
 

 

 

 
 

DOCUMENTUL D 

CUNOȘTINȚE, ATITUDINI, 

PRACTICI PRIVIND 

REINTEGRAREA COPIILOR ÎN 

FAMILII ȘI PREVENIREA 

SEPARĂRII ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA 

 

Autorități publice cheie: 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Agenția Națională de Asistență 
Socială 

Structurile Teritoriale de Asistență 
Socială 

Mass media / Social media 

 

Problematică abordată: 

Evaluarea  nivelului  de cunoștințe, 

atitudini și practici (CAP) ce creează 

obstacole sau bariere pentru 

reintegrarea cu succes a copiilor în 

familii, comunități și instituții 

educaționale 

Identificarea  nivelului  CAP ce creează 

obstacole pentru familiile vulnerabile 

în risc de separare să acceseze 

serviciile și sprijinul comunitar 

 

Domenii conexe relevante: 

Forța de muncă (DOCUMENT A) 

Furnizarea de servicii sociale 
(DOCUMENT B) 

Cadrul normativ și mecanismul de 
finanțare (DOCUMENT G) 

Organizații religioase (DOCUMENT H) 

 

Informații de contact:   
Nicolae Ciocan, Director administrativ, 

Keystone Moldova,  
Nciocan@khs.org, +373 68444438 

 

 Analiza situațională – privire de ansamblu: 

• Tematicile dezinstituționalizării și riscurilor separării copiilor de familiile 

naturale sunt relativ puțin cunoscute la nivel de populație în general, însă 

există o predispoziție de înțelegere și compasiune vizavi de problematica 

specifică acestor două teme de interes.     

• O serie de canale de informare preferate au fost identificate și ar putea fi 

utilizate, în complementaritate, în a adresa anumite provocări vizavi de 

practicile de îngrijire a copiilor: cercetarea pune în lumină o serie de practici 

pozitive însă subliniază și multe aspecte care necesită ameliorare.   

  Un fond pozitiv: 

• Populația care este familiarizată 

cu privire la tematica de interes 

este în general conștientă de 

efectele negative asupra copiilor. 

• În general, populația manifestă 

compasiune și o oarecare 

înțelegere cu privire la 

provocările pe care anumite 

categorii de copii și familii le pot 

întâmpina din cauza situațiilor de 

vulnerabilitate social-economică. 

• Membrii familiei și rudele 

apropiate sunt principalii factori 

de sprijin pentru familii în situații 

delicate.  Tendința generală este 

a ”gestiona problema” în familie. 

 

 

 

• Temele de moralitate și 

spiritualitate sunt puternic 

ancorate în mentalul colectiv și 

constituie pârghii de acțiune 

viitoare.   

 Cu nevoi de ameliorare: 

• O parte semnificativă din populație, în 

special în mediul rural, are nevoie să 

fie conștientizată cu privire la efectele 

negative ale instituționalizării. 

• Predomină anumite prejudecăți cu 

privire la copiii cu dizabilități și cei 

probleme de comportament, în familii 

biologice și alternative, fiind necesară 

o sensibilizare a populației largi cu 

privire la practicile pozitive de 

integrare, reintegrare și incluziune.   

• Integrarea copiilor cu dizabilități în 

sistemul de educație este o provocare, 

inclusiv din lipsa comunicării și 

înțelegerii între familii cu diverse 

nevoi. Liderii formali și informali nu 

sunt investiți cu credibilitate, motiv 

pentru care o capacitare a acestora ar 

trebui completată și cu o sensibilizare 

a populației cu privire la rolul lor. 

• Persistă unele practici negative care 

este necesar să fie adresate prin 

abordări complexe de sensibilizare, 

inclusiv mesaje mass-media axate 

modele pozitive de îngrijire.  

 Focusul acțiunilor necesare (suport din partea CTWWC): 

• Sprijinirea autorităților competente în consolidarea, structurarea, formularea 

și implementarea unor campanii de sensibilizare adecvate.     

• Cooptarea actorilor din sfera spirituală și religioasă în procese de consolidare 

a mecanismelor și proceselor de sensibilizare a populației.  
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Detalii tehnice cu privire la analiza situațională în domeniul de interes Documentul D 

 

Cadrul metodologic:  

În perioada 15 aprilie – 19 mai 2021 a fost realizată o cercetare de teren care a implicat 1005 persoane  în vârstă de 

18 ani și mai mult din 382 de localități. Adițional  au fost  efectuate două discuții de grup cu lider formali și informali 

și  16 interviuri aprofundate cu  diferite categorii de părinți.  

Cunoștințe, atitudini și practici privind dezinstituționalizarea 

• 32% din respondenți   nu au  auzit despre fenomenele cercetate: instituționalizare și dezinstituționalizare.  

• Deși la nivel declarativ, 75%  din respondenți susțin ideea dezinstituționalizării, totuși   54%   au  o  atitudine 

pozitivă față de plasarea copiilor în instituții rezidențiale. 

• Marea majoritate a populației generale consideră că copiii sunt plasați în instituții rezidențiale mai mult din cauza  

vulnerabilității familiilor lor decât pe motiv de dizabilitate. 

• 71% din respondenți  consideră că cea mai bună alternativă pentru copiii dezinstituționalizați este familia biologică 

extinsă, iar 64%- familia adoptivă. 

• În multe cazuri re-integrarea copiilor în familii biologice este imposibilă dacă nu se oferă suportul necesar pentru 

a rezolva problema din cauza cărei s-a recurs la instituționalizare. 

• 90% din respondenți consideră că în familiile non-biologice copiii sunt tratați foarte bine sau bine, comparativ cu 

doar 52% în cazul instituțiilor rezidențiale. În același timp 21% din  respondenți  nu cunosc cum  sunt tratați copiii 

în internate. 

• O bună parte din respondenți consideră că copiii întorși din internate  se confruntă cu probleme emoționale (62%) 

au probleme de comportament (48%), dificultăți de integrare în școală (41%), sunt disprețuiți și discriminați (33%). 

• O bună  parte din populație este de părerea că familiile care iau/adoptă copii  din internat cel mai mult pot conta 

pe susținere din partea rudelor (66%), asistentului social (61%) și  școlii (60%). 

• Există o reticență înaltă pentru integrarea copiilor cu dizabilități în școli generale, în special față de copiii cu 

dizabilități intelectuale (64%). 

• 50% din persoanele chestionate  au menționat că ar fi de acord să ia în îngrijire  copii non-biologici, fiind motivați 

preponderent de   nevoia de a face bine.  

Cunoștințe, atitudini și practici privind familiile în risc de separare de copii 

• 66% din respondenți au menționat că nu cunosc familii cu risc de separare în comunitățile lor, fapt ce denotă  un 

nivel de implicare redus al populației în  soluționarea acestor probleme la nivel comunitar. 

• Comportamentul vicios al părinților în familie și lipsa grijii față de copii sunt factorii principali de risc în separarea 

copiilor. Problemele principale invocate pentru aceste familii sunt abuzul de alcool și sărăcia. 

• Stereotipurile principale cu privire la copiii cu risc de separare față de părinții lor se referă la faptul că această 

categorie de copii este consumatoare de droguri sau  alcool  (62%), sunt implicați în activități delincvente (61%) și 

supuși violenței domestice (61%). De aici, 32% din respondenți consideră că  în cazul copiilor  din familii vulnerabile 

cea mai bună soluție sunt internatele. 

• 60% din respondenți  consideră că nu există suficient sprijin la nivel comunitar pentru familiile vulnerabile cu risc 

de separare de copiii lor. 

• Sistemul de suport comunitar este slab dezvoltat atât ca servicii, cât și ca resurse umane și financiare, în special 

cu referire la copiii cu dizabilități. În aceste condiții, instituționalizarea pare să fie singura soluție în prezent 



 

 

 

 
 

Practici de îngrijire a copiilor 

• Majoritatea absolută a părinților chestionați afirmă că au grijă foarte bine de copiii lor în ceea ce privește hrana 

(97%) și îmbrăcămintea (95%). 

• 97% din respondenți au menționat că toți copiii aflați în grija lor au frecventat regulat școala în ultimul an școlar. 

Motivele principale de ne frecventare a școlii au fost lipsa tehnicii și Internetului pentru orele on-line (67%), starea 

de sănătate a copilului (42%). 

• În 2% din familii cu copii minori (sub 14 ani) se practică munca copilului în afara gospodăriei. 

• Studiul atestă la general relații apropiate între copii și părinți în majoritatea familiilor, însă subiectele sensibile, 

cum ar fi relațiile sexuale, nu se discută  deloc în 59% din familii. . 

• 17% din respondenți acceptă la general aplicarea pedepsei fizice față de copii, în special dacă este vorba de careva 

comportamente deviante, cum ar fi abuz de droguri, furt, bătăi etc. 

• Părinții nu percep liderii locali formali și informali  ca persoane pe care te poți baza în situații dificile legate de 

copii. Ei se bazează  în situații de criză preponderent pe membrii familiei (87%) și rudele apropiate (74%). 

 

Canale de informare 

• Sursele principale de informare generală a populației  reprezintă media socială (84%), televiziunea tradițională 

(86%) și portalurile de știri (72%). 

• Facebook este principalul canal de media socială folosit de respondenți (71%). 

• Top 4 canale TV care au un număr de spectatori semnificativ mai mare decât alte canale sunt Prime (32%), Pro TV 

(28%), Jurnal TV (27%) și Moldova 1 (26%). 

• Top 3 posturi radio cu un număr de ascultători mai mare sunt Radio Noroc (11%), Radio Moldova (11%) și Radio 

Plai (9%). 

• Top 3 portaluri de știri după popularitate sunt știri.md (13%), point.md (13%) și protv.md (12%). 

 

Propuneri de recomandări 

• Sporirea nivelului de informare a populației, în particular din mediul rural , despre  efectele negative ale 

instituționalizării asupra copiilor , inclusiv cu dizabilități și  necesitatea  prevenirii  plasării copiilor în instituții 

rezidențiale 

• Promovarea practicilor pozitive de integrare a copiilor din instituții rezidențiale, inclusiv cu dizabilități și 

probleme de comportament în familii biologice și alternative, în mediul  populației general 

• Schimbarea atitudinilor negative  față de incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități, inclusiv intelectuale 

în școli, prin  capacitarea pedagogilor  în  prestarea serviciilor educaționale diferitor copii cu dizabilități și 

probleme de comportament,   asigurarea copiilor cu dizabilități cu servicii  educaționale de suport conform  

nevoilor,  dezvoltarea colaborării dintre părinții copiilor cu dizabilități și părinții copiilor tipici  și implicarea mai 

activă a acestora în susținerea copiilor cu dizabilități 

• Schimbarea atitudinilor negative față de copii din familii vulnerabile în risc de separare, prin implicarea pe larg 

a liderilor  formali și neformali ai comunităților în  susținerea acestor familii   și  incluziunea socială a acestor 

copii. 

• Capacitarea liderilor formali și neformali, în special din comunitățile rurale în mobilizarea comunității pentru 

susținerea familiilor în risc de separare și prevenirea separării copiilor de părinți. 

 



 

 

 

 
 

• În vederea promovării  îngrijirii copiilor în  familii alternative, mesajul campaniei de informare va fi axat pe 

imagini și conținut moral-spiritual, acest aspect fiind invocat drept principal în  luarea deciziei de a îngriji de copii 

non-biologici. 

• Cu privire la campania de informare, se recomandă utilizarea a trei tipuri de canale utilizate masiv de populație: 

televiziunea (Prime, Pro TV, Jurnal TV și Moldova 1), rețelele de socializare (Facebook) și portalurile de știri. 

 

Informația pusă la dispoziție în cadrul acestui eveniment a fost făcută posibilă de către generosul suport al 

poporului american  prin intermediul Agenției de Dezvoltare Internațională a Statelor Unite / United 

States Agency for International Development (USAID). Conținutul diseminat este responsabilitatea 

Changing the Way We Care și nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al USAID sau al Guvernului 

Statelor Unite 

 

 

 

 

 

 

 


