fac dovada că urmează o 
formă de învățământ la zi sau au un loc de muncă.”

Menționăm că indicatorul social de referință (ISR) stă la baza cuantumului 
indemnizațiilor de asistență socială, valoarea acestuia fiind în prezent de  
525,5 lei.

În anumite județe (Cluj, Iaşi, Dolj, acolo unde există capacitate financiară) 
şi în municipiul Bucureşti, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția 
Copilului (DGASPC) asigură tinerilor plata lunară a chiriei pentru o perioadă 
între doi şi cinci ani, sub condiția ocupării unui loc de muncă. Acolo unde 
nu a existat suport din partea statului, a intervenit sectorul organizațiilor 
neguvernamentale, care, în limita bugetului, pe o perioadă de până la şase 
luni, sprijineau financiar tinerii care au beneficiat de măsura protecției 
speciale. De asemenea, unele organizații neguvernamentale asigurau găzduire 
în baza unui plan de parcurs pentru o perioadă de până la doi ani. Printre 
organizațiile furnizoare de servicii sociale pentru tinerii peste 18 ani care nu 
mai beneficiază de măsura protecției speciale, amintim Hope and Homes for 
Children Romania, Vocea Copiilor Abandonați, SOS Satele Copiilor, Fundația 
Metropolis, Fundația Concordia şi alte asociații religioase.

Din cercetările efectuate, pe cale administrativă, pentru perioada 
2010–2020, la nivelul autorităților publice locale nu au existat informații cu 
privire la câți dintre tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială ajung 
în situații de eşec socio-profesional total. Cu alte cuvinte, nu există date cu 
privire la numărul de tineri care ajung pe străzi sau în alte situații-limită de 
supraviețuire, deşi o astfel de statistică nu necesită eforturi financiare ridicate. 

Această lipsă generalizată de informații, privind evoluția tinerilor pentru 
care a încetat măsura protecției speciale, s-a datorat în cea mai mare măsură 
lipsei planurilor tranzitorii şi a mecanismelor de monitorizare. 

Cu toate acestea, după doi ani de analize, negocieri şi blocaj instituțional, 
Legea nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 
privind protecția şi promovarea drepturilor copilului a fost adoptată de 
Parlament, promulgată de Preşedintele României şi publicată în Monitorul 
2 Indicatorul social de referință
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Oficial, Partea I nr. 652 din 30 iunie 2022. Odată cu noile modificări legislative 
au fost asigurate noi direcții de protecție şi monitorizare pentru tinerii care ies 
din îngrijire la împlinirea vârstei de 18 ani.

Astfel, prevederile legislative stabilesc faptul că, odată ce încetează măsura 
de protecție specială, tinerii care au dobândit capacitate deplină de exercițiu, 
dar beneficiază în continuare de protecție specială în baza continuării studiilor 
sau angajării, pot beneficia de monitorizare3. În plus, aceştia beneficiază în 
ultimul an în care se află în sistemul de protecție specială de sprijin din partea 
DGASPC pentru a-şi găsi un loc de muncă şi de cazare. În acelaşi timp, odată 
cu părăsirea sistemului vor fi monitorizați pentru o perioadă de 2 ani. Aceste 
noi măsuri permit evaluarea parcursului tinerilor care părăsesc sistemul de 
protecție şi poate reprezenta un mod prin care aceştia se simt în continuare 
sprijiniți de autoritățile statului.

Prevederile Legii nr. 191/2022, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului sunt 
susținute de Ordinul nr. 1.954/20.868/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor 
vârstnice nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a 
alocației lunare de plasament, după cum urmează.

În primul rând s-a stabilit acordarea unei indemnizații lunare pentru 
tinerii care urmează o formă de învățământ la zi sau care au un loc de muncă 
(până la împlinirea vârstei de 26 de ani) şi care aleg încetarea măsurii de 
protecție specială. O astfel de alegere însă, presupune şedințe de consiliere şi 
informare a tinerilor cu privire la consecințele unei astfel de opțiuni, precum 
şi drepturile şi obligațiile care le revin acestora din momentul încetării măsurii 
de protecție specială. Aceste activități de consiliere şi informare se realizează, 
potrivit legii de direcțiile generale de asistență socială inclusiv pentru tinerii 
care beneficiază de protecție specială în cadrul unui organism privat4. Aşadar, 
se remarcă faptul că autoritățile au decis să prevadă noi măsuri de asistență 
socială pentru tinerii care provin din sistemul de protecție, care au menirea 
de a le asigura un sprijin suplimentar, având în vedere perioada de tranziție în 
care se află, care atrag după sine o serie de schimbări sociale, de mediu, precum 
şi schimbări care au efecte asupra psihicului, care necesită atenție deosebită.

Conform legii, această indemnizație se acordă în baza cererii depuse 
de tinerii care beneficiază de sistemul de protecție socială, precum şi a unei 
declarații pe proprie răspundere prin care aceştia declară faptul că îşi înțeleg 
3 Art. 55 şi art. 551 din Legea nr.191/2022
4 A se consulta Art. 171 din Legea nr. 191/2022
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drepturile şi obligațiile5. O noutate este reprezentată de faptul că aceste acte pot 
fi depuse atât în format electronic, cât şi letric, ceea ce arată că mediul online 
devine un mijloc acceptat din punct de vedere legal. Din punct de vedere 
al accesibilității, este importantă această mențiune, întrucât comunicarea 
online este răspândită în rândul tinerilor şi poate înlesni procedurile. Legea 
prevede clar momentul din care se acordă indemnizația sus-amintită, precum 
şi documentele necesare pentru obținerea acesteia, dar şi condițiile pe care 
tinerii trebuie să le respecte pentru a putea beneficia de indemnizație. 

Am acordat o atenție deosebită modului în care a fost aplicată Legea 
nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, prin 
care tinerii peste 18 ani, odată ieşiți din îngrijire, puteau beneficia de sprijin 
din partea unității administrativ-teritoriale în care domiciliază, pentru a-şi 
asigura o locuință sau plata unei chirii, respectiv plata avansului la un credit 
pentru o locuință. 

Obiectul Legii l-a constituit garantarea accesului efectiv, în mod deosebit 
al tinerilor, la drepturi elementare şi fundamentale prevăzute şi în Declarația 
universală a drepturilor omului, cum sunt: dreptul la un loc de muncă, la o 
locuință, la asistență medicală, la educație, precum și instituirea unor măsuri 
de prevenire și combatere a marginalizării sociale și mobilizarea instituțiilor 
cu atribuții în domeniu. Legea prevede instituțiile care stabilesc criteriile de 
acordare a unei indemnizații, şi care trebuiau să țină seama de categoriile 
prioritare, printre care tineri proveniți din centrele de plasament şi centrele de 
primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor 
private autorizate în domeniul protecției copiilor. 

Beneficii similare se oferă şi în alte state. De exemplu, în Regatul Unit, 
tinerii din centre rezidențiale sau asistență maternală beneficiază de sprijin 
prin intermediul strategiei pentru cei ce părăsesc sistemul de protecție specială 
(en: Care Leaver Strategy). Aceasta presupun sprijin în domeniul locuirii, 
sănătății, ocupării unui loc de muncă şi al educației. De exemplu, la ieşirea din 
îngrijire un tânăr poate beneficia de o indemnizație, care se acordă o singură 
dată, pentru amenajarea locuinței6. Un raport realizat în anul 2015 de către 
Oficiul de Audit din Regatul Unit arăta faptul că tinerii aflați în sistemul de 
îngrijire trebuie să înceapă viața independentă mai devreme decât cei de vârste 
similare care nu se află în îngrijire. Acelaşi raport menționa faptul că tinerii 
care s-au aflat în sistemul de protecție specială sunt mai predispuşi decât cei 
de vârste similare să aibă rezultate sociale mai slabe pe parcursul vieții. Astfel, 
estimările arătau ă în anul 2010, 25% dintre persoanele fără adăpost din Marea 
5 Art. 172 din Legea nr. 191/2022
6 https://www.gov.uk/leaving-foster-or-local-authority-care
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Britanie aveau un istoric de protecție specială, iar în anul 2014, 22% dintre 
mamele adolescente proveneau din sistemul de îngrijire. Mai mult decât atât, 
deşi nu existau date clare în acest sens, studiul arăta faptul că costurile pentru 
cei care ies din îngrijire şi nu reuşesc să se integreze cu succes în viața adultă 
este probabil ridicat atât pentru aceştia, cât şi pentru autoritățile publice. 
Deşi nu erau cuantificate, costurile cu care se confruntă cei care au părăsit 
sistemul de protecție specială, inclusiv pentru probleme în domeniul sănătății 
mintale, şomaj, criminalitate sunt probabil ridicate7. De aceea, este important 
ca programele prin care se oferă sprijin ulterior ieşirii din îngrijire sunt 
necesare pentru a asigura o tranziție mai lină către viața adultă. Într-adevăr, 
este important ca tinerii să beneficieze, pe lângă indemnizații, şi de educație 
financiară, pentru a putea să îşi gestioneze finanțele în mod adecvat, dar şi de 
sprijin, iar monitorizarea este foarte utilă pentru a se putea acorda sprijinul 
necesar.

Revenind la nivel național, se poate observa că noile modificări legislative 
răspund unei nevoi existente în rândul celor care părăsesc sistemul de 
protecție specială, ținând cont de faptul că există nenumărate provocări pe 
care un tânăr trebuie să le confrunte în viața independentă. Ne referim aici 
la faptul că viața autonomă presupune existența unor cheltuieli noi, precum 
utilități, chirie, întreținere, dar şi dezvoltarea unor abilități necesare în viața 
cotidiană, cum ar fi cumpărături proporționale cu bugetul existent, curățenie 
şi alte asemenea activități cu care tinerii nu s-au confruntat8 în timpul în care 
se aflau în sistemul de protecție. 

În aceeaşi ordine de idei, o componentă importantă în acest proces al 
reformei sistemului de protecție al copilului o reprezintă desființarea centrelor 
de plasament, prin definirea noilor tipuri de servicii. Astfel, serviciile de tip 
rezidențial sunt serviciile prin care se asigură protecția, creşterea şi îngrijirea 
copilului separat, temporar sau definitiv de părinții săi, ca urmare a stabilirii 
măsurii plasamentului, în condițiile Legii nr. 272/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Tocmai de aceea, noul articol 123, din Legea nr. 272/2004, expune tipul 
de servicii de tip rezidențial ce vor exista la nivel național, respectiv case de 
tip familial, apartamente, centre de primire în regim de urgență şi centre 
7 Care Leavers’ Transition to Adulthood, Report by National Audit Office, Regatul Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 2015, pp. 6-7
8 De exemplu, în cadrul unui raport realizat în Regatul Unit unul dintre respondenți menționa 
necesitatea unor cursuri practice, prin care să fie învățați cum să schimbe becuri sau prize, dar 
şi care sunt locurile în care să se depoziteze alimentele corespunzător (No place like home - A 
look at young people’s experiences of leaving the care system, 2021, p. 15)
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maternale. Noile prevederi stabilesc definiții pentru fiecare tip de centru 
rezidențial şi prevăd numărul maxim de persoane care pot trăi în acestea. În 
plus, având în vedere specificațiile, se asigură spațiu suficient pentru fiecare 
persoană în parte, avându-se în vedere inclusiv dotările igienico-sanitare. 

Ca urmare a noilor modificări legislative, trebuie analizat felul în care 
autoritățile locale aleg să asigure infrastructura necesară monitorizării 
tânărului pe o perioadă de până la doi ani şi care este garanția acordului pe 
care tânărul şi-l dă pentru acest proces. 

Toate aceste măsuri sunt importante pentru pregătirea copiilor şi tinerilor 
aflați în îngrijire, pentru a se putea integra mai uşor din punct de vedere social 
şi profesional. Noua lege răspunde problemelor reale cu care se confruntă 
copiii şi tinerii aflați cu măsura protecției speciale. 

Dacă până acum momentul împlinirii vârstei de 18 ani era văzut drept 
prilejul ca statul să ignore aceşti tineri, începând cu 1 octombrie 2022 situația 
arată diferit pentru toți tinerii aflați cu măsura protecției speciale.

În altă ordine de idei, vom prezenta situația tinerilor care optează pentru 
prelungirea măsurii de protecție specială, de facto şi de jure, înainte de a 
atinge vârsta de 26 de ani. Legea educației naționale nr. 1/2011 şi ordinele 
subsecvente emise de ministrul Educației au avut scopul de a oferi premisele 
asigurării echității, mai ales din punctul de vedere al studenților aflați în grija 
statului, care beneficiază de un sprijin financiar lunar, prin burse sociale pe 
care le primesc de la instituțiile de învățământ superior.9

Totuşi, clivajele rural-urban, modul de instruire al tinerilor care au măsura 
protecției speciale, traumele primului sau celui de-al doilea abandon, efectul 
Pygmalion, cultura investiției, mai precis, a lipsei împărțirii consecvente a 
fondurilor destinate educației, creează decalaje pe care unii elevi nu le pot 
surmonta, astfel încât procentul tinerilor din sistem care reuşesc să urmeze 
nivelul ISCED10 6, ISCED 711 ori ISCED 8 este dezolant, chiar şi în contextul 
în care România se află pe ultimul loc la nivelul Uniunii Europene în privința 
persoanelor cu studii superioare (categoria de vârstă 30-34 de ani12).13 
Absolvirea unui program de studii universitare de licență, master sau doctorat 
9 Curaj Adrian, Deca Ligia, Egron-Polak Eva, Salmi Jamil, Higher Education Reforms 
in Romania: Between the Bologna Process and National Challenges, New York: Springer 
International Publishing, 2015, p. 155.
10 Clasificarea Internațională Standard a Educației. Nivelul 6 se referă la studii de licență sau 
nivel superior
11 Nivelul 7 se referă la studii de master sau nivel echivalent
12 Nivelul 8 se referă la studii doctorale sau echivalent
13 Anghel Mădălina Gabriela, Anghelache Constantin, Gogu Emilia, Petrescu Iordan, Evoluția 
centenară a învățământului în România, Bucureşti: Editura Economică, 2018, p. 499.
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comportă resurse materiale şi spirituale pe care tinerii de peste 17-18 ani le 
posedă doar în urma unei stări de echilibru emoțional ce este construit în 
prima parte a vieții. Mai mult decât atât, copiii care contează doar pe forțele 
proprii în viața cotidiană, copiii care sunt orfani, abandonați sau nu au parte 
de sprijinul familiei aleg să îşi canalizeze energia, de cele mai multe ori, pe 
modul în care pot fi independenți din punct de vedere financiar, după aproape 
două decenii petrecute sub monitorizarea personalului de specialitate.

Educația reprezintă, în acest context ostil, şansa de a ieşi din marasm. 
Trecutul nu poate fi schimbat, iar tinerii chestionați pe marginea acestui 
aspect sunt conştienți de dificultățile şi inechitățile la care au fost supuşi într-o 
perioadă în care colegii lor de generație au parte de o familie, de un cămin, 
de predictibilitate şi grijă necondiționată. Tinerii lăsați în grija statului, aflați 
în ipostaza de a ieşi din sistem, pot fi motivați de resursele materiale pe care 
le pot încasa în timpul studiilor superioare, mai ales dacă au de ales între un 
venit similar obținut după o lună de muncă sau o indemnizație acordată după 
o lună de studiu.

Studenții care au devenit majori şi solicită, conform legislației primare, 
indemnizația lunară calculată în baza indicatorului social de referință primesc 
acest venit pentru a putea susține un efort academic constant, bazat pe 
corectitudine şi integritate. Indemnizația aflată într-o relație de simetrie cu 
ISR reliefează o soluție satisfăcătoare, dar probabil legislația poate fi optimizată 
dacă în viitor indemnizația va fi egală cu salariu mediu net pe economie. De ce 
considerăm necesară o astfel de corelație?

Pe de o parte, inflația galopantă din anul 2022 a evidențiat, din nou, modul 
în care coşul zilnic de cumpărături fluctuează de la o lună la alta. Care sunt 
cele mai afectate categorii? Persoanele aflate la limita subzistenței, copiii şi 
bătrânii ce provin din medii sociale dezavantajate, copiii cărora li s-a instituit 
măsura protecției speciale.

Pe de altă parte, ştim că ISR a cunoscut doar câteva transformări în 
secolul al XXI-lea, în timp ce salariu mediu net a evoluat constant an de an. 
De aceea, considerăm că legiuitorul, după ce analizează schimbările sociale 
survenite în viața tinerilor aflați cu măsura protecției speciale care beneficiază 
de prevederile legii din vara acestui an, poate amenda Legea nr. 272/2004, cu 
scopul de a juxtapune indemnizația lunară de salariu mediu net pe economie.

Prin urmare, considerăm că pregătirea, monitorizarea şi analiza obiectivă 
a situațiilor în care tinerii se pregătesc să iasă din sistem, după vârsta de 
18 ani, este imperioasă, mai ales când aceştia urmează programe de studii 
universitare. 26 de ani reprezintă vârsta la care studenții cu măsura protecției 
speciale pot absolvi licența şi masterul, având o perspectivă holistică şi 
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o imagine de ansamblu pentru a reuşi din punct de vedere personal şi 
profesional. Bineînțeles că învățământul superior nu este o garanție a reuşitei 
pentru tinerii instituționalizați, remarcând că până şi tineri care nu trec prin 
trauma abandonului eşuează (la finalul studiilor universitare) în a pătrunde 
pe piața muncii, dar este o şansă în plus, cu toate că riscurile aferente sunt 
ridicate.14 Educația oferă perspective de integrare în comunitate, printr-o 
pregătire temeinică a educatului şi prin deschiderea orizonturilor. Studenții au 
parte, într-un mediu academic propice, de construirea unor relații profunde 
pe care să le fructifice în viitorul apropiat, inclusiv în vederea asigurării unor 
posibile inserții în rândul categoriei populației active.

În contextul modificărilor legislative determinate de pandemia cauzată de 
SARS-CoV-2, digitalizarea a dus la o flexibilizare silită atât a învățământului 
românesc, cât şi a activităților întreprinse de angajați. În unele cazuri, 
digitalizarea a însemnat o măsură oportună pentru tinerii studenți aflați cu 
măsura protecției speciale deoarece a presupus o scădere a costurilor. Unii 
dintre studenți au ales să rămână în localitatea de reşedință, beneficiind de 
mai mult timp pe care ar fi putut sa îl aloce studiului. În alte situații, tinerii 
studenți instituționalizați au suferit ca urmare a învățământului online din 
pricina perpetuării condițiilor la care erau supuşi în mediul toxic în care 
trăiau. De asemenea, tinerii din sistem aflați în sistemul de protecție specială 
şi-au văzut zădărnicite eforturile unei aşa-zise libertăți pe care o aşteptau încă 
din perioada gimnaziului sau a liceului. Ani de zile, copii din Maramureş, 
Braşov ori Vrancea au sperat că vor studia la sute de kilometri distanță de 
locul în care au copilărit, iar începutul anului 2020 le-a năruit aceste aspirații, 
după apariția coronavirusului şi schimbarea paradigmei în învățământul de 
stat, respectiv desfăşurarea studiilor în mediul online.

Dincolo de aceste date subiective, autonomia tinerilor aflați la asistenți 
maternali sau în centrele de plasament, pe care România şi-a luat angajamentul 
că le va desființa, este atât de scăzută, încât stima de sine poate fi dezvoltată doar 
prin intervenția timpurie a actorilor sociali, a organizațiilor neguvernamentale 
ori prin integrarea în comunitățile de tineri şi studenți mânați de pasiuni şi 
interese comune. Unele studii arată faptul că tinerii care s-au confruntat cu 
schimbări majore au realizări mai scăzute, inclusiv educație mai scăzută şi 
nivel mai redus de stimă de sine, iar în acelaşi timp tranzițiile rapide ale celor 
care părăsesc sistemul de protecție îi împiedică pe aceştia să se bucure de 
14 Bunea Ovidiu, Constructia rezilienţei de către tinerii din centrele de plasament, Iaşi: Expert 
Projects, 2019, p. 288.
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oportunitatea psihologică de a se concentra şi de a face față schimbărilor în 
timp.15

Copiii abandonați duc o luptă. Indiferent dacă au 14, 20, 26 de ani, tinerii 
lăsați în grija statului au nevoie de efortul tuturor actorilor relevanți din societate, 
al profesorilor, al specialiştilor din sistem pentru a înțelege cu adevărat că nu 
au primit măsura protecției speciale din pricina lor. Istoricul concret ce se află 
în spatele fiecărui caz relevă întocmai complexitatea abandonului. Mulți copii 
care îşi iartă părinții biologici pentru gestul nedrept pe care l-au comis, o fac, 
de obicei, la maturitate şi după ce înțeleg că circumstanțele deciziei comportă 
o analiză scrupuloasă.

Aşadar, instituțiile statului, prin reprezentanții săi, au obligația de a-i 
pregăti pe tinerii absolvenți de liceu pentru a se forma şi educa la nivel înalt, 
iar studiile universitare de scurtă sau lungă durată, în situația în care studenții 
primesc indemnizația pentru un trai decent, vor reduce, considerabil, 
riscurile sociale la care sunt supuşi tinerii instituționalizați ori proveniți 
din medii vulnerabile, sporind, în acelaşi timp, şansele pentru prosperitate. 
Legislația primară şi secundară subliniază rolul vital al statului român în 
integrarea socială şi profesională a tinerilor în societatea cotidiană, în pofida 
concursurilor de împrejurări existente în trecutul lor, organizațiile publice cu 
atribuții în domeniu au capacitatea necesară şi materială pentru a iniția un 
proces consecvent de îmbunătățire radicală a situației copiilor lăsați în grija 
statului.

În final, putem spune că noile reglementări reprezintă o evoluție 
pozitivă, însă este necesar ca orice măsuri puse în aplicare să fie monitorizate 
corespunzător pentru a se asigura faptul că acestea produc efectele dorite. 
În acest sens va fi necesară stabilirea unor indicatori şi a unor modele de 
evaluare a impactului astfel încât să se observe care sunt efectele produse de 
noile schimbări legislative. De asemenea, este important ca aceste modificări 
să fie cunoscute şi de beneficiarii lor, de aceea este esențial să se asigure şi 
informarea acestora cu privire la drepturile şi obligațiile care le revin pentru a 
se putea bucura de noile prevederi.
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INCURSIUNE ÎN PROBLEMATICA ESENȚEI FEMININE  
ŞI A EGALITĂȚII DE GEN

ALINA-MONICA BĂRĂIAN*

Abstract: 
Starting from the premise that women are definable by a set of innate attributes and 

that the idea of a strong woman is, in fact, a self-revelation that can be read through the way 
women act in the family and in society, in their various positions, we observe that the analysis 
of the feminine essence leads us, beyond the privileged role of identifying it with the family 
and with the function of ensuring the primary socialization for the descendants, towards 
a professional status of it, somewhat dedicated, namely the position of a teacher. Statistical 
analyses on the labour force within education systems confirm this aspect. Moreover, they 
reveal an overwhelming majority of female teachers, especially in terms of preschool and 
primary education.

However, the finding that the responsibility regarding the educable, both in terms of 
informal education and in terms of formal education, rests mostly with women, as they can 
structurally provide normative models of behaviour and benchmarks in the formation of 
attitudes, ensuring their transmission both through a rational and emotional mechanism, 
it brings to the fore a paradox of contemporary society regarding gender equality, regarding 
the chances of access to leadership positions in schools, women being still extremely poorly 
represented. The analysis of the causes, but especially of the effects of this phenomenon leads 
to the need to focus on correcting this aspect, the social impact being a pronounced one.

Keywords: human rights, women’s rights, personal identity, discrimination, community, 
equal opportunities, socialization process, education system

Résumé :
Partant du postulat que les femmes sont définissables par un ensemble d’attributs innés 

et que l’idée d’une femme forte est, en fait, une révélation de soi qui se lit à travers la façon 
dont les femmes agissent dans la famille et dans la société, dans leurs différentes positions, 
on constate que l’analyse de l’essence féminine nous conduit, au-delà du rôle privilégié de 
l’identifier à la famille et à la fonction d’assurer la socialisation primaire de la descendance, 
vers un statut professionnel de celle-ci, quelque peu dédié, à savoir le poste d’enseignant. Les 

∗ Prof. dr., Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca, Romania, e-mail: alinabaraian@
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analyses statistiques concernant la structure de la main-d’œuvre au sein des systèmes éducatifs 
confirment cet aspect. De plus, ils révèlent une écrasante majorité d’enseignantes, notamment 
en matière d’enseignement préscolaire et primaire.

Cependant, le constat selon lequel la responsabilité de l’éducable, tant en termes 
d’éducation informelle qu’en termes d’éducation formelle, incombe principalement aux 
femmes, car elles peuvent structurellement fournir des modèles normatifs de comportement 
et des repères dans la formation des attitudes, assurant leur transmission à la fois par 
un mécanisme rationnel et émotionnel, il met en évidence un paradoxe de la société 
contemporaine concernant l’égalité des genres, concernant les chances d’accéder aux postes 
de direction dans les écoles, les femmes étant encore extrêmement peu représentées. L’analyse 
des causes, mais surtout des effets de ce phénomène amène à s’attacher à corriger cet aspect, 
l’impact social étant prononcé.

Mots-clés : droits de l’homme, droits des femmes, identité personnelle, discrimination, 
communauté, égalité des chances, processus de socialisation, système éducatif

Femeia: poate fi definită utilizând cuvinte cheie precum ființa sau 
actualitatea care deține un a priori conferit de mister, viață, familie, emoție, 
grijă, organizare, intuiție, creativitate, altruism, dedicare şi considerând că 
abia a posteriori îşi construieşte succesul şi percepția de femeie puternică? 

Pornind de la acest mister, simțim provocarea investigării. Descoperirea 
pleacă de la sine, iar configurarea a ceea ce numim, în societatea contemporană, 
femeie puternică are o primă cheie de lectură în această descoperire de 
sine şi relevare a sinelui la potențialitatea sa maximă. Incontestabil, această 
relevare este mereu plasată sub semnul condiționărilor sociale, pentru 
că mereu ne întoarcem spre ceilalți, de cele mai multe ori cu prea multă 
semnificație acordată confirmării, dar în posturi şi posturi sociale, mai ales 
în cele de conducere. Fie că abordăm psihologia relațiilor, fie că ne plasăm 
în contextul psiho-social al universului relațional, legăturile de gen păstrează 
dimensiunea lor de mister investigat reciproc prin acceptare sau respingere, 
prin cooperare sau conflict, prin reuşită sau eşec, prin bucurie sau tristețe. La 
scară macrosocială, contextul social configurat de mentalitate rămâne totuşi 
decisiv pentru manifestare, dezvoltare şi împlinire şi reprezintă a doua cheie 
de lectură a dezvăluirii misterului feminin.

Viața ținteşte decupajul de timp în care ne manifestăm în această lume, 
în care trăim pentru a o investi cu sens şi a ne conferi sens. Cum trăirea ființei 
umane depăşeşte cu mult biologicul, chiar dacă perpetuează acest biologic, 
femeia rezonează în construirea sensului, datorită acelui a priori la care ne-am 
referit în deschiderea conceptuală a problemei, concretizat în instrumentul 
primar şi fundamental al educației generațiilor din cadrul familiei, indiferent 
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că ne referim la familia tradițională sau la familia contemporană. Analizele 
etimologice arată că în limba română, de pildă, cuvântul femeie are rădăcina 
în cuvântul familie1. Suprapunerea de sens între femeie şi familie sugerează 
o gândire centrată matriarhal, care recunoaşte, validează şi valorizează rolul 
femeii în familie şi societate. Totuşi această analiză etimologică necesită o 
corectură de sens, care ar explica un paradox al societății româneşti, perpetuat 
de-a lungul timpului, legat de modul în care este privită şi codificată în 
prejudecăți postura de gen. Femeii i se recunoaşte rolul fundamental în familie, 
din perspectiva rolului socializator şi educațional suprapus peste cel biologic, 
de a asigura prin naştere descendența generațiilor, însă aparenta ascendență 
a bărbatului se datorează apanajului forței, consacrat şi reiterat astfel în 
majoritatea societăților. Depăşind polemicile de gen, rolul de impregnare 
a sensului şi semnificației lucrurilor şi lumii şi, implicit, de transmitere a 
valorilor şi modelului cultural către descendenți, rămâne un rol privilegiat 
al femeii, care îi conturează şi consfințeşte unicitatea de gen şi specificitatea 
acestuia.

Componenta sensibilă şi emoțională din mecanismul psihic al 
funcționalității femeii face posibilă, pornind de la cunoaşterea şi asumarea de 
sine, precum şi de la cunoaşterea celorlalți şi a necesității raporturilor afective 
şi sociale cu aceştia, adaptabilitatea, organizarea şi gestionarea lucrurilor 
şi a facerii de oameni, devenind generator şi modelator al relațiilor noastre 
cu ceilalți. Aceste relații se modulează în cazul descendenților în funcție 
de nota afectivă implicată de femeia-mamă, de trăirile ei, de rezonanța ei, 
de empatia ei, de inteligența sa emoțională. Rolul facerii de oameni, cum îl 
numim aici, înseamnă mult mai mult decât rolul biologic al femeii, în sensul 
procreației, înseamnă construcția umanului în esența sa, reiterat cu fiecare 
copil educat şi socializat primar în cadrul familiei până la faza de adult. 
Acest rol se extinde şi se metamorfozează pe tot parcursul vieții sale, femeia-
mamă rămânând reperul de eternă reîntoarcere în momentele delicate, în 
momentele de cumpănă, în ea identificându-se perpetuu sfătuitorul suprem, 
pentru că a fost şi este şi reperul edificator al personalității noastre. Femeia 
transmite, imprimă, impregnează mintea şi sufletul ei în ceilalți, necesitând 
astfel o dezvăluire de sine pronunțată şi care, chiar o vulnerabilizează, pentru 
că dăruieşte, dar şi primeşte impactul celorlalți asupra ei şi remodelându-l 
specific şi în direcția corectă. În consecință, dacă ne propunem o monografie 
a femeii, o analiză minimală a câmpului afectiv al femeii în epoca actuală, 
1 Sursa: Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a revăzută şi adăugită, Academia 
Română, Institutul de Lingvistică, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2009
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luând ca premisă modificările structurale ale ființei umane determinate social 
şi cultural, în sensul deja menționat de a ne raporta la femeie ca la o ființă care 
întruchipează, mult mai mult decât oricând, raționalitatea şi pragmatismul, 
această nouă monografie este necesară. 

Ca nuanțare prin particularizarea temei enunțate anterior, putem releva 
imaginea femeii în cultura noastră actuală şi din perspectiva conceperii 
relațiilor ei afective în raport cu celălalt. Contextul este configurat de tendința 
omului occidental actual care tinde să conceapă iubirea preponderent 
hedonist, configurată ca plăcere, iar ceea ce istoria culturii occidentale 
consacra drept sentiment de iubire pare a fi prezent actualmente, mai degrabă 
într-o forma metamorfozată, cu o nuanță în proximitatea actului manipulării. 
Consecințele de ordin metafizic şi psihologic generate de acest aspect, dacă le 
privim din perspectiva raportului subiect-obiect, sunt oarecum contradictorii 
dezideratului social de afirmare a femeii, de avea parte de echitate cu bărbatul 
în ceea ce priveşte funcțiile, veniturile, statusul şi recunoaşterea socială. Deşi 
ar părea revolută, totuşi, prezumția raportării la celălalt, în special la statutul 
femeii privită ca obiect, rămâne destul de prezentă. Încă din Antichitate, de la 
Platon2 se consideră că iubirea determină o prefacere a celuilalt în lucrul iubit, 
în obiect al iubirii, practic un transfer de imagine a noastră asupra celuilalt, 
încercând să îl aducem /reducem la ideea noastră despre persoana respectivă 
şi, pe care eronat îl proiectăm în mintea noastră să ne semene excesiv, ceea ce 
determină o stare existențială diferită. Proiecția legată de similitudini între 
parteneri este justificată psihologic şi social deoarece sunt necesare firele 
comune care să facă posibilă conectarea şi funcționalitatea relației. Însă o 
raportare corectă trebuie să implice luciditatea necesară de a evita reducerea 
celuilalt la felul în care ni-l imaginăm şi ni-l dorim noi să fie, şi mai degrabă 
de a-l conserva în specificul său, pentru a avea mereu ce descoperi şi a putea 
păstra vie relația, ferindu-o de rutină şi de destrămare. Oricum, constatăm că 
relația specifică de iubire implică doza ei de manipulare, deoarece mecanismul 
ei pare a fi ca şi cum subiectul care inițiază o relație practic aruncă plase 
pentru a acapara obiecte care să îi semene şi pe care să le posede. În acest 
demers manipulatoriu al iubirii, pe parcursul vieții sale fiecare persoană 
joacă rolul de manipulator, cel mai adesea, în funcție de rolul de gen. Astfel, 
în cazul partenerului de gen masculin, care rămâne preponderent cel care 
abordează, rolul de manipulator pare a fi mai frecvent, în timp ce femeii, ea 
fiind preponderent cea abordată, rolul de manipulat îi revine repetitiv. Este de 
remarcat că, adesea, bărbatul este evaluat pentru ceea ce este, conferindu-i-se 
2 A se vedea Platon, Banchetul, Bucureşti, Editura Prietenii Cărții, 1999
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cumva o esență de ordin ontologic, în timp ce femeia este evaluată prin prisma 
a ceea ce face, a utilității ei, deci investită cu o esență de ordin pragmatic. 
Desigur că excepțiile de la această constatare generală sunt admise şi prezente. 
Însă, consecința acestui joc de rol, cum l-am putea numi în relația afectivă este 
că mai întotdeauna posesia provoacă în timp diluare, deoarece partenerii sunt 
mai mult nişte disimulați în acest rol, pentru că aşa o cere cutuma modelată 
social şi cultural. Disimularea conduce la o etică oarecum alterată a relațiilor 
afective şi, implicit a celor interumane, deoarece pune bazele unei dialectici 
de tip stăpân-supus, cel mai adesea în defavoarea femeii. Disimularea exclude 
în primul rând reciprocitatea, furnizând o relație de iubire neautentică,  
apoi lipseşte al doilea aspect esențial pentru relația afectivă, respectiv împăr-
tăşirea, astfel încât relația pierde conotația afectivă şi devine una formală şi 
supusă compromisului. În consecință, identificăm o rată mult mai mare 
a numărului femeilor, decât a bărbaților, dezamăgite de calitatea şi durata 
relațiile lor afective, nemulțumite, mereu idealizând şi sperând la o împlinire 
afectivă care întârzie să apară sau dacă apare, pare că factorul timp este cel 
mai mare duşman al acesteia. Dacă în plan psihologic şi afectiv, efectul rezidă 
în imposibilitatea funcționalității relațiilor de durată, în plan social asistăm la 
instabilitatea accentuată a cuplului, creşterea ratei divorțurilor şi a numărului 
de familii monoparentale, în care femeia-mamă este cea care rămâne cel 
mai adesea mai asumată social din perspectiva sarcinii îngrijirii şi educării 
copilului/copiilor, diminuarea semnificației sociale a instituției familiei, 
despre care ştim că este fundamentată în modelul nostru cultural occidental 
pe relația determinată de sentimente de afecțiune împărtăşite de parteneri.

Fructificând această sferă a unei analize psihologice, cu nuanțe metafizice, 
în privința profilului femeii, putem identifica o altfel de configurare a esenței 
feminine, marcate de intuiție, creativitate, organizare, altruism, aşa cum poate 
fi surprinsă în chip magistral printr-un portret al femeii-dascăl în societatea 
actuală. Este un truism faptul că profesia de dascăl este un apanaj al femeilor 
în majoritatea statelor lumii, ele fiind preponderente procentual la catedră 
în raport cu bărbații. Societatea contemporană privită ca eră a globalizării 
presupune o reconfigurare şi o readaptare a sistemului educațional. Cantitatea 
uriaşă de informații survenită în urma evoluției fără precedent a ştiinței şi a 
tehnicii în societatea informațională, coroborată cu actualul context marcat de 
schimbările generate de pandemia de COVID-19, un context neprevăzut care 
produce, mai ales, consecințe emoționale, necesită o capacitate de adaptare 
uriaşă din partea dascălilor. Adaptabilitatea trebuie să fie manifestă atât în sens 
cognitiv, cât şi psihologic, constând în selecția informațiilor, interpretarea, 
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filtrarea, transferul şi aplicarea acestora, dar şi prezentarea într-o manieră 
cât mai atractivă şi în stare de confort psihologic, pentru a veni în ajutorul 
noilor generații, puternic marcate şi chiar dezorientate de contextul precizat. 
Dincolo de provocările societății contemporane, dascălul trebuie să ofere 
model şi alternativă în acelaşi timp, cu alte cuvinte un element vechi şi totuşi 
nou – esența educației. Filtrarea conținutului curricular de predare nu este 
suficientă dacă nu este însoțită de metode care să îi deprindă pe tineri cu o 
gândire orientată spre rezolvarea de probleme, spre dezvoltarea unor abilități 
centrate pe demersul de a face față tipului nou de viață socială şi, mai ales, de 
un cadru emoțional adecvat. Din perspectiva caracteristicilor enunțate mai 
sus, cu scopul descrierii esenței feminine, putem conchide că personalitatea 
acesteia se pliază în chip fericit vocației de dascăl. Fie că ne raportăm la 
pericolul ca elevii să exceleze la o anumită disciplină, fără a putea soluționa 
probleme cotidiene sau a se adapta în situații concrete de viață, fie că analizăm 
formarea componentei valoric-morale, care este în risc de a rămâne într-un 
plan secund, tributară unui sistem centrat mai degrabă pe economic decât pe 
social, este evident că educația pentru valori şi starea de bine trebuie să fie axa 
prioritară a sistemului de învățământ pentru a putea configura şi urma idealul 
educațional. 

Fundalul societății contemporane mediatice, informatizate şi globalizante 
relevă ca elemente definitorii interdisciplinaritatea, interferențele de ordin 
socio-cultural, înalta tehnicizare, dar şi virtualizarea relațiilor, care aduce 
o răceală a relațiilor interumane, a raporturilor emoționale, o disrupție a 
relaționării între semeni şi un risc de pierdere treptată a acelui ceva care ne 
face oameni. Individul trebuie format să facă față unui timp care se scurge prea 
repede pentru a-l putea asuma şi unui spațiu tot mai tensionat, dar dinamic, 
interesant şi provocator prin existența convergențelor şi divergențelor multiple. 
Femeia, în calitatea ei de generator de viață şi configurator de caractere este cea 
care are nobila misiune de a fi principalul agent socializator şi educativ, atât în 
ipostaza sa privilegiată, a maternității, dar şi în postura, la fel de privilegiată, 
de dascăl. Iar dictonul „Un învățat are două datorii: să învețe el necontenit şi să 
învețe necontenit pe alții” (Iorgu Iordan) rămâne un adevăr etern al educației, 
perpetuat prin eternul feminin ca motor al acestui proces edificator al ființei 
umane. 

Argumentele ştiințifice legate de ponderea femeilor care activează în 
sistemele de învățământ sunt covârşitoare. Astfel, dacă luăm ca reper Raportul 
privind starea învățământului preuniversitar din România 2019 – 2020, 
constatăm următoarele aspecte: „Pe niveluri de învățământ, cele mai multe 
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cadre didactice femei profesează în învățământul preşcolar (99,7%) şi primar 
(91,1%). În învățământul gimnazial, la nivel general, 73,5% din personalul 
didactic sunt femei, dar procentul este cu 12,7 puncte procentuale mai mare 
în învățământul special. În învățământul liceal, numărul cadrelor didactice 
de sex feminin este mai mare în şcolile din mediul urban (72,3%) față de 
cele din mediul rural (67,8%) (…). Dezechilibrul de gen în profesia de cadru 
didactic este un aspect care defineşte majoritatea sistemelor educaționale. În 
general, proporția relativ scăzută a bărbaților este prezentă la toate categoriile 
de vârstă a cadrelor didactice şi pentru toate segmentele educaționale, uşor 
mai pronunțată în rândul celor mai tineri. De pildă, în 2018, la nivelul 
ISCED 1, marea majoritate a cadrelor didactice din UE sunt femei, cele mai 
mici proporții fiind în Grecia (71,8%), Luxemburg (75,9%), dezechilibrul de 
gen fiind cel mai mare în Italia (95,5%), Ungaria (96%) şi Lituania (96,8%). 
România şi Bulgaria înregistrează cea mai mare pondere din Europa a 
personalului didactic feminin din învățământul preşcolar, valori apropiate 
având Ungaria (99,6%), Slovacia (99,5%), Malta şi Cipru (99,4%), Lituania 
şi Letonia (99,2%).”3 Studiile de gen ne conduc în proximitatea conceptului 
de deontologie didactică, aceasta necesitând aşadar, dincolo de raportarea la 
aspectele pur teoretice legate de menirea vocațională a dascălului în realizarea 
actului didactic, spre analiza situațiilor concrete în care este pus şi necesitatea 
circumscrierii unor atitudini şi decizii obiective. 

Un aspect extrem de important în asumarea rolului dascălului este 
configurarea cadrului emoțional necesar dezvoltării copilului în perioada 
şcolarizării, aspect ce explică şi ponderea covârşitoare a femeilor-dascăl în 
special la nivelul preşcolar şi primar, niveluri de învățământ care au ca grup 
țintă - copiii. Să ne reamintim că etapa şcolarității din viața copilului este 
decisivă în procesul de socializare. Școala este considerată agentul principal 
al socializării secundare, care împreună cu socializarea primară a copilului 
asigurată de familie realizează intervenții decisive în mecanismul psiho-social 
prin care copilul devine adult, persoană asumată, conştientă de sine, capabilă 
de interacțiuni de calitate cu ceilalți şi de a-şi însuşi modelul cultural în care 
s-a născut. Conturarea idealului educațional, aşa cum o regăsim în legislația 
românească4 specifică educației, confirmă acest aspect semnificativ, astfel încât, 
dacă urmărim finalitățile educației timpurii, de pildă, descoperim accentul pe 
3 Raport privind starea învățământului preuniversitar din România 2019 – 2020, pp  49-50, 
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/Transparenta/Stare%20
invatamant/Stare%20preuniversitar_rev_5.07.2021.pdf 
4 A se vedea Legea Educației Naționale, nr1/2011, articolul 2, aliniat 3, p. 1.
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nevoile emoționale şi de integrare socială ale copilului: „Educația timpurie 
asigură dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalității copilului, în 
acord cu ritmul propriu şi cu trebuințele sale (...). În acest context, finalitățile 
educației timpurii vizează o serie de aspecte care se constituie în premise 
ale competențelor-cheie ce urmează a fi formate, dezvoltate şi diversificate 
pe traseul şcolarizării ulterioare: descoperirea de către copil a propriei 
identități, exersarea autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive, 
exersarea abilităților sociale prin interacțiunea cu alți copii şi cu adulți, 
încurajarea curiozității, a atitudinii active şi a explorării mediului apropiat/
familiar, ca bază pentru experiențe autonome de învățare, achiziționarea de 
cunoştințe, capacități şi deprinderi, necesare la intrarea în şcoală şi pe tot 
parcursul vieții.”5 În acest sens, mecanismul specific personalității feminine 
se pliază perfect peste convingerea că profesorul este omul care deține una 
dintre cheile socializării individului, mai mult, trebuie să ofere modele 
normative sau repere axiologice de comportament şi atitudinale, iar acestea 
trebuie transmise atât pe canalul rațional, cât şi pe cel emoțional, cultivând 
empatia, comportamentul asertiv, toleranța, nondiscriminarea, întrajutorarea 
semenilor. Aşadar, responsabilitatea în privința educației copilului, atât în 
ceea ce priveşte educația informală, cât şi în ceea ce priveşte educația formală 
revine, în mare parte, femeilor şi se asumă în ierarhia rolurilor ca rol social 
fundamental, cu precădere în direcția asigurării transmiterii şi multiplicării 
modelelor culturale, asigurării stării de bine şi a generării de schimbări 
pozitive în societate prin înlăturarea diferențelor, prejudecăților, etichetărilor 
şi discriminărilor. 

Rememorând şi luând ca reper şi afirmația lui Nelson Mandela: „Educația 
este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea”, 
putem conchide că specificitatea femeii în societate este furnizată de capacitatea 
acesteia de a-şi folosi intuiția şi creativitatea în sensul formării şi educării 
generațiilor, fără a-i fi îngrădite drepturile, fără a fi supusă discriminării de 
gen sau altor practici degradante. Perpetuarea acestor practici în diversele 
tipuri de societăți este un afront adus naturii umane şi, implicit, educației 
în calitatea ei de element intrinsec al acestei naturi, definibile prin prisma 
cugetării, reflexivității şi creației culturale. Capacitatea de alegere şi de luare 
a deciziilor nu trebuie să se materializeze niciodată în alegeri care să ia în 
calcul subiectivisme de tipul diferențele gen, ci, mai degrabă să țină cont de 
aprecierea corectă şi obiectivă a rolurilor de gen, în funcție de specificitate şi 
5 Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea Curriculumului national. Cadrul de 
referință al Curriculumului național, Anexa OME 3239/2021, cap. 2.3, p. 16.
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circumscrierea realistă a acestora, astfel încât recunoaşterea statusului femeii 
în societate să se realizeze prin practici sociale care să egalizeze şansele de 
acces la domenii de muncă, la poziții în ierarhii ocupaționale şi instituționale, 
la recunoaştere şi prestigiu social, în funcție de meritele şi capacitățile femeilor 
respective.

Aceste specificații intervin ca necesare dacă restrângem segmentul de 
analiză la postura de conducere a femeilor în sistemul educațional. Dacă 
statisticile arată o pondere covârşitoare a femeilor-dascăl în majoritatea 
țărilor lumii, avem surpriza să observăm că statisticile înclină diferit balanța 
în ceea ce priveşte numărul femeilor care ocupă posturi de conducere, 
în cadrul sistemelor de învățământ. Într-o referire la această temă, Tony 
Bush observă, surprinzător, am spune, că „Leaderhipul educațional în 
democrațiile vestice a fost dominat de ceea ce Lumby şi Coleman (2007) 
numesc norma bărbatului alb din clasa de mijloc. Femeile sunt exagerat de 
nereprezentate în pozițiile de conducere din educație în majoritatea țărilor 
de pe fiecare continent.”6 Aşadar observăm, ca aspect problematic, prezența 
inadvertenței dintre numărul femeilor care îmbrățişează rolul de profesor şi 
reprezentarea acestora în funcțiile de conducere, chiar şi acolo unde ne-am 
aştepta mai puțin, adică în cadrul democrațiilor occidentale, despre care ştim 
că sunt definite prin consacrarea principiului respectării drepturilor omului 
şi promovarea egalității de gen. Cauza dominației bărbaților în funcțiile de 
conducere este identificabilă în asocierea generică a managementului cu 
un rol adecvat masculin, deoarece bărbatul deține forța şi puterea necesare 
pentru a conduce grupul, pentru a asigura acoperirea nevoilor grupului, şi, 
implicit, pentru a-şi exercita autoritatea asupra acestuia, o stereotipie care se 
perpetuează societal din generații în generații şi rămâne dificil de dislocat 
chiar şi în societățile contemporane, democratice. Mai mult, este interesant 
de analizat chiar percepția femeilor care reuşesc să depăşească aceste bariere 
şi să ajungă să dețină funcții de conducere: Lumby şi Coleman (apud Tony 
Bush, 2015) afirmă că „jumătate dintre femeile director intervievate în 2004 
sunt conștiente de respingerea și/sau surprinderea colegilor, semenilor și a 
altora când văd o femeie întro poziție de conducere.”7 Cu alte cuvinte, chiar 
şi în cazul depăşirii acestor bariere şi poziționării de facto a femeilor în 
funcții de conducere în sistemul de învățământ, acestea rămân în continuare 
6 Tony Bush, Leadership și management educational. Teorii și practice actuale, Editura Polirom, 
Iaşi, 2015, p. 45.
7 Lumby şi Coleman apud Tony Bush, Leadership și management educational. Teorii și practice 
actuale, Editura Polirom, Iaşi, 2015., p. 45.
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victimele stereotipurilor, ceea ce le îngreunează exercitarea rolului/rolurilor şi 
le generează dezavantajul unei poziții vulnerabile în instituția respectivă, dar 
şi în sistemul respectiv. Pornind de la ideea că preponderența bărbaților în 
managementului sistemului de educație este evidentă, o analiză mai profundă 
a consecințelor acestor stereotipuri ne conduce la ideea că direcțiunea şcolii 
cantonată într-un sistem predominant masculin pierde, în detrimentul şcolii 
şi al educației, legătura cu menirea femeii - dascăl de la catedră, Boyd (apud 
Tony Bush, 2015) conchide: „Abilitățile şi potențialul valoric al femeilor pe 
care le-am enunțat în paragrafele anterioare, ca fiind definitorii şi intrinsece 
vocației de dascăl riscă să fie diminuat ca impact în rândul educabililor în 
şcolile cu directori bărbați, unde (...) administrația şcolilor a devenit mai 
preocupată de ierarhii, control şi eficiență decât de probleme ce țin de 
curriculum, pedagogie şi valori educaționale)”8. Am putea spune că datorită 
asocierii conducerii şcolii cu un rol preponderent masculin, birocrația câştigă 
teren. Or, dacă ne reamintim consecințele birocratizării excesive aşa cum sunt 
surprinse de criticile aduse de sociologi teoriei birocrației de către R. Merton, 
se ajunge la un ritualism în detrimentul elevului, dascălului şi al părintelui.  
Regulamentele sunt postulate mai presus de persoane, iar relațiile devin excesiv de  
formale într-un ritualism care dezumanizează omul. Birocratizarea excesivă 
determină indivizii să fie mai axați pe apărarea propriilor interese decât pe 
acțiuni derulate pentru beneficiul organizației în ansamblu şi îi expune 
unui orgoliu care le conferă rezistență la schimbările rutinelor existente. În 
tendințele birocratice se accentuează formalitatea în detrimentul relațiilor 
interpersonale calde şi umanizate, respective, se ignoră circumstanțele 
speciale şi nuanțele anumitor cazuri în favoarea masei9. Scopul fundamental, 
care vizează formarea competențelor elevilor cu includerea pe lângă cogniție 
şi deprinderi şi a componentei atitudinale, riscă să nu fie atins, mai ales pe 
acest segment, deoarece mesajul emoțional pe care femeia este capabilă să îl 
livreze, poate să aibă de suferit.  

Dacă depăşim sfera sistemelor de învățământ din statele cu sisteme 
politice democratice şi, în general, din lumea occidentală, şi ne referim la state 
guvernate de regimuri politice totalitare, respectiv autoritare, în care încălcarea 
drepturilor omului şi discriminarea de gen sunt omniprezente, situația 
femeii, în privința accesului la funcții de conducere în şcoli şi în sistemul de 
învățământ, este mult mai dramatică: „(…) Administrația educațională este 
8 Ibidem.
9 Robert K. Merton (1957). Teoria socială și structura socială. Glencoe, IL; Presă gratuită.  
pp. 195–206. arhivat din originalul pe 27 decembrie 2012.
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considerată în continuare o ocupație masculină în multe țări”. Cercetările lui 
Coleman, Qiang şi Li (1998) arată că nu există nicio directoare în toate cele 
89 de şcoli gimnaziale din cele trei județe ale provinciei Shaanxi din China. 
Moorosi (2007) afirmă că femeile lider din Africa de Sud se confruntă cu un 
„stereotip tradițional”, ce asociază conducerea unei şcoli cu masculinitatea.”10 
Analizând contextul totalitar, care accentuează discriminarea de gen şi încalcă  
egalitatea şanselor de acces ale femeilor la funcții de conducere în domeniul 
educațional, rezultă, nu întâmplător, în baza argumentării asocierii dintre 
masculinizarea managementului educațional şi modelul birocratic, faptul 
că în China, Africa de Sud şi în mare parte din America de Sud modelul de 
management preferat şi aplicat în şcoli este cel birocratic şi centralist, care 
afectează eficacitatea respectivelor sisteme11. 

Cum modelul birocratic „începe să pară arhaic”12, alternativele contem-
porane de management performant în şcoli se centrează, mai degrabă, pe un 
management al cărui accent se deplasează de pe macrosistem şi centralizare 
pe şcoala văzută ca microsistem cu nevoile sale circumscrise local, în funcție  
de specific, pe un microunivers descentralizat cu o desprindere de sfera ierar-
hică a sistemului, de formalismul excesiv şi de tendința de a fi o instituție 
totală, închisă. Un management al şcolii axat pe flexibilizarea deciziilor, atenția 
la detalii, respectarea principiului după care fiecare educabil contează şi are 
şanse egale de acces la educație cu ceilalți, promovarea unei şcoli deschise 
spre comunitate, care este un organism viu prin interacțiuni multiple în 
cadrul structurii sociale din care face parte, este cel dezirabil. Un astfel de 
management poate fi practicat cu succes de femei, în măsura în care calitățile 
feminine se pliază pe aceste nevoi de deschidere şi de flexibilizare, desigur 
fără a ne încadra într-un canon rigid din care să excludem bărbații. Însă, din 
perspectiva acestei analize, într-o lume în care în sistemele educaționale rolul 
regândirii acestora în direcția formării copiilor astfel încât să rezulte pentru 
societate mai mult decât oameni purtători de cunoştințe, adică oameni care 
manifestă umanitatea din om, într-o lume tot mai tehnicizată şi mai robotizată 
care riscă o răceală a relațiilor interumane şi consecințe intergrupale şi 
societale nedorite, pare a reveni mai degrabă femeilor. 

Aşadar, alternativa femeii puternice, care să înfrunte stereotipurile şi 
care să configureze mecanismele familiei şi ale grupurilor din care face  
parte, în conformitate cu apanajele sale, respectiv grija, căldura, intuiția, 
10 Tony Bush, op. cit., p.  45.
11 Ibidem, p. 64.
12 Anthony Giddens, Sociologie, Ed. Bic All, Bucureşti, 2001, p. 322.
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creativitatea, altruismul, se construieşte a posteriori prin depăşirea constrân-
gerilor de mentalitate. Constatarea că ponderea femeilor în calitate de dascăli 
în sistemul de învățământ, pe toate nivelurile este covârşitoare, dar ponderea 
femeilor în funcții manageriale în şcoli este în continuare scăzută relevă 
paradoxul unei recunoaşteri parțiale a meritelor femeii în societate. Unghiul 
de abordare a drepturilor femeilor, în direcția corectării unor mentalități 
eronate şi injuste şi în direcția egalizării reale a şanselor de acces la funcții 
cu bărbații, trebuie să țină cont pe de-o parte de relevarea şi recunoaşterea 
aspectelor identitare a acestora, pe de altă parte de impactul social pe care 
configurarea de gen a femeilor îl produce la scară istorică.
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II. RECENZII

RAPORT PRIVIND IMPACTUL DIGITALIZĂRII  
ŞI AL EVOLUȚIILOR ÎN DOMENIUL IT ASUPRA 

DREPTURILOR SOCIALE ŞI A COEZIUNII SOCIALE  
(CONSILIUL EUROPEI, 2022)

ANDREEA MOROIANU*

Abstract: 
This is an overview of the report prepared by Gaabriel Tavits and Arman Sargsyan for the 

European Committee for Social Cohesion of the Council of Europe. The report tackles the way 
in which digitalisation impacts various societal aspects with a special focus on social rights 
and social cohesion. The aim of the report is to serve as future reference paper in this filed. 
There are various aspects that need a special focus from the point of view of accessibility and 
availability of technologies as well as the way in which they shape the future of our societies. 
It is only natural to adopt new technologies, however, in this era of challenges, whether at 
the global (climate change) or regional level (armed conflicts), it is essential to ensure the 
development of inclusive societies, in which all individuals experience the fulfilment of 
their rights. The European Social Charter provides a framework which sets rights that have 
to be protected and enforced by states. Since human interactions are changing following 
digitalisation, the interactions between states and individuals will also have to change and 
keep up with all developments, while also focusing on aspects such as confidentiality, data 
protection, education and ensuring equal access for all.

Keywords: digitalisation, social rights, social cohesion, Council of Europe, efficiency, risks

Résumé :
Ceci est un aperçu du rapport préparé par Gaabriel Tavits et Arman Sargsyan pour 

le Comité européen pour la cohésion sociale du Conseil de l’Europe. Le rapport aborde la  
manière dont la numérisation a un impact sur divers aspects sociétaux en mettant l’accent sur 
les droits sociaux et la cohésion sociale. L’objectif du rapport est de servir de futur document 
de référence dans ce domaine. Différents aspects nécessitent une attention particulière du 
point de vue de l’accessibilité et de la disponibilité des technologies ainsi que de la manière  
dont elles façonnent l’avenir de nos sociétés. Il est tout à fait naturel d’adopter de nouvelles 
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technologies, mais, en cette ère de défis, que ce soit au niveau mondial (changement climatique) 
ou régional (conflits armés), il est essentiel de garantir le développement de sociétés inclusives, 
dans lesquelles tous les individus voient lueurs droits respectés. La Charte sociale européenne 
fournit un cadre qui établit des droits qui doivent être protégés et appliqués par les États. Étant 
donné que les interactions humaines changent suite à la numérisation, les interactions entre 
les États et les individus devront également changer et suivre toutes les évolutions, tout en se 
concentrant également sur des aspects tels que la confidentialité, la protection des données, 
l’éducation et la garantie d’un accès égal pour tous.

Mots-clés : numérisation, droits sociaux, cohésion sociale, Conseil de l’Europe, efficacité, 
risques

Raportul privind impactul digitalizării şi al evoluțiilor în domeniul IT 
asupra drepturilor sociale şi a coeziunii sociale1 a fost elaborat pentru Comitetul 
european pentru coeziune socială al Consiliului Europei (CoE) şi, având în 
vedere importanța celor două discipline asupra drepturilor sus-menționate, 
acesta urmează a fi utilizat ca document de referință în activitățile Comitetului. 
În acest sens, considerăm că este necesară prezentarea raportului, care poate 
fi utilizat şi la nivel național în contextul ariilor prioritare, printre care se 
numără şi digitalizarea. Totodată, este important ca domeniul digitalizării să 
facă obiectul ariilor noastre de interes, întrucât este un domeniu în continuă 
schimbare, care îşi pune amprenta asupra societății şi care nu este întotdeauna 
uşor de înțeles, având ramificații variate şi în permanentă schimbare. În 
acest sens, raportul de față prezintă şi o serie de recomandări, care pot aduce 
îmbunătățiri în procesul de adoptare a noilor tehnologii.

Digitalizarea este prezentă la nivelul întregii societăți şi are impact asupra 
unor diferite domenii conexe drepturilor omului. Chiar şi simplele căutări 
pe internet presupun, de cele mai multe ori, utilizarea unor date personale, 
iar aplicațiile prezente pe fiecare telefon folosesc la rândul lor date personale, 
precum nume, numere de telefon, adrese. În plus, există cazuri în care tehnologii 
precum inteligența artificială sunt folosite pentru a selecta candidați pentru 
ocuparea unui loc de muncă, ceea ce poate duce la discriminarea unui anumit 
grup de persoane2. De asemenea, de foarte multe ori, când vorbim despre 
1 Report on the Impact of Digitalisation and IT Developments on Social Rights and 
Social Cohesion, European Committee for Social Cohesion, Consiliul Europei, 5 august 
2022. Disponibil în limba engleză la adresa https://rm.coe.int/ccs-2022-4-draft-report-
digitalisation-en/1680a91c5d
2 A se vedea „Discriminare, inteligență artificială şi procesul decizional bazat pe algoritmi” 
(original, en.: Discrimination, Artificial Intelligence and Algorithmic Decision-making”), 
Studiu al Consiliului Europei, 2018, pagina 25
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digitalizare şi domeniul IT se pune problema respectării celor 4 standarde 
în materie de drepturile omului, respectiv disponibilitate, accesibilitate, 
acceptabilitate şi adaptabilitate. De exemplu, dacă învățământul se desfăşoară 
la distanță, este necesar ca fiecare elev sau student să aibă acces la internet şi 
echipamente pentru a putea beneficia de dreptul la educație.

Autorii raportului arată că evoluțiile digitale şi-au pus amprenta asupra 
societăților în ultimii douăzeci de ani. Tendințe precum volumele mari de date, 
securitatea cibernetică, inteligența artificială, informatică dematerializată (en: 
cloud computing) influențează echilibrul dintre viața profesională şi cea de 
familie, educația, sănătatea, mediul de afaceri şi guvernanța. Aşadar, coeziunea 
socială într-o societate digitală este dependentă de competențe digitale, acces 
la servicii digitale şi infrastructuri digitale sigure şi durabile. Din acest motiv 
este esențial să se prevină apariția dezechilibrelor la nivelul competențelor, a 
inegalităților în accesarea serviciilor digitale şi a amenințărilor de siguranță 
cibernetică. Pentru a putea avea o perspectivă clară asupra impactului 
digitalizării, raportul se axează pe trei elemente principale: tendințe actuale în 
domeniul digitalizării și efectul acestora, digitalizare, drepturi sociale și coeziune 
socială şi, nu în ultimul rând, implicații ale digitalizării asupra pieței muncii.

Aşa cum s-a putut observa, în perioada pandemiei de COVID-19 s-a 
făcut o trecere „forțată” în mediul digital, ceea ce a evidențiat transformările 
la nivelul modului de desfăşurare a activităților, dar şi decalajele existente din 
perspectiva gradului de digitalizare.

Pentru a putea înțelege mai uşor care este stadiul dezvoltării digitale, 
autorii prezintă principalele evoluții şi cifre de la nivel mondial, cu accent pe 
statele europene, menționând şi măsura în care automatizarea va afecta piața 
muncii, având în vedere o estimare potrivit căreia, în următorii douăzeci de 
ani, 10-20% dintre locurile de muncă ar putea fi automatizate. Din această 
perspectivă, putem menționa că asemenea provocări trebuie să ducă la 
adoptarea unor măsuri care să permită dezvoltarea de noi competențe, astfel 
încât să existe locuri de muncă disponibile pentru cei care ar putea să şi le 
piardă în cazul automatizării.

De asemenea, raportul menționează faptul că indicele mediu al 
competențelor digitale este mai crescut în statele Uniunii Europene decât în 
statele membre ale Consiliului Europei şi chiar mai crescut decât cel de la 
nivel mondial. Cu toate acestea există decalaje în ceea ce priveşte Indicele 
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economiei şi societății digitale (DESI) la nivelul Uniunii Europene, România 
situându-se pe ultimul loc3.

 

Figura 1: sursa: Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2022, România

Raportul CoE prezintă şi gradul în care statele sunt pregătite pentru 
digitalizare în baza unui indice realizat de Institutul Portulans4, care are 
la bază patru piloni: tehnologie (acces, conținut şi tehnologii viitoare), 
persoane (indivizi, afaceri şi guverne), guvernanță (încredere, reglementare 
şi incluziune) şi impact (calitatea vieții, economie şi contribuție la Obiectivele 
de Dezvoltare Durabilă ale ONU). Potrivit acestui indice, statele din Uniunea 
Europeană şi cele din Consiliul Europei sunt mai bine pregătite decât restul 
lumii.

Prezentul raport menționează şi decalajele existente privind accesul la 
internet din perspectiva de gen, arătându-se faptul că în statele europene 
femeile au cel mai ridicat grad de acces în comparație cu restul lumii.

Dar, un element esențial în domeniul adoptării noilor tehnologii este 
reprezentat de cadrul juridic şi de stabilirea unor reglementări clare, care să 
asigure dezvoltarea corespunzătoare a sectorului tehnologiei informațiilor şi 
comunicațiilor, amintindu-se în acest sens existența unui instrument elaborat 
de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor5.
3 Potrivit Clasamentului pentru 2022 al indicelui economiei si societății digitale (DESI), 
rapoartele de țară sunt disponibile la adresa https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/
countries-digitisation-performance
4 Institut de cercetare şi educație independent, nonprofit şi nepartizan, cu sediul la Washington 
DC, cu birouri la New York şi Geneva.
5 Agenția specializată a Națiunilor Unite pentru comunicații şi tehnologia informației. 
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În ceea ce priveşte impactul social al digitalizării, se observă că aceasta 
restructurează organizarea vieții publice, presupune formarea unor noi 
lanțuri de producție şi creează noi modalități de desfăşurare a relațiilor socio-
economice. De asemenea, presupune şi un nou mod de luare a deciziilor. 
Autorii fac trimitere către Carta Socială Europeană, care poate proteja 
societatea de influențele negative ale dezvoltărilor tehnologice. Astfel, se 
face referire la articolul 10 al Cartei care prevede că este necesar ca lucrătorii 
adulți să urmeze instruiri şi cursuri ca urmare a dezvoltărilor tehnologice şi 
a tendințelor în ocuparea forței de muncă. Totodată, se defineşte coeziunea 
socială ca fiind capacitatea societății de a asigura bunăstarea tuturor membrilor 
săi, prin minimalizarea disparităților şi evitarea marginalizării, subliniind 
elementele constitutive ale acesteia, respectiv: incluziunea socială, capitalul 
social şi mobilitatea socială. Autorii remarcă faptul că transformarea digitală 
afectează aceste elemente întrucât există schimbări la nivelul regulilor şi al 
instrumentelor de la nivelul societăților. Noile tehnologii pot da naştere unor 
vulnerabilități, întrucât amplifică inegalitățile sociale existente, însă apar şi 
unele noi, precum lipsa securității cibernetice, având în vedere importanța 
asigurării confidențialității datelor personale.

Raportul de față face trimitere la un raport al Organizației Națiunilor 
Unite privind dezvoltarea digitală, care subliniază aspecte precum dezvoltarea 
digitală axată pe dimensiunea umană şi capitalul uman, observând că accesul 
inegal la tehnologiile digitale la prețuri accesibile şi capacitățile limitate 
în a le utiliza pot duce la o distribuție inegală a beneficiilor. Îndeosebi, 
persoanele cu educație limitată şi nivel scăzut de alfabetizare, persoanele din 
zone rurale, persoanele cu capacitate sau drepturi limitate de conectare şi 
microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii ar putea să nu se bucure 
de dezvoltările tehnologice. În plus, există îngrijorarea că utilizarea pe scară 
largă a noilor tehnologii, a automatizării şi a platformelor online va duce la 
pierderea de locuri de muncă, dar şi la creşterea inegalității veniturilor.

Autorii raportului analizează, de asemenea, modul în care pandemia 
de COVID-19 a dus la adoptarea rapidă a serviciilor digitale, menționând 
creşterea cumpărăturilor în mediul online, plățile cu cardul sau digitale 
(e-wallet), munca de acasă, învățarea la distanță, dezvoltarea şi adoptarea 
tehnologiilor 5G. Se arată că pentru a putea desfăşura asemenea activități,  
dar şi altele, prin intermediul tehnologiilor digitale, este nevoie de pregătire 
din partea actorilor principali. În ceea ce priveşte educația, putem sublinia 
faptul că trecerea sistemului de învățământ în mediul online presupune nu 
doar existența conectivității la internet şi a dispozitivelor, dar şi adoptarea de 
noi tehnici de predare, corespunzătoare modului de desfăşurare a activității.
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Pentru a avea o societate digitală incluzivă este nevoie de dezvoltarea 
competențelor digitale şi de reducerea decalajelor în domeniul digital, cu 
referire la accesul la resurse şi internet. În acest sens, autorii sugerează 
introducerea unor planuri strategice de educație incluzivă, în care incluziunea 
să fie înțeleasă ca proces care ia în considerare toți membrii societății şi nevoile 
diverse ale acestora cu scopul de a le oferi posibilitatea de a participa în orice 
sferă a societății.

Referitor la drepturile sociale, autorii arată că în multe state europene 
sunt răspândite votul electronic, programele de recunoaştere facială utilizate 
pentru diverse scopuri, activitățile polițieneşti predictive bazate pe algoritmi, 
digitalizarea justiției şi a imigrației şi depunerea online a declarațiilor fiscale. 
Însă toate acestea trebuie să respecte drepturile cetățenilor şi să fie corectate 
erorile care sunt descoperite şi care au efecte discriminatorii. Cu titlu de 
exemplu, amintim cazul autorităților olandeze care au utilizat un algoritm 
pentru a crea profiluri de risc cu scopul de a descoperi fraude în sistemul de 
acordare a indemnizațiilor pentru creşterea copiilor, care a dus la separarea 
copiilor de familie, la sinucideri şi la creşterea vulnerabilității anumitor 
grupuri, din cauza faptului că algoritmul fusese proiectat în baza unor date 
discriminatorii pe criterii etnice şi de rasă6.

Un impact considerabil al digitalizării se poate observa şi pe piața muncii 
şi al condițiilor de muncă, întrucât, deşi se creează noi locuri de muncă, se 
creează, în acelaşi timp, inegalități şi locuri de muncă slab remunerate. În 
plus, prin apariția platformelor prin intermediul cărora utilizatorii prestează 
diferite servicii, scade nivelul de protecție al acestora. Se poate ajunge la situații 
în care nu se încheie contracte de muncă, deci prestarea de activități nu mai 
este supusă reglementărilor în materie de ore de muncă, standarde salariale 
sau acces la sindicate. În plus, acest tip de activități presupune ca lucrătorul 
să fie cel care se ocupă de propria protecție socială (indemnizație de şomaj, 
pensie, accidente la locul de muncă), existând de asemenea riscul muncii 
„la negru”. Însă, un aspect care poate fi trecut deseori cu vederea este cel al 
intruziunii muncii în viața privată. Desfăşurarea de activități legate de locul de 
muncă în timpul care ar trebui să fie dedicat vieții personale poate avea efecte 
negative asupra vieții şi sănătății angajaților. Practic, flexibilizarea orelor de 
muncă poate duce la creşterea nivelului de stres şi la apariția fenomenului de 
„burnout”.

Un alt aspect pe care se pune accent este faptul că, în prezent, majoritatea 
aplicațiilor nu urmăresc să ofere ajutor lucrătorilor cu venituri mici. De 
6 A se vedea în acest sens, https://www.politico.eu/article/dutch-scandal-serves-as-a-warning-
for-europe-over-risks-of-using-algorithms/
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exemplu, există o gamă variată de aplicații menite să ajute la descoperirea de 
centre spa, restaurante de lux şi alte asemenea facilități, însă sunt foarte puține 
aplicații care oferă informații cu privire la magazine cu preparate sănătoase la 
prețuri mici situate într-o zonă a oraşului în care trăiesc persoane cu venituri 
mai mici.

În concluziile raportului este evidențiat faptul că tehnologiile digitale 
pot fi benefice, aducând îmbunătățiri în domeniul educației, al serviciilor 
de sănătate, comunicării dintre guverne şi cetățeni. Însă, acestea presupun şi 
apariția unor riscuri, printre care se amintesc lipsa accesului la internet, lipsa 
competențelor digitale (mai ales în rândul persoanelor vârstnice), posibilitatea 
nerespectării unor drepturi sociale, hărțuirea cibernetică, precum şi scăderea 
nivelului de protecție al lucrătorilor.

Aşadar, autorii fac o serie de recomandări prin care să se asigure faptul că 
adoptarea noilor tehnologii va avea un impact negativ cât mai mic. În acest 
sens, se pune accentul pe monitorizarea şi evaluarea impactului social al 
digitalizării, în baza unor indicatori clari, precum: confidențialitatea datelor, 
competențe digitale, accesibilitate, siguranța informațiilor. Din perspectiva 
coeziunii sociale trebuie să se asigure bunăstarea fiecărui membru al societății 
şi să se evite marginalizarea prin dezvoltarea unor valori comune. În plus, 
pentru a micşora decalajele dintre zonele rurale şi cele urbane, trebuie să 
se pună accent pe învățarea pe tot parcursul vieții, astfel încât adoptarea de 
noi tehnologii să fie disponibilă tuturor persoanelor, inclusiv persoanelor 
din grupurile vulnerabile. De exemplu, în cazul persoanelor cu dizabilități 
se recomandă asigurarea accesului acestora la informații, servicii şi produse 
digitale adecvate, acordând atenție accesibilității site-urilor web, a realizării de 
subtitrări pentru videoclipuri şi asigurarea de servicii de mesagerie. În ceea ce 
priveşte copiii, se reaminteşte faptul că este important ca aceştia să aibă acces 
la conținut adecvat nivelului lor de dezvoltare, iar în acest sens este necesar ca 
legislația, dar şi furnizorii de astfel de servicii să respecte anumite standarde, 
care să țină cont şi de diferențele sociale şi culturale.

Prezentul raport poate reprezenta un instrument util pentru dezvoltarea 
unor politici clare prin care impactul digitalizării asupra drepturilor sociale 
şi a coeziunii sociale să fie cât mai redus. Însă, este esențial să se înțeleagă 
atât beneficiile, cât şi posibilele efecte negative ale noilor tehnologii, având în 
vedere că acestea pot face parte din toate domeniile de activitate, iar bunăstarea 
membrilor societăților noastre ar trebui să fie în centrul măsurilor adoptate de 
factorii de decizie
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CONSOLIDAREA RĂSPUNDERII  
ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI LA FRONTIERE 

(ENNHRI, 2022)

DANIELA ALBU* 
Abstract:
The ENNHRI report Strengthening Human Rights Accountability at Borders provides 

guidance and presents examples of good practice on how to address the gaps identified in  
the previous report, Gaps in Human Rights Accountability at Borders. It focuses on overall  
monitoring and transparency, access to justice, investigations, prevention, as well as promoting 
a culture of rights. The report is also intended to support the activity of the National Human  
Rights Institutions, being an important awareness tool on the subject of ensuring respect for 
human rights at the borders.

In many states there are mechanisms to investigate various violations and numerous 
NHRIs have a mandate to investigate in this regard. However, a little part of investigations 
into rights violations are undertaken at the borders. The Report shows that the European  
institutions for human rights have highlighted the fact that authorities often pay too little 
attention to the dimension of human rights and that no disciplinary actions are taken against 
border staff accused of ill-treatment of migrants.

Keywords: transparency, monitoring, respect, violation, human rights, borders, ill-
treatment, investigation mechanisms, access to justice, strengthening of accountability

Résumé :
Le rapport de l’ENNHRI intitulé Renforcer la responsabilité en matière de droits de 

l’homme aux frontières fournit des orientations et présente des exemples de bonnes pratiques 
sur la manière de combler les lacunes identifiées dans le rapport précédent, Lacunes en 
matière de responsabilité en matière de droits de l’homme aux frontières. Il se concentre sur la 
surveillance et la transparence globales, l’accès à la justice, les enquêtes, la prévention, ainsi 
que la promotion d’une culture des droits. Le rapport vise également à soutenir l’activité 
des institutions nationales des droits de l’homme, on constituant un important outil de 
sensibilisation sur le thème de la garantie du respect des droits de l’homme aux frontières.

Dans de nombreux États, il existe des mécanismes pour enquêter sur diverses violations 
et de nombreuses INDHs ont un mandat d’enquête à cet égard. Cependant, une petite partie 
des enquêtes sur les violations des droits sont menées aux frontières. Le rapport montre 
que les institutions européennes des droits de l’homme ont signalé le fait que les autorités 
accordent souvent trop peu d’attention à la dimension des droits de l’homme et qu’aucune 
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mesure disciplinaire n’est prise contre le personnel frontalier accusé de mauvais traitements 
envers les migrants.

Mots-clés : transparence, surveillance, respect, violation, droits de l’homme, frontières, 
mauvais traitements, mécanismes d’enquête, accès à la justice, renforcement de la responsabilité

Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului 
(ENNHRI) a publicat la finalul lunii iulie 2022 raportul Consolidarea 
răspunderii în domeniul drepturilor omului la frontiere1, în care se semnalează 
existența unor încălcări ale drepturilor omului la frontiere în timpul anului 
trecut. Totodată, autorii prezintă posibile oportunități de consolidare a 
responsabilității şi răspunderii privind asigurarea respectării drepturilor 
omului pentru migranți. 

Concluziile şi recomandările noului raport se bazează şi pe raportul 
anterior privind Lacunele în responsabilitatea asigurării drepturilor omului la 
frontiere, în cadrul căruia au fost identificate şi analizate cauzele care stau la 
baza decalajelor în domenii precum monitorizare şi transparență generală, 
acces la justiție, investigații; revizuire şi prevenire şi promovarea unei culturi 
a drepturilor omului.

Raportul poate fi utilizat pentru a sprijini activitatea instituțiilor 
naționale pentru drepturile omului, constituind un important instrument de 
conştientizare pe tema asigurării respectării drepturilor omului la frontiere.

În raport se arată că mai multe instituții naționale pentru drepturile 
omului (INDO) au semnalat adoptarea de către state a unor politici şi reforme 
legislative restrictive care afectează sistemele de protecție în domeniul 
migrației. În unele țări, se încearcă elaborarea unui cadru legal național 
pentru expulzări colective şi returnări, care sunt de fapt interzise în temeiul 
dreptului internațional şi al Uniunii Europene (UE). Apărătorii drepturilor 
omului, printre care şi instituțiile naționale pentru drepturile omului, au 
semnalat  necesitatea ca statele să se asigure că politicile şi practicile naționale 
de gestionare a migrației sunt aliniate cu obligațiile internaționale privind 
drepturile omului şi legislația privind refugiații, la care acestea sunt semnatare. 
În calitate de organisme mandatate de stat care sunt independente de guverne, 
multe INDO-uri au un mandat larg de a promova şi proteja drepturile omului, 
inclusiv drepturile migranților la frontiere. Statutul lor unic şi accesul la 
autorități le permit să monitorizeze zonele de frontieră, precum şi centrele 
1 https://ennhri.org/wp-content/uploads/2022/07/ENNHRI_Strengthening_Accountability-
at-Borders_Report_final.pdf
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de primire şi detenție, să raporteze cu privire la constatările lor, să trimită 
recomandări autorităților şi să consilieze guvernele în legătură cu respectarea 
standardelor internaționale şi regionale privind drepturile omului. 

Unele INDO-uri au funcții juridice specifice – cum ar fi primirea 
plângerilor individuale, intervenția în calitate de terță parte în cauze naționale 
şi regionale, sprijinirea reclamanților individuali în instanțe şi trimiterea 
cauzelor la curțile constituționale naționale. Acestea pot fi instrumente 
puternice în asigurarea responsabilității privind cazul încălcărilor drepturilor 
la frontiere. În raport se subliniază că independența şi eficiența instituțiilor 
naționale pentru drepturile omului reprezintă un indicator al respectării 
statului de drept. Acestea contribuie la accesul la justiție pentru migranții 
care au suferit încălcări ale drepturilor lor, promovează drepturile omului, ale 
categoriilor vulnerabile, ale migranților, semnalează cazuri de încălcări ale 
drepturilor şi recomandă modificări sistemice de politică şi măsuri legislative 
pentru asigurarea respectării drepturilor omului.

În capitolul I, Lacune în monitorizare și transparență, în ceea ce privește 
garantarea și consolidarea monitorizării drepturilor omului la frontiere, se 
subliniază faptul că, în calitate de apărători ai drepturilor omului, INDO-urile 
s-au confruntat cu o serie de restricții şi obstacole. De exemplu, în unele țări 
autoritățile au prelungit starea de urgență pentru gestionarea pandemiei de 
COVID-19, ceea ce nu a permis prezența unor observatori independenți la 
frontiere. Totodată, multe INDO-uri se confruntă cu lipsa resurselor umane 
şi financiare sau cu mandate restrânse, ceea ce împiedică prezența constantă a 
acestora la frontiere. Dar toți actorii din domeniul drepturilor omului, inclusiv 
INDO-urile, au semnalat necesitatea ca guvernele să se asigure că politicile 
şi practicile privind gestionarea migrației la nivel național sunt aliniate cu 
standardele internaționale privind drepturile omului. Prin activitatea lor 
şi cu cât sunt mai independente şi mai eficiente, INDO-urile reprezintă un 
indicator al respectului pentru statul de drept şi un element de echilibru între  
autorități şi societatea civilă. De asemenea, se subliniază că o bună cooperare 
între INDO-uri cu societatea civilă, organizațiile internaționale şi alți apărători 
ai drepturilor omului poate contribui la o mai bună respectare a drepturilor 
omului la frontiere. Societatea civilă este prezentă la granițe şi poate intra 
mai uşor în contact cu migranții, le pot centraliza mărturiile şi pot aduna 
diverse dovezi în cazuri de încălcări ale drepturilor, iar INDO-urile pot folosi 
aceste date şi informații în activitatea lor fie de monitorizare, fie de informare, 
promovare şi conştientizare cu privire la situația drepturilor migranților.
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Monitorizarea drepturilor omului la frontiere este afectată negativ de 
restrângerea spațiului civic şi de o serie de îngrădiri ale activității şi mandatului 
INDO-urilor. În raport se arată că sunt descurajate organizațiile neguvernamen-
tale care oferă asistență umanitară şi juridică migranților. De exemplu, Comisarul 
pentru Drepturile Omului din Polonia şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la 
limitările impuse societății civile de a-şi exercita mandatul în participarea la 
monitorizarea returnărilor; organizațiilor neguvernamentale nu li s-a acordat 
acces la documentația relevantă şi la activitățile premergătoare returnării, iar în 
unele cazuri contactul lor cu persoana în cauză a fost împiedicat. Astfel, Institutul 
Național pentru Drepturile Omului din Polonia a cerut ministerului  de interne 
să modifice regulamentul pentru a asigura participarea observatorilor şi să 
solicite autorităților de frontieră o documentare completă privind operațiunile 
de deportare, precum şi publicarea de rapoarte periodice. 

După cum a recomandat anterior ENNHRI în raportul regional privind 
drepturile omului şi ale migranților la frontiere, statele trebuie să înceteze toate 
amenințările şi intimidările, precum şi prevederile şi practicile administrative 
care limitează în mod nejustificat activitatea INDO-urilor şi a organizațiilor 
neguvernamentale la frontiere.

INDO din Grecia a recunoscut contribuția esențială a societății civile 
în respectarea drepturilor omului la granițe şi a înființat un mecanism de 
monitorizare informal privind returnările forțate alcătuit din reprezentanți ai 
societății civile care au experiență în monitorizarea şi înregistrarea returnărilor 
informale din partea autorităților elene.  Mecanismul aflat în subordinea 
INDO contribuie la sporirea credibilității cu privire la incidentele raportate şi 
la implementarea unei metodologii transparente în privința returnărilor. 

În secțiunea Consolidarea responsabilității în privința încălcării drepturilor 
omului la frontiere se subliniază că o altă dificultate cu care se confruntă 
INDO-urile este că primesc plângeri cu privire la încălcări de drepturi de către 
autorități din alte țări, însă acestea sunt în afara mandatului lor. În acest sens 
s-au dezvoltat cooperări bilaterale cu INDO-urile din țările vecine, ceea ce a 
facilitat schimbul de informații şi oferirea unor cursuri de formare comune 
pentru autoritățile de ambele părți ale frontierei respective. 

Tot la capitolul I se analizează cum se poate realiza o mai mare transparență 
în cooperarea privind gestionarea migrației la frontiere. Se subliniază că activitățile 
de supraveghere, verificare, procedurile de azil şi recepție sunt efectuate de 
diferite autorități sau chiar companii private care oferă aceste servicii. De aceea 
pentru migrant sau chiar pentru persoana care îl reprezintă legal devine dificil de 
identificat rolul specific al acestor instituții şi organisme, iar acest fapt reprezintă 
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o piedică în identificarea acelor entități către care trebuie adresate plângerile 
sau cererile de protecție şi azil pentru a li se da curs în mod eficient. Ultima 
secțiune a capitolului se referă la Garantarea controlului public al acordurilor 
de readmisie. Se specifică faptul că acordurile bilaterale, precum şi diverse 
memorandumuri de înțelegere se află la baza cooperării dintre state la frontiere. 
Acestea sunt instrumente care există în regiune şi guvernează cooperarea între 
țări vecine şi între UE şi țări terțe. De obicei, acordurile de acest fel nu sunt 
făcute publice, de multe ori nefiind supuse unui control democratic din partea 
parlamentelor naționale şi a societății civile. Este important rolul instituțiilor 
naționale pentru drepturile omului care au semnalat impactul pe care aceste 
instrumente îl pot avea asupra drepturilor omului şi au făcut apel la autoritățile 
naționale să asigure o mai mare transparență în această privință, precum şi la 
parlamente să supravegheze mai eficient practicile bazate pe astfel de acorduri 
nesupuse examinării publice. 

Capitolul II intitulat Lacune în accesul la justiție, expune în prima secțiune 
(Asigurarea accesului la informații) motivele frecvente pentru care migranții 
nu raportează încălcările de drepturi şi anume lipsa de înțelegere a acestora 
cu privire la procedura de înaintare a unei petiții sau lipsa de informații 
privind accesul la justiție. Accesul la informații reprezintă una dintre 
condițiile principale pentru exercitarea drepturilor depline ale migranților. 
INDO-urile au identificat tendințe de încălcare a drepturilor migranților 
de către autoritățile de frontieră constând în informarea insuficientă sau de 
proastă calitate a acestora, inclusiv în ceea ce priveşte cererile de protecție 
internațională sau cererile de despăgubiri. 

INDO-urile au un rol important în asigurarea informării migranților 
cu privire la dreptul lor de a depune plângeri împotriva autorităților şi la 
procedurile aplicabile. Totodată, organizații ale societății civile au înființat 
rețele transfrontaliere, care contribuie la informarea migranților cu privire la 
drepturile lor şi la căile de atac disponibile pe parcursul rutei lor. 

În cea de-a doua secțiune, Oferirea accesului la asistență lingvistică și 
adaptarea informațiilor, se subliniază că mai multe INDO-uri au evidențiat un 
eşec din partea autorităților în a depăşi barierele lingvistice şi culturale care 
îi împiedică pe migranți să înțeleagă pe deplin informațiile despre drepturile 
lor şi despre mecanismele de plângere disponibile. INDO-urile au raportat că 
cele mai frecvente dintre piedicile existente sunt traducerea insuficientă sau 
inexistentă a informațiilor cheie despre drepturile migranților, lipsa accesului 
la interpreți şi lipsa dorinței de a se asigura că informațiile sunt prezentate 
într-un mod pe care persoana în cauză o poate înțelege. INDO-urile au luat 
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câteva măsuri pentru a aborda barierele lingvistice. De exemplu, birourile 
de informare înființate de INDO din Georgia oferă informații migranților şi 
solicitanților de azil în patru limbi (engleză, rusă, arabă şi farsi).

În cadrul secțiunii Protejarea accesibilității și a calității asistenței juridice se 
precizează că accesul la asistență juridică şi reprezentare este esențial pentru a 
permite migranților să depună plângeri şi să aibă acces la proceduri prin care să 
poată beneficia de despăgubiri în caz de încălcări ale drepturilor. Este semnalat 
faptul că multe țări europene au limitat finanțarea pentru asistența juridică 
pentru migranți, iar, deseori, autoritățile nu au reuşit să informeze migranții 
cu privire la dreptul lor la asistență juridică. Unele țări s-au bazat pe stările de 
urgență sau pe raționamentul că există o creştere a sosirilor pentru a restrânge 
accesibilitatea şi calitatea asistenței juridice, se subliniază în raport. Alături de 
INDO-uri, organizațiile societății civile au avut rolul important de a informa 
migranții cu privire la oferirea de sprijin legal şi la drepturile lor. Acestea au 
sprijinit eficient migranții pe parcursul procedurilor de azil, detenție şi returnare, 
precum şi în procesul de depunere a contestațiilor.

În ceea ce priveşte Consolidarea încrederii în independența și eficacitatea 
sistemelor de responsabilitate, ultima secțiune a capitolului doi, se arată că 
lipsa încrederii migranților în independența şi eficacitatea mecanismelor de 
protecție şi teama că depunerea unei plângeri ar putea duce la represalii, au 
împiedicat victimele să înainteze plângeri sau să se prezinte în justiție. Acesta 
este în special cazul migranților fără acte sau a persoanelor care se tem că 
le poate fi afectat statutul lor de imigrare, dacă raportează anumite încălcări 
de drepturi. „INDO-urile au raportat cazuri de persoane returnate sau 
amenințate. De asemenea, au fost raportate cazuri de refuz sau obstrucționare 
a accesului la procedura de azil pentru persoanele care au vorbit cu mass-
media sau au depus o plângere. Atunci când decid dacă să depună plângeri, 
migranții iau în considerare adesea aspecte precum siguranța şi integrarea lor. 
De aceea, nu toți migranții sunt dispuşi să vorbească despre incidente, în timp 
ce alții ar putea avea nevoie de mai mult timp şi de mediul adecvat pentru a se 
decide să vorbească”, se precizează în raport.

Capitolul III, Lacune în investigarea încălcărilor de drepturi este 
structurat pe două secțiuni: Colectarea și prezentarea dovezilor privind 
încălcările drepturilor şi Facilitarea unor investigații eficiente și independente. 
Se subliniază că „o provocare pentru colectarea dovezilor apare atunci când 
făptuitorii individuali împiedică încercările de identificare prin ascunderea 
legitimațiilor de identificare, acoperindu-şi fețele sau confiscând telefoanele şi 
alte dispozitive care ar putea fi folosite pentru înregistrarea dovezilor.”
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Este important ca poliția şi autoritățile de frontieră să respecte obligațiile 
de a purta legitimații, numere de identificare şi însemne distinctive. Se 
subliniază că „pentru a facilita transparența, ENNHRI invită autoritățile 
naționale să se asigure că operațiunile de control la frontieră sunt înregistrate 
în mod corespunzător, inclusiv ora, locul şi descrierea fiecărei intervenții, 
identificarea ofițerilor şi migranților implicați, precum şi rezultatul intervenției. 
Acest lucru este crucial pentru o determinare mai eficientă a răspunderii şi 
pentru identificarea celor responsabili atunci când apar încălcări de drepturi 
la frontiere.”

Mai multe INDO-uri au pledat pentru utilizarea camerelor corporale de 
către autoritățile de frontieră şi de poliție în procedurile de returnare chiar şi 
atunci când lucrează în mod obişnuit cu migranții. În ceea ce priveşte facilitarea 
investigațiilor, se precizează că „în majoritatea statelor, există mecanisme de 
investigare a încălcărilor drepturilor omului la frontiere, inclusiv prin inter-
mediul organismelor de supraveghere internă ale organelor de aplicare a legii, 
procurorilor şi INDO-urilor cu mandat de investigare. Cu toate acestea, în 
practică sunt efectuate foarte puține investigații privind încălcările drepturilor 
omului la frontiere”. În raport se arată că instituțiile europene pentru drepturile 
omului au semnalat că nu se întreprind acțiuni disciplinare împotriva per-
sonalului de la frontiere acuzat de rele tratamente aplicate migranților. 

Intitulat Lacune în revizuire și prevenire, capitolul IV este structurat pe 
două secțiuni: Implementarea recomandărilor instituțiilor naționale pentru 
drepturile omului și ale altor apărători ai drepturilor omului şi consolidarea 
implementării hotărârilor judecătorești. Pornind de la ideea că un sistem 
eficient de gestionare a migrației ar trebui să aibă un efect de prevenție şi 
să reducă riscul unor încălcări sistemice ale drepturilor omului la frontiere, 
autorii raportului precizează că, unde este necesar, trebuie revizuite legile 
şi practicile care sunt în contradicție cu obligațiile asumate de state privind 
respectarea drepturilor omului. Totodată, se subliniază faptul că unele state 
au fost reticente cu privire la revizuirea politicilor şi practicilor la frontiere 
ca răspuns la recomandările făcute de organismele pentru drepturile omului 
şi de către instituțiile pentru drepturile omului. În cel mai rău caz, au existat 
şi modificări legislative şi de politică la nivel național şi regional care au dus 
la slăbirea protecției drepturilor omului şi au generat probleme suplimentare 
pentru asigurarea responsabilizării la frontiere. În raport se subliniază că 
potrivit recomandărilor Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 
„statele trebuie să pună în aplicare recomandările instituțiilor naționale pentru 
drepturile omului şi sunt încurajate să prevadă obligația legală a destinatarilor 
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recomandărilor INDO de a ofere un răspuns motivat într-un interval de 
timp adecvat.” Astfel se reafirmă faptul că autoritățile naționale ar trebui să 
recunoască valoarea şi impactul pozitiv al acestor recomandări ale INDO-
urilor, care, dacă sunt puse în aplicare, vor contribui la politici şi practici de 
migrație eficiente şi sustenabile.

În ceea ce priveşte consolidarea implementării hotărârilor judecătorești 
se apreciază sprijinul oferit de INDO-uri cu mențiunea că punerea în 
aplicare a deciziilor instanțelor naționale şi regionale  este în cele din urmă 
responsabilitatea statului respectiv. În îndeplinirea acestei responsabilități, 
ENNHRI solicită autorităților naționale să lucreze în mod constructiv, să 
coopereze cu apărătorii drepturilor omului, inclusiv cu instituțiile naționale 
pentru drepturile omului, pentru a se asigura că deciziile instanțelor naționale 
şi regionale conduc la schimbări adecvate şi eficiente în politicile şi prac ticile 
la frontiere, contribuind astfel la depăşirea problemelor sistemice şi eliminarea 
decalajelor în responsabilitatea privind gestionarea fenomenului migrației.

În capitolul V, intitulat Decalaje în promovarea unei culturi a drepturilor 
omului, se menționează că o cultură a respectului pentru drepturile omului 
reprezintă piatra de temelie pentru consolidarea responsabilității în ceea ce 
priveşte respectarea drepturilor la frontiere. Cu privire la promovarea unei 
culturi a drepturilor omului, în raport se concluzionează că deşi la nivel  
regional şi european s-au desfăşurat unele cursuri de formare în domeniul 
drepturilor omului, care au fost destinate personalului şi autorităților de 
la frontiere, acestea nu par să fi fost suficiente pentru ca instrumentele şi 
mecanismele teoretice ale drepturilor omului să poată fi aplicate cu succes în 
practică.

În încheiere, raportul prezintă cinci mesaje cheie adresate autorităților 
naționale şi regionale pentru asigurarea unei mai mari responsabilități cu 
privire la respectarea drepturilor omului la frontiere:

1. Responsabilitatea la frontiere necesită o atitudine proactivă
ENNHRI solicită statelor să ofere resurse şi finanțare adecvate instituțiilor 

pentru drepturile omului, precum şi altor apărători ai drepturilor omului 
pentru a le permite să continue să protejeze drepturile omului la frontiere şi 
să faciliteze accesul tuturor la justiție. ENNHRI susține că la nivel național 
şi regional autoritățile, inclusiv agențiile UE care operează la frontiere, ar 
trebui să respecte mandatul INDO-urilor şi să lucreze în mod constructiv cu 
acestea pentru promovarea unei culturi a respectării drepturilor la frontiere. 
Se recomandă astfel de abordări la toate nivelurile, de la ministere la poliția 
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locală şi autoritățile de frontieră. Trebuie dezvăluite abaterile şi întreprinse 
investigații independente pentru ca celor responsabili să li se aplice măsurile 
disciplinare adecvate.

2.  Legislația și politica UE trebuie să contribuie la eliminarea 
decalajelor în ceea ce privește responsabilitatea la frontiere

ENNHRI recomandă UE să stabilească canale mai structurate pentru 
cooperarea cu INDO-uri în procesele politice şi legislative ale UE în domeniul 
migrației. Documentul cadru al ENNHRI Rolul INDO-urilor în susținerea 
drepturilor omului ale migranților și solicitanților de azil în lumina 
evoluțiilor recente ale UE detaliază rolul şi oportunitățile de cooperare 
pentru INDO-uri şi UE în acest sens. Se subliniază şi faptul că furnizând 
sprijin politic instituțiilor pentru drepturile omului, UE ar putea aloca mai 
multe fonduri atât pentru consolidarea gestionării eficiente a migrației la 
granițe, cât şi pentru sporirea capacității INDO-urilor şi a altor apărători ai 
drepturilor omului. 

3.  Responsabilitatea la frontiere trebuie considerată parte a respectării 
statului de drept

În raport se arată că instituțiile europene pentru drepturile omului au 
evidențiat conexiunea dintre răspunderea în materie de drepturile omului 
şi a respectării statului de drept. Un regim puternic de stat de drept este vital 
pentru protecția drepturilor omului, iar statul de drept poate fi realizat pe 
deplin doar într-un mediu în care aceste drepturi sunt respectate şi protejate. 
Responsabilitatea inexistentă sau redusă pentru încălcările drepturilor la 
frontiere afectează mai multe elemente fundamentale ale statului de drept, 
printre care securitatea juridică, interzicerea arbitrarului, accesul la justiție, 
nediscriminarea şi egalitatea în fața legii. În raport se subliniază că în Europa 
lipseşte un control public independent al politicilor şi practicilor la frontiere, 
ceea ce indică deficiențe în sistemul de control şi echilibru. În plus, INDO-urile 
şi alți apărători ai drepturilor omului care lucrează activ pentru promovarea şi 
protejarea drepturilor omului ale migranților nu ar trebui să se confrunte cu 
restricții, intimidări şi amenințări nejustificate. Statele trebuie să asigure un 
mediu propice pentru apărătorii drepturilor omului care abordează încălcările 
la frontiere şi ar trebui să ia măsuri pozitive în acest sens. La nivel regional, 
ENNHRI reiterează recomandarea pentru Comisia Europeană în ceea ce priveşte 
sprijinirea şi protejarea unui spațiu civic dinamic, inclusiv prin instituirea unor 
mecanisme de protecție pentru apărătorii drepturilor omului în UE.
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4. Încălcările transfrontaliere necesită soluții transfrontaliere
Instituțiile europene pentru drepturile omului au subliniat că abordarea 

restrictivă a azilului şi migrației, precum şi insuficientele căi sigure şi legale 
către Europa, i-au determinat pe migranți şi solicitanții de azil să se angajeze în 
călătorii clandestine periculoase şi să recurgă la rețele de introducere ilegală de 
persoane, punându-i în pericol de exploatare sau chiar de trafic cu ființe umane. 
În raport se precizează că, pe această temă, INDO-urile au solicitat soluții 
mai durabile şi pe termen lung, bazate pe un angajament mai puternic față de 
împărțirea responsabilității în Europa, mai degrabă decât pe izolarea acestor 
persoane la frontiere, adesea în condiții nedemne şi cu încălcarea drepturilor lor. 
Se concluzionează că este necesară o mai bună cooperare bilaterală şi regională 
între cei implicați în monitorizare şi responsabilitate la frontiere.

5.  Răspunsul regional la strămutarea forțată de persoane din Ucraina 
demonstrează că sunt posibile abordări alternative ale mana-
gementului migrației

În raport se arată că „evoluțiile recente la nivel național şi regional au 
demonstrat că sunt posibile şi alte abordări ale gestionării frontierelor. Atacul 
armat asupra Ucrainei a avut ca efect strămutarea forțată a unui mare număr 
de persoane. În toată Europa, situația din Ucraina a dus la activarea rapidă a 
asistenței umanitare.” S-a acționat cu solidaritate, iar accesul la protecție, cel 
puțin pe termen scurt, a fost asigurat în regim de urgență. Dar, se precizează 
că în acest context „INDO-urile au identificat totuşi o serie de încălcări ale 
drepturilor omului, de exemplu în legătură cu discriminarea şi încălcările cu care 
se confruntă cetățenii non-ucraineni, persoanele de culoare şi/sau minoritățile 
etnice. Alte provocări includ violența bazată pe gen şi protejarea drepturilor 
copiilor, obstacolele întâlnite în procesul de înregistrare, riscul crescut de trafic, 
accesul la servicii publice adecvate şi sigure, la cazare şi integrare.”

Dar, în general, aşa cum se consemnează în raport, răspunsul colectiv la 
migrația din Ucraina a arătat că autoritățile naționale şi europene pot schimba în 
bine abordarea azilului şi migrației, acționând rapid pentru protejarea drepturilor 
persoanelor care fug de război şi persecuție. Ca urmare a situației din Ucraina, 
UE şi toate statele europene au ocazia să susțină şi să extindă bunele practici 
de primire la frontiere a persoanelor care fug din Ucraina. În timp ce situația 
evoluează rapid, până acum autoritățile s-au implicat în mod semnificativ şi au 
luat în considerare constatările şi recomandările observatorilor şi apărătorilor 
drepturilor omului, inclusiv pe cele ale instituțiilor pentru drepturile omului.
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