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Acest GHID este dedicat părinților plecați la muncă în străinătate, tutorilor și 

reprezentanților legali cu care copiii rămân acasă, bunicilor, unchilor, mătușilor, fraților mai 

mari, deoarece implicarea noastră, a adulților, în menținerea sănătății mentale și în 

dezvoltarea emoțională armonioasă a copiilor noștri este importantă. 

Având în vedere faptul că dezvoltarea fizică, cognitivă și emoțională a copiilor este 

constantă și traversează câteva etape de creștere importante, prin intermediul acestui ghid 

am considerat că este necesar să vă transmitem câteva informații despre nevoile copiilor, 

despre ce simt și cum gândesc ei la vârste diferite, și nu în ultimul rând cum să comunicați 

cu copiii dumneavoastră atunci când sunteți lângă ei, dar și atunci când sunteți departe.  

Astfel, în paginile ce urmează sperăm să găsiți toate aceste informații, care să vă 

ajute să contribuiți activ la dezvoltarea cognitivă, fizică și emoțională a copilului 

dumneavoastră. 
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1. Reguli de bază pentru părinții plecați și pentru adulții rămași acasă 

2. Cine este, ce simte si cum gândește preșcolarul? 
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I. Reguli de bază pentru părinții plecați și  

pentru adulții rămași acasă 

 

 

 

➢ Fiți răbdător și amabil 
Oferiți copiilor dragostea și grija de care au nevoie. În această situație, ei se pot comporta diferit 
față de cum sunteți obișnuiți, așa că aveți răbdare cu ei!  

➢ Nu uitați de ritualurile familiale 
Asigurați-vă că urmați ritualurile familiale zilnice și încercați să le implementați (pe cât posibil) 
chiar și atunci când nu sunteți prezent fizic alături de copilul dvs.. 

➢ Activați/ Reactivați contactul de la distanță cu celălalt părinte 
Încercați să ajutați copilul să păstreze legătura cu părintele plecat. 

➢ Lăsați copilul să fie copil 
Copilul poate dori să îndeplinească o parte din îndatoririle părintelui plecat. Aveți grijă să nu fie 
supraîncărcat și să aibă suficient spațiu pentru a fi în continuare un copil. 
 

 

➢ Comunicați cu copilul într-un mod onest și adecvat 
vârstei lui 

Nu promiteți ceva ce nu puteți îndeplini. Ajustați întotdeauna 
informațiile la vârsta copilului.  
 

➢ Nu ascundeți informații 
Copiii sunt perceptivi și știu că ceva se întâmplă. Nu le ascundeți 
informații importante, ci comunicați cu ei despre momentele pe 
care le traversați ca familie. 
 

➢ Lucrați cu imaginația copilului 
Ajutați copilul să înțeleagă diferitele situații imaginându-și, de 
exemplu, cum va arăta viața familiei în următoarele 6 luni, etc. 
 

➢ Recunoaște-ți propriile emoții 
Nu vă fie teamă să recunoașteți în fața copilului că și dvs. trăiți 
situația plecării și a separării într-un anumit fel.  
 

➢ Arătați că înțelegeți emoțiile copilului 
Copiii au dreptul să fie supărați, iritați, să nu înțeleagă situația 
plecării unuia dintre părinți. Nu-i pedepsiți pentru emoțiile lor, 
nu strigați la ei! 
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Cum să-mi ajut copilul în timpul despărțirii 

 

 

➢ Sunteți acasă cu copilul? 

Dacă copilul solicită mai multă interacțiune fizică și timp de calitate petrecut împreună, 

țineți cont de nevoile sale. 

➢ Sunteți părintele care trebuie să rămână în străinătate? 

În această situație, comunicarea cu copilul de la distanță este extrem de 

importantă. Dacă este posibil, vorbiți cu copilul dvs. prin Skype chiar și în timpul 

despărțirii: cântați-i, citiți-i povești și asigurați-vă că nu vă uită vocea.  

Dacă comunicarea online nu este o opțiune – de exemplu, din cauza unei mari 

diferențe de fus orar – puteți înregistra aceste lucruri și trimite acele videoclipuri 

familiei în mod regulat. 

➢ După întoarcerea în țară 

Dacă copilul dvs. vă evită după întoarcere, nu o luați personal – copilul nu vă refuză și nici 

nu vă pedepsește pentru că ați plecat de mult timp, el face doar ceea ce este normal și 

firesc pentru el. 

Aveți răbdare și reconectați-vă cu copilul dvs. pas cu pas – vorbiți cu el, jucați-vă cu el, fiți 

lângă el și nu vă întristați din cauza reacțiilor lui negative. În același timp, nu forțați copilul 

să interacționeze cu dvs.; nu este recomandat să fiți insistent în ciuda reacțiilor lor 

negative. Dați-le spațiu, dar încercați din nou după ceva timp. 
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II. Cine este, ce simte și cum gândește preșcolarul? 

de psiholog Bilanin Sebastian 

 

Între 1 și 6 ani copilul se dezvoltă fizic, începe să învețe să gândească logic, 

cercetează, explorează mediul înconjurător. Modul de învățare la această etapă de 

dezvoltare este prin observație, imitație și interacțiunea cu oamenii și obiectele. Majoritatea 

momentelor de învățare se realizează prin joacă, drept pentru care modalitatea de stimulare 

trebuie să fie diversă și adecvată vârstei. În această etapă, încurajările sunt foarte 

importante pentru copil, iar tonul vocii are o influență mare. 

Începând cu primul an de viață, copilul comunică. El va asculta vocea, va urmări cu 

privirea, zâmbește, gângurește, plânge. Toate aceste comportamente ale copilului sunt 

modalități prin care el vă comunică ce nevoi are și cum se simte. 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
Pentru informații detailate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați site -ul web al 

Intrumentelor Structurale în România www.fonduri-ue.ro 7 

 

 

Aceasta este vârsta la care: 

 micuții învață să se simtă bine cu adulții și preferă să învețe cu adulții care le sunt familiari; 

 învață să aibă încredere în adulți când sunt hrăniți, ținuți in brațe sau îmbrăcați; 

 dorm mult, iar învățarea are loc atunci când sunt treji; 

 învață prin privire și ascultare; 

 ating și apucă obiecte pe măsură ce învață despre ele; 

 pun lucruri în gură pentru a le explora. 

 

Iată câteva lucruri pe care să le aveți în vedere în acesată perioadă: 

 copilul are nevoie de prezența dumneavoastră în permanență; 

 petreceți cât mai mult timp împreună; 

 respectați programul de somn și implicați-vă în acțiuni comune de joacă/învățare atunci când 

copilul este treaz; 

 vorbiți-i copilului atât despre ceea ce faceți cât și despre ceea ce urmează să faceți; 

 asigurați-vă că jucăriile sunt potrivite vârstei, sunt igienizate și nu reprezintă un pericol 

pentru acesta; 

 dacă plecarea dvs. în străinătate este obligatorie, gândiți-vă la nevoile copilului și încercați 

să implicați din timp, înainte de plecare, una sau mai multe persoane care să-i asigure copilului 

toate nevoile.             
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Pe la un an, un an și jumătate, majoritatea copiilor devin neliniștiți dacă pierd din 

vedere părintele sau îngrijitorul. Nu este indicat ca părinții să plece pe ascuns sau ca micuțul 

să fie lăsat cu persoane pe care nu le cunoaște. Copilului trebuie să i se spună pe înțelesul 

lui că părintele va pleca, locul unde va merge și durata plecării, și trebuie asigurat că acesta 

se va reîntoarce la copil conform celor spuse. 

 

Pe măsura ce crește, joaca este modalitatea de învățare a copilului. Pentru stimularea 

adecvată a dezvoltării acestuia, asigurați-vă că vă jucați cu jucării adaptate vârstei, copilul 

interacționează cu persoane de diferite vârste și beneficiază de experiențe noi – ieșitul în 

parc/natură, vizite, muzică, ascultatul poveștilor etc.. 

Aceasta este vârsta la care: 

 ei cunosc diferența dintre adulții cu care sunt familiarizați și cei cu care nu 

sunt, și preferă să se joace sau să învețe în mediul confortabil al adulților cu 

care sunt familiarizați; 

 îi imită pe adulți; 

 învață limbajul de la adulți (este capabil să înțeleagă multe cuvinte, dar 

pronunță mai puține); 

 sunt tot mai mobili și aleg între jucării; 

 explorează activ obiectele; 

 învață jucând-se cu același obiect în mod repetat, dar schimbându-și 

acțiunile câte puțin de fiecare dată; 

 petrec mai puțin timp la îmbrăcat, dormit și mâncat, și mai mult la joacă; 

 socializează și devin tot mai atenți la ceilalți, urmărindu-le fiecare acțiune; 

 învață jucând jocuri simple cu părinții, iar pe timp ce trece pot să se joace 

jocuri simple cu 2-3 copii. 
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In jurul vârstei de 2 ani, copiii învață altfel. Ei cercetează limbajul, ideile și oamenii. 

Învață că sunt o persoană diferiă și fac asta în timp ce se joacă cu alții. 

Aceasta este vârsta la care: 

 au nenumărate conflicte cu ceilalți copii din cauza jucăriilor. Aceste conflicte sunt 

valoroase în învățarea despre sine si ceilalți. 

 învață despre numeroase emoții, prin observarea stărilor prin care trec ei înșiși și 

alți copii; 

 încep să vorbească și progresează de la câteva cuvinte la conversații simple; 

 descoperă continu lucruri noi, cum funcționează ele și își folosesc toate simțurile 

pentru a le explora; 

 încep să aibă jocuri imaginare; 

 își perfecționează mișcările și echilibrul; 

 deși mișcările sunt încă stângace, devin fascinați de propria independență, 

încercând să facă singuri anumite acțiuni – băutul din pahar, îmbrăcatul. Deseori în 

această etapă se produc mici „accidente” – vărsatul lichidelor, împiedicatul. 

 

Iată câteva lucruri pe care să le aveți în vedere în această perioadă: 

 Permiteți copilului să experimenteze lumea, interacțiunea cu alte persoane și 

obiectele înconjurătoare. 

 Copilul este expus unor accidentări, dar interveniți doar dacă acestea sunt pe cale 

să se producă. 

 Oferiți copilului șansa de a învăța din acțiunile sale. 

 Dacă protejați copilul în mod excesiv, dacă folosiți un limbaj care nu este potrivit 

nivelului de înțelegere al copilului, dacă jucați jocuri pentru vârste mai mari decât cea 

a copilului, dacă faceți dvs. anumite acțiuni pentru a face economie de timp, șansele 

de învățare ale copilului scad. 
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După vârsta de 2 ani, joaca copiilor este tot mai organizată și poate dura mai mult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta este vârsta la care: 

se joacă cu ceea ce îi 

interesează pe moment; 

nu se împacă cu activități lungi 

și planificate, deci timpul petrecut 

într-o singură activitate poate fi 

foarte scurt; 

învață din contactul cald și 

personal cu adulții; 

se pot juca singuri fără adulți; 

se joaca singuri, dar și cu alți 

copii. Frecvent se angajează în joc 

în paralel, iar dacă își aleg 

activitatea pot forma grupe de doi-

trei copii în mod natural. 

Iată câteva lucruri pe care să le aveți în 

vedere în această perioadă: 

comunicarea cu copilul trebuie să 

țină cont de nivelul de înțelegere al 

copilului, ritmul și limitele acestuia; 

activitățile comune trebuie să fie 

atractive pentru copil; 

atitudinea adulților trebuie să fie 

una prietenoasă, amuzantă și care să 

insufle încredere; 

deși copii devin capabili de joc 

independent, jocurile trebuie să fie în 

conformitate cu vârsta acestuia, iar 

copilul nu trebuie „abandonat” în 

jocul lui solitar. 
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După vârsta de 3 ani, nevoia de a cunoaște îl îndeamnă pe copil să pună nenumărate 

întrebări la care părintele trebuie să răspundă calm, clar, simplu, pe înțelesul copilului. 

Aceste întrebări îl ajută pe copil să cunoască lumea. În primii ani de viață, pe lângă 

răspunsurile pe care le primește la întrebările puse, copilul învață și din ceea ce vede că fac 

ceilalți, în special părinții săi. Cu timpul, va înțelege noțiunile de bine și rău, regulile și 

consecințele și va putea face distincția între ce este voie și ce nu este voie. 

 

   

 

Iată câteva lucruri pe care să le aveți în vedere în această perioadă: 

 Pentru a ști ce se vrea de la el sau ce comportamente se așteaptă, 

copilul are nevoie de reguli pe care părintele trebuie să le respecte 

de fiecare dată.  

 Cu cât părintele este mai consecvent și se face înțeles de către 

copil, cu atât comportamentul acestuia va fi cel dorit. De asemenea, 

copilul se așteaptă ca și părintele să respecte acele reguli sau 

promisiunile făcute.  

 În această etapă de vârstă, copilul nu poate fi lăsat fără 

supraveghere și nici lăsat de unul singur acasă.  

 Curiozitatea și nevoia de învățare îl va atrage pe copil spre 

lucrurile periculoase din casă, drept pentru care spațiul în care 

copilul stă sau se joacă trebuie să fie unul sigur. În această perioadă 

trebuie restricționat accesul la obiectele periculoase (ascuțite, care 

pot cădea, care se pot sparge, substanțe periculoase - chimicale, 

medicamente etc.). 

 Prin observație și repetiție, copilul învață principiul cauză-efect.  
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În tot acest timp, copilul trebuie să fie ajutat să aibă o părere bună despre sine pentru 

a putea avea încredere în el și în ceea ce face, pentru a putea trece mai ușor peste micile 

necazuri cotidiene, pentru a rezolva problemele întâmpinate într-un mod eficient și sigur, 

iar atunci când acestea îl depășesc, să știe cui să ceară ajutor. 

Important la aceasta etapă de dezvoltare este și abilitatea de a înțelege emoțiile și 

consecințele acestora, să se înțeleagă pe sine mai bine, să fie stimulat să spună cum se simte, 

să reușească să se pună în “pielea” altora. Astfel, în comunicarea cu preșcolarul, acesta 

trebuie ajutat să-și înțeleagă stările sufletești. Puteți face acest lucru folosind un limbaj 

emoțional diversificat care să-l ajute pe copil să învețe, pentru ca apoi să-și identifice 

diversele emoții la el și la alții: ești bucuros acum pentru că…, ești mândru acum pentru că…, 

ești satisfăcut acum pentru că…, îți place …, ești fericit acum pentru că…., ești trist acum 

pentru că…, ești speriat acum pentru că…, te simți rușinat acum pentru că…, ți-e frică acum 

pentru că…, ești îngrijorat acum pentru că… etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate acestea îl ajută pe preșcolar să se înțeleagă mai bine pe el, să-i înțeleagă mai 

bine pe alții, să-și exprime și comunice trăirile și emoțiile, să înțeleagă că toate emoțiile 

sunt firești, să nu fie copleșit de emoții. 
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Începând de la grădiniță, copilul face un salt imens în ceea ce înseamnă comunicarea 

și nevoia de comunicare. În această etapă el va învăța să interacționeze cu alți copii având 

de rezolvat sarcini individuale și comune. Începe să interpreteze anumite situații, să își spună 

părerea despre anumite evenimente la care ia parte sau cele care fac parte din actul 

didactic, să povestească, să învețe poezii și cântece.  

De asemenea, programul zilnic se modifică, el trebuind să fie ajutat să respecte orele 

de venire și plecare la și de la grădiniță. În tot acest proces de învățare a unei noi rutine, 

copilul are nevoie de sprijinul și încurajarea părinților. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

Iată câteva lucruri pe care să le aveți în 
vedere în această perioadă: 

 Mare atenție trebuie avută la gradul 

de dificultate al sarcinilor pe care le 

primește.  

 Noile responsabilități trebuie să fie 

pe măsura capacității copilului, iar 

atunci când acestea îi depășesc 

potențialul sau capacitatea, el trebuie 

sprijinit în permanență atât pentru a 

înțelege ce este de făcut, cât și pentru 

a putea realiza ceea ce se pretinde de 

la el. 

 Foarte importantă în această etapă 

este comunicarea eficientă între părinți 

si copil, asigurarea acestuia pentru a se 

simți în siguranță și transmiterea 

importanței rolului educației în viață. 
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 Frecventarea grădiniței favorizează reușita școlară ulterioară. La grădiniță, copilul 

comunică, lucrează și se joacă cu alți copii, învață cântece și poezii, învață să deseneze, să 

coloreze, să picteze, să taie cu foarfeca, să modeleze cu plastilină, să facă exerciții grafi-

motrice și lecții pregătitoare pentru școală, să respecte reguli, să respecte programul. 

În aceasta etapă, responsabilitățile și susținerea copilului au o importanță maximă, 

precum și păstrarea unei strânse legături cu grădinița. Din punctul de vedere al relațiilor 

sociale, grădinița este locul în care orizontul copilului se dezvoltă.    

             

              

Iată câteva lucruri pe care să le aveți în vedere în această perioadă: 

 Noul program de viață și interacțiunile cu alți oameni precum și noile responsabilități pot 

declanșa copiilor anumite stări cu încărcătură emoțională pe care nu le pot gestiona, de 

exemplu neliniște, anxietate, rușine, teamă.  

 Copiii prind din zbor anumite emoții.  

 Dacă nu au existat în prealabil discuții care să le clarifice aceste lucruri, copiii își 

construiesc propriile lor explicații, care de obicei sunt mult mai grave sau radicale decât în 

realitate. 

 Important este ca în această etapă să existe în permanență un dialog cu copilul pentru 

ca acesta să poată fi ajutat să interpreteze corect fapte, evenimente, emoții, pentru 

menținerea unui echilibru emoțional.  

 În autocunoaștere, cunoașterea celorlalți și raportarea la ceilalți, copilul trebuie sprijinit 

în permanență.   

 Raportarea la alții este un subiect delicat deoarece mult din ceea ce copiii învață este 

din ceea ce văd sau aud acasă. Astfel, este indicat să se evite judecățile de valoare la adresa 

altora sau discuțiile adulților în preajma copilului. 
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III. Cine este, ce simte si cum gândește școlarul mic? 

de psihopedagog Simona Casap și psihopedagog Adina Sarca 

       

Caracteristici tipice școlarului mic 

 

  

➢ Caracteristici fizice și motrice 

Copilul ajuns la vârsta de 6-7 ani a 

dobândit, din punct de vedere fizic, o 

bună coordonare a brațelor și 

picioarelor, și și-a îmbunătățit viteza, 

forța, rezistența, îndemânarea, fiind 

capabil să practice orice sport. De 

asemenea, motricitatea fină este 

dezvoltată, copilul fiind pregătit de 

etapa scrisului. 

➢ Caracteristici de gândire și învățare 

Școlarul mic utilizează logica și o strategie 

de rezolvare a problemelor, abilitatea de a 

secvenția lucruri și “a gândi în sens invers". 

De asemenea: înțelege legătura dintre 

cauză și efect, memoria este foarte bine 

dezvoltată, clasifică lucrurile după mai 

multe caracteristici, începe să-și dezvolte 

abilități de învățare și de a deveni mai 

integrat. Se angajează în metacogniții, 

cunoștințe și competențe dintr-un domeniu 

sunt utilizate în alte domenii, abilitățile de 

citire continuă să se dezvolte și să se 

îmbunătățească. Citirea, scrierea și 

abilitățile de calcul sunt influențate de 

sentimentul de competență cu caracter 

personal, iar învățarea este îmbunătățită 

de auto-evaluare și auto-gestionare a 

aptitudinilor. 

➢ Caracteristici de exprimare a 

sentimentelor 

La vârsta școlară mică se dezvoltă 

sentimentele intelectuale, creșterea 

sensului moral afectiv al conduitei 

generale cât și  dezvoltarea 

sentimentelor și emoțiilor legate de 

relațiile afective impuse de școală.  
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➢ Caracteristici de conștientizare a propriei persoane si a altora 

La aceasta vârstă se dezvoltă conștiința de sine, abilitatea de a observa propriul 

comportament; copilul distinge între bine și rău, face evaluări cu privire la comportamentele 

proprii și ale celorlalți. Gândirea lui este în "alb sau negru", "corect sau greșit", "bun sau rău"; 

nu vede încă modul în care o situație poate fi interpretată în mai multe feluri. Are abilitatea 

să își evalueze propriile aptitudini și abilități, dar se bazează și pe părerile celorlalți despre 

propria persoană. De asemenea se bazează încă pe adulți pentru orientarea în diferite situații 

sociale. Nu îi place să fie comparat cu altcineva și reușește să dezvolte prietenii cu interese 

comune bazate pe loialitate și încredere.  

➢ Caracteristici de comunicare 

Comunicarea cu ceilalți se realizează fluent, copilul adresează multe întrebări, poate 

reproduce în detaliu aspecte ale trecutului și are abilitatea de a rezolva probleme. Este o 

etapă a dezvoltării în care școlarul are dorința de a interacționa mai mult cu prietenii și 

colegii, el înțelege punctul de vedere al celorlalți si este conștient de influența pe care o 

poate avea asupra comportamentului unor persoane. Solicită informații și înțelege despre 

perspectivele altora, iar abilitățile de scriere continuă să se îmbunătățească.  
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Cum menținem relația cu copilul rămas acasă la această vârstă? 

Principala consecință a plecării părinților în străinătate este modificarea. Acomodarea 

cu noua rutină presupune parcurgerea unei perioade de tranziție. Această perioadă poate fi 

depășită mai ușor de copii dacă părinții conștientizează importanța creării unui plan cu 

ajutorul căruia legătura părinte-copil să fie menținută la un nivel satisfăcător chiar și după 

plecarea părinților în străinătate.  

În continuare sunt prezentate câteva metode ce pot ajuta părinții să construiască un 

astfel de plan: 

➢ Ajutați-l să se simtă înțeles  

Este foarte important ca micuții să știe de ce este necesar ca voi să plecați de lângă ei! 

Încercați să le explicați că este ceva ce trebuie să faceți, însă că nu ați vrea să stați 

departe. Spuneți-le cât de mult îi iubiți, că vă va fi dor de ei și că oricând au o problemă 

vă pot trimite un mesaj. 

Școlarul mic are nevoie de socializare, își face prieteni pe aceia care au aceleași interese 

cu el, care îl ajută la nevoie, sunt loiali și de încredere. De aceea, părinții ar trebui să 

permită copilului interacțiunea cu colegii și în afara școlii, într-un mediu controlat și 

sigur, în care cei mici să își consolideze relațiile de prietenie, astfel contribuind la 

creșterea stimei de sine a copilului, precum și a independenței lui. Părinții ar putea stabili 

împreună cu copilul un program de activități, care să cuprindă și timpul petrecut cu 

prietenii și realizarea temelor și a rutinelor casnice. 
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➢ Ajutați copilul să se simtă în siguranță  

Chiar dacă vă confruntați cu situația în care nu puteți fi fizic lângă copii, este important 

să înțelegeți importanța comunicării permanente cu copilul pentru că îl ajută să fie mai 

încrezător în sine. Copiii care sunt ascultați de adulți se simt respectați, își exprimă mai 

ușor bucuriile și necazurile, ies mai ușor din încurcături și caută ajutor atunci când au 

nevoie. Când părinții sunt plecați în străinătate la muncă, legătura cu copiii are de suferit 

– copiii mici nu pot înțelege necesitatea plecării și pot crede ca nu sunt destul de 

importanți pentru părinții lor, încât aceștia să stea cu ei. Relația are de suferit: voi, ca 

părinți, nu puteți fi acolo, să vă bucurați de schimbările prin care trec copilașii, să le 

arătați grijă și afecțiune. Iar copiii resimt această lipsă și pot dezvolta anumite 

resentimente față de părinții plecați și să se îndepărteze de aceștia. 

Copilul trebuie să știe că sunt mai multe persoane care îl pot ajuta atunci când are o 

dificultate.  Numiți împreună cu el aceste persoane. Printre ele pot fi: prieteni, membri 

ai familiei, vecini, medici, profesori, asistentul social din comunitate, preotul.  Spuneți-

i că la orice oră vă poate suna sau căuta pe dvs. sau pe altcineva în care are încredere. 

Puneţi la vedere o listă de telefoane utile.   

Toate acestea îl vor ajuta pe copil să știe cum să se poarte când apare vreo urgenţă, să 

fie sigur că orice s-ar întâmpla, sunt oameni care vor avea grijă de el.   

 

➢ Timp și comunicare 

Nu lăsați să treacă timp fără să vorbiți cu micuții. Când veniți în țară, asigurați-vă 

că petreceți timp cu ei, că faceți diverse lucruri împreună și că le dedicați toată atenția. 

Vorbiți cu ei pentru a vedea cum s-au schimbat, ce s-a mai întâmplat în viețile lor, pentru 

a nu ajunge în situația să nu vă mai recunoașteți proprii copii.  
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➢ Purtați conversații (audio și/sau video) la telefon 

Deoarece telefonul mobil este foarte popular în rândul copiilor, acesta poate fi utilizat 

și pentru a avea un contact direct cu părintele. Un apel scurt după terminarea orelor de 

curs sau înainte de culcare nu interferează cu rutina zilnică a copilului și este o 

modalitate bună prin care părintele își poate manifesta grija față de copil. Purtați o 

conversație, oricât de scurtă, la telefon pentru a le arăta că vă interesează ceea ce fac. 

Întrebați-i amănunte din ziua respectivă – orice vă face să vă simțiți apropiați de ei și să 

vă audă vocea. De asemenea, este important ca micuții să vă și vadă; imaginea voastră 

reală transmisă printr-un webcam îi va ajuta să nu vă uite și să vă simtă cât de cât 

aproape. 

 

 

➢ Scrisorile 

Copiilor le place să primească felicitări 

haioase. O felicitare drăguță pe care este 

scris ”Mă gândesc la tine” ajută copilul să 

conștientizeze faptul că el este o persoană 

importantă pentru părinte și că este 

prezent în inima acestuia. 

 

➢ Filmele 

Trimiteți-i copilului un bilet la un film 

adecvat vârstei lui. Mergeți și 

dumneavoastră să vedeți acel film și apoi 

discutați cu el despre cum vi s-a părut acest 

film. 
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➢ Asigurați-vă că totul este în regulă 

Întrebați-i pe copii, atunci când sunteți singuri (fără persoana care s-a îngrijit de copii), 

dacă totul e bine, dacă li se îndeplinesc nevoile, dacă au vreo problemă. Spuneți-le că 

totul rămâne între voi, dar e important să vă spună dacă au există vreo dificultate. La 

fel, asigurați-vă întrebând pe cel care are grijă de copii dacă totul merge bine, dacă 

micuții se confruntă cu probleme de socializare, de educație sau răzvrătire. 

 

 

➢ Anticiparea pozitivă 

Anticiparea pozitivă presupune planificarea unor activități viitoare cu copiii, astfel ca ei 

să aștepte cu entuziasm momentele petrecute cu părintele care locuiește departe de ei. 

Stabiliți-vă un obiectiv legat de un eveniment care urmează să se întâmple și căutați 

soluții pentru îndeplinirea acelui obiectiv în cadrul fiecărei întâlniri cu copilul. Copiii vor 

avea un sentiment de control asupra întâlnirii și vor aștepta cu nerăbdare următoarea 

întâlnire. 

Exemple de anticipare pozitivă: planificați o excursie cu cortul împreună. Conversațiile 

telefonice, e-mail-urile etc. pot fi momente foarte bune în care să planificați o excursie 

de vară cu cortul sau chiar un weekend prelungit. Obiectivul poate fi un eveniment 

sportiv, un concert sau chiar o călătorie cu mașina. Creșteți entuziasmul copilului 

planificând cum să atingeți împreună obiectivul. Creați o pușculiță virtuală pentru a-l 

învăța pe copil să-și economisească un buget pentru evenimentele speciale. 

Sistematic, alegeți o metodă sau două și încercați-le împreună cu copilul dumneavoastră. 

Identificați metodele care se potrivesc mai bine stilului dvs. relațional și rețineți: 

obiectivul general al planului este dezvoltarea unei relații pozitive cu copilul și nu doar 

”bifarea” lui sau utilizarea acestuia în scopul de a controla/critica copilul.  
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➢ Faceți vizite acasă, cât mai dese 

Oricât de greu vă este, asigurați-vă că puteți să le faceți cât de des posibil vizite în țară, 

în special de sărbători, când orice copil vrea să stea cu părinții. Încercați, dacă plecați 

pentru mult timp – mai mult de un an – să veniți cât mai des acasă. Iar dacă plecați 

amândoi în străinătate la muncă, nu stați departe amândoi prea mult timp. Cel mai bine 

este ca doar unul dintre părinți să plece. Dacă situația cere să plecați amândoi, copiii se 

vor simți părăsiți. Vorbiți cu ei și explicați-le că de îndată ce este posibil, îi veți lua cu 

dvs.. Iar dacă aveți intenția să rămâneți mai mulți ani, dacă v-ați găsit servicii oarecum 

stabile, faceți toate eforturile să îi aduceți la voi. Un părinte trebuie să fie prezent în 

viața copilului, să se bucure de schimbările prin care trece acesta și să îl încurajeze. 

 

 

Probleme care pot să apară: 

Se întâmplă des, atunci când părinții sunt plecați în străinătate la muncă, ca cei mici 

rămași acasă să se răzvrătească și să nu asculte de autoritate (cea de acasă sau de la școală) 

sau, dimpotrivă, să fie ascultători, însă izolați, distanți, depresivi. Se poate întâmpla să se 

răzbune pentru plecarea părinților făcând lucruri interzise, sau să se îndepărteze de orice 

persoană pentru a nu mai fi părăsiți. Interesați-vă și la scoală, vorbiți cu profesorii pentru a 

afla ce tip de comportament are copilul. Dacă aflați că se confruntă cu asemenea probleme, 

în niciun caz nu-i pedepsiți, dedicați timp și răbdare în încercarea de a vorbi cu copiii, de a 

afla ce simt ei și de a le explica de ce trebuie să stați atât de mult timp departe de ei. Dacă 

cel mic s-a izolat sau s-a îndepărtat de lume, mergeți împreună cu el la consiliere (oferită 

gratis în școli). Un psiholog vă va ajuta să comunicați, să refaceți cât se poate relația și să 

aflați ce se petrece în mintea copilului. 
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IV. Cine este, ce simte și cum gândește școlarul mare? 

de psiholog Cristea Giorgiana 

Școlarul mare, începând cu vârsta de 10-11 ani, trece prin schimbări atât în ceea ce 

privește caracteristicile fizice (greutate, înălțime), cât și viața lui interioară, alături de 

relațiile cu ceilalți. 

 

 

❖ Schimbări fizice 

Pe plan fizic, creșterea are loc în 

pusee, de aceea copiii pot 

experimenta dispoziții emoționale 

diferite, stări de neliniște, 

disconfort, oboseală, somnolență. 

Toate acestea se întâmplă 

datorită modificărilor hormonale, 

începând de la schimbarea vocii și 

apariția părului corporal până la 

apariția acneei etc. 

Odată cu maturizarea sexuala, 

copiii, acum ajunși la pubertate, 

încep să experimenteze 

sentimentul de “îndrăgostire” și în 

scurt timp, corpurile lor vor 

semăna din ce în ce mai mult cu 

cele ale femeilor și bărbaților. 

❖ Schimbări emoționale  

Deși fiecare copil traversează această perioadă 

în felul său caracteristic, sunt câteva trăsături 

comune. Majoritatea puberilor devin mai 

sensibili, preocupați de felul în care arată, 

predispuși să experimenteze emoții 

antagoniste, sensibili la comentarii legate de 

stilul vestimentar sau aspectul fizic. 

Deși anturajul începe să capete o pondere 

importantă pentru copii, și părerea celorlalți 

de vârsta lor atârna greu, totuși, ca părinți, îi 

puteți susține evitând să comentați despre 

aspectul lor fizic și oferiți-le susținere. 

Ascultați-i, dovedind empatie: “înțeleg prin ce 

treci, te ascult etc.” Fiți de încredere atunci 

când copilul vă împărtășește preocupările sale 

și micile secrete, și nu le transmiteți mai 

departe altora.  
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❖ Copilul și viața socială 

Școala devine una dintre preocupările majore, iar volumul de cunoștințe necesare a fi 

însușite și presiunea pusă pe copil se măresc considerabil. Totuși, el poate avea multe 

interese fără o legătură cu școala. 

Prietenii încep să ocupe un loc important în viața copilului. Copilul își dorește să se 

integreze în grupul de prieteni, să fie acceptat, implicat în diverse activități. Grupurile 

se formează pornind de la interese comune, stil vestimentar și gusturi muzicale similare, 

activități comune etc.   

Vor experimenta împreună activități noi, vor dori să fie independenți, și așa își 

descoperă limitele și dobândesc abilități și cunoștințe noi. 

Ca părinți, e nevoie să vă îngrijiți de alimentația copilului, de respectarea intervalului 

de somn – 8-10 ore, de nivelul lui de activitate (încurajați copilul să practice un sport), 

de respectarea igienei personale, și nu în ultimul rând de menținerea unui echilibru 

emoțional (o relație deschisă, unde copilul se simte liber să își poată comunica 

frământările, e de preferat uneia bazată pe critici și predici despre cum se fac lucrurile). 

Copiii învață mai degrabă din ceea ce văd și din exemplul părinților decât din ceea ce li 

se spune. Dacă vă doriți un copil care să stea departe de alcool, tutun și alte 

dependențe, evitați să îl expuneți unui astfel de comportament de consum. 

Pubertatea poate determina instabilitate pe planurile: fizic, emoțional, al vieții în 

familie, al locului în cadrul grupului, al dragostei. O mare parte a copiilor la această 

vârstă devine greu de gestionat și este nevoie să fiți conștienți că această furtună este 

inevitabilă, făcând parte din dezvoltarea firească. Adăugând la aceasta diversele 

provocări și plecarea unuia sau a ambilor părinți în altă țară la muncă, putem avea o 

imagine și mai amplă a provocărilor suportate de copil. 
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Copiii ajunși la pubertate au, încă, multă nevoie de stabilitatea pe care o poate oferi, 

în special, familia de origine, dar și de libertatea care să le transmită că sunt capabili să 

obțină ceea ce își propun. 

   

Iată câteva lucruri pe care să le aveți în vedere în 
această perioadă: 

 să purtați o discuție despre drepturile și 

responsabilitățile fiecăruia, astfel încât să se 

potrivească cu nevoile lui și ale tale; 

 să păstrați comunicarea cu copilul; 

 să păstrați comunicarea cu școala și cu 

persoanele implicate în educarea copilului; 

 să învățați cum să faceți faţă respingerii și 

îndepărtării acestuia; 

 să vă obișnuiți cu un control tot mai mic asupra 

lui; 

 să îl țineți departe de situațiile de risc (consum 

de alcool, tutun, droguri, etc.); 

 să îi oferiți încurajare și suport când este 

dezamăgit sau îngrijorat cu privire la integrarea 

lui în grup; 

 să îi transmiteți informații corecte cu privire la 

sexualitate și riscurile acesteia. 
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Cum să vă înțelegeți mai bine cu școlarul mare: 

 

 

Comunicați deschis 

A comunica înseamnă a asculta activ și a oferi un răspuns bazat pe informațiile 

transmise. Copiii nu povestesc întotdeauna prin ce trec, dar dau adesea semnale non-

verbal, prin mimică, gestică sau comportament. Dacă sunt abătuți, triști, fără vlagă, 

petrec mult timp singuri, se închid în ei, sunt tot atâtea semnale de alarmă și motive care 

să vă determine să fiți prezent și să inițiați comunicarea.  

Rezervați timp pentru a discuta, puneți întrebări despre cum i-a fost ziua, ce s-a 

întâmplat la școală, cum se simte cu prietenii, care îi sunt planurile. Oferiți-i toată 

atenția dvs., fără alte distrageri: televizor, telefon etc. Îi puteți oferi un model, 

împărtășind cu el trăiri și experiențe din ziua respectivă și totodată arătându-vă interesat 

de ceea ce are de spus. Faceți un obicei din asta și nu vă demoralizați dacă la început vă 

veți lovi de reticența copilului. Cu timpul, se va obișnui și se va simți în largul lui să vă 

împărtășească momente din viața lui, despre școală, familie, grupurile din care face 

parte. 

Petreceți timp împreună, făcând ceea ce îi place copilului: activități în natură, 

citirea unor cărți, vizionarea unui film, mersul cu bicicleta etc. 

 

Respectați-i prietenii 

Adulții se pot implica încurajând apropierea copilului de ceilalți de vârsta sa și 

respectându-le prietenii. Fiți deschiși și discutați împreună, oferiți susținere atunci 

când copiii au conflicte sau experimentează diferite emoții în relațiile cu prietenii. Așa 

îi ajutați să depășească momentele critice și știu că au în dumneavoastră un sprijin. 
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Plănuiți împreună organizarea timpului 

Este dificil pentru copii să își planifice timpul si să își facă un program zilnic. Nevoia de 

organizare a timpului începe să apară atunci când descoperă că gestionează cu dificultate 

lucrurile pe care le au de făcut: școală, teme, sarcini casnice, întâlniri cu prietenii. 

Puteți interveni ajutând copilul în găsirea intervalului de timp optim pentru diferite 

activități care să includă și perioada de odihnă, evitând astfel insuccesul școlar și supra-

solicitarea. Folosirea unei agende pentru programul său zilnic este o idee constructivă, în așa fel 

încât pot fi scoase în evidență prioritățile și să îi rămână și timp liber, pe care îl poate gestiona 

după bunul plac. 

Implicarea în activitățile casnice și oferirea de mici sarcini îl ajută să devină responsabil 

și să se simtă util. 

Stabilirea unui termen limită, împărțirea sarcinilor pe pași, evitarea amânărilor, stabilirea 

timpului necesar pentru o activitate, alcătuirea unei rutine, sunt puncte cheie asupra cărora vă 

puteți implica în găsirea unor soluții si aplicarea lor. 

Atunci când copilul întâmpină dificultăți, arătați-vă înțelegerea și disponibilitatea de a 

găsi împreună soluții. 

Este important să-l încurajați și să apreciați rezultatele și progresele care apar. 

 

Respectați-i viața personală și intimitatea 

Copilul are nevoie și de spațiu personal, să simtă că adultul îi respectă alegerile, stilul 

vestimentar, felul în care arată. 

Dacă are camera sa, creați o regulă să bateți la ușă înainte să intrați, respectându-i 

intimitatea. Nu îi citiți jurnalele sau mesajele cu prietenii, și lăsați-i spațiu atunci când are 

conversații private. 

Copilul dvs. are nevoie informații pentru a trece prin aceste schimbări fizice și emoționale, 

să știe la ce să se aștepte, cum să aibă grijă de igiena personală ca să fie sănătos și cum să 

gestioneze relațiile cu ceilalți. Colaborați cu toate persoanele implicate în creșterea și educarea 

lui pentru a face mai ușoară trecerea prin această perioadă de schimbări majore, fizice, 

emoționale și sociale. 
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Sfaturi pentru părinți: 

Atunci când unul sau ambii părinți sunt plecați în străinătate pe perioade mai lungi de 

timp, pe lângă toate schimbările care apar oricum în viața copilului, se adaugă și provocările 

rezultate din absența fizică a părintelui. Chiar și în situația în care relația dvs. cu copilul a 

fost bună, tot apar momente de trăiri intense legate de plecarea dvs., gestionarea separării 

și impactul emoțional declanșat de aceasta.  

Puteți veni în sprijinul copilului pregătind din timp plecarea, informându-l cu privire 

la ceea ce se va întâmpla cu el, în grija cui va rămâne, care este programul dvs. și cât veți 

lipsi, cum veți menține legătura și cum vă îngrijiți de păstrarea contactului cu el.  

Dați-i timp să vă transmită felul în care se simte, ascultați-l cu empatie, vorbiți despre 

sentimentele dvs., cât de dificil vă este și dvs. în această situație. 

Faceți un plan pentru modul cum veți comunica, asigurați-vă că dispuneți de 

mijloacele necesare pentru aceasta (copilul să aibă acces la telefon, tabletă, etc), și cel mai 

important, țineți-vă promisiunile. Adevărul este de preferat unor promisiuni care nu pot fi 

acoperite în realitate. 

Mențineți legătura cu persoana care va fi alături fizic de copil, cu cadrele didactice, 

implicați-vă în măsura posibilului în discuțiile cu părinții din clasă, oferiți informațiile 

necesare pentru o bună adaptare a copilului la noua situație. 
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V. Care sunt nevoile adolescenților rămași acasă? 

de consilierul vocațional Onețiu Mirela 

Oriunde s-ar afla părinții, prezenți sau plecați la muncă în străinătate, toți 

copiii/adolescenții au aceleași necesități, satisfacerea lor contribuind la dezvoltarea 

sănătoasă a acestora. În cazul copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, 

unele nevoi sunt mai accentuate: nevoia de afecțiune, aprobare, acceptare, siguranță, 

protecție. Absența contactului fizic, precum și sentimentele de singurătate, dor și tristețe, 

accentuează aceste nevoi. 

Necesitățile adolescenților rămași acasă fără unul sau ambii părinți: 

 

 

Nevoia de dragoste și afecțiune 

Lipsa afecțiunii parentale determină 

copilul să fie în căutarea obiectului sau 

persoanei care-i va satisface 

necesitatea de atenție afectivă, care-i 

va asigura un confort emoțional. 

Adolescentul așteaptă afecțiune 

exprimată în cuvinte și comportament. 

El are nevoie să i se arate că este dorit 

și iubit pentru că există, și nu pentru 

cine este, ce face sau nu face. 

Nevoia de atașament 

Atașamentul față de cineva înseamnă să fii 

absolut dispus să cauți apropierea și 

contactul cu persoana în cauză, chiar și 

atunci când situația este nesigură. Copilul 

lipsit de atașamentul parental se poate 

atașa de unele obiecte sau de persoane 

adulte, în care are încredere că acestea vor 

fi disponibile, receptive și vor acorda ajutor 

ori de câte ori va fi nevoie. 

Nevoia de încurajare, stimulare și apreciere 

Pentru a obține rezultate mai bune, fiecare are nevoie ca micile sale succese să fie 

recunoscute și încurajate. Toți copiii au nevoie să li se confirme faptul că ceea ce 

întreprind are valoare.   
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Nevoia de comunicare cu părinții, cu bunicii, cu tutorele 

Adolescentul așteaptă să fie ascultat, înțeles, să găsească un sprijin pentru a lua anumite 

decizii. El își dorește să poată comunica deschis, fără a fi blamat sau criticat, și are nevoie 

să exprime prin cuvinte emoțiile și trăirile sale. Satisfacerea nevoii de comunicare 

contribuie la cunoașterea de sine, la formarea identității și a imaginii de sine, la 

descoperirea lumii înconjurătoare cu plusurile și minusurile sale. Prin comunicare, 

adolescentul va învăța să caute și să solicite ajutor, în situațiile periculoase sau de risc. 

Nevoia de a avea o familie 

Una din îngrijorările adolescenților 

este stabilitatea familiei, în 

condițiile în care unul din părinți 

este plecat peste hotare; el are 

nevoie să știe și să simtă spiritul 

apartenenței la un grup distinct în 

care să existe armonie și dragoste, 

înțelegere și răbdare; 

nesatisfacerea acestei nevoi 

creează discrepanțe în 

reprezentarea a ceea ce este o 

familie. 

Nevoia de informații 

Nevoia de informații despre 

plecarea propriu-zisă, despre 

schimbările care vor apărea după 

plecarea părintelui/părinților, 

despre cum va trăi mai departe 

(unde și cu cine va locui, ce rol va 

avea tutorele, ce se va schimba în 

viața lui, cine îl va ajuta cu școala, 

cine îi va organiza petrecerea de 

ziua sa de naștere, la cine să 

apeleze după ajutor etc.).  

 

Nevoia de aprobare și acceptare care poate fi satisfăcută prin mesaje de valorizare și 

prețuire au un impact foarte mare asupra dezvoltării încrederii și imaginii de sine pozitive. 
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De reținut:  

Atunci când una din nevoile copilului nu este satisfăcută, el se află în dezechilibru. 

Copilul nu este capabil să înțeleagă ce se întâmplă cu el în plan emoțional din cauza nevoilor 

nesatisfăcute, nu are dezvoltate abilitățile de a face față stărilor emoționale negative. 

Acestea se transformă în reacții sau comportamente nepotrivite orientate spre sine sau 

ceilalți.  

Sarcina adultului este să identifice nevoile ce generează comportamentul nedorit al 

adolescentului și să caute modalități mai adecvate prin care să împlinească aceste nevoi și 

să elimine comportamentele nedorite/inadecvate. Comportamentele problematice nu 

trebuie să schimbe percepția adultului față de copil, ci să fie un semnal de alarmă pentru a 

iniția acțiuni de prevenire și/sau intervenție.   

 

   Comportamente problematice care ar putea comunica despre nevoi nesatisfăcute: 

 • izolare 

• agresiune verbală sau fizică  

• scăderea motivației 

• îmbolnăviri frecvente 

• absențe nemotivate   

• stări depresive  

• dezinteres față de imaginea fizică 

• comportament excentric  

• comportament conflictual 

• scăderea capacității de concentrare  

• iritabilitate  

• sentimente de frustrare, furie  

• ostilitate față de cei din jur  

• frici și îngrijorări intense  
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Particularităţile adolescenţei 

Unele studii arată că până la 15% dintre adolescenții care trec prin tulburări 

emoționale, devin rebeli sau au conflicte majore cu părinții. Acest lucru ar putea fi cauzat 

de emoțiile puternice pe care le trăiesc în această perioadă. Ar fi bine ca părinții să cunoască 

particularitățile vârstei, să știe la ce să se aștepte și cum ar putea sprijini copilul în perioada 

schimbărilor. 

În timpul adolescenței, veți observa schimbări în modul în care copilul interacționează 

cu familia, prietenii și colegii. Dezvoltarea socială și emoțională este diferită pentru fiecare 

copil. Ea se formează și este în dependență de genă, dezvoltarea creierului, experiența în 

familie, prietenii, comunitatea. 

Trăiește sentimente puternice și emoții intense în momente diferite. 

Comportamentele ar putea părea imprevizibile. Aceste urcușuri și coborâșuri 

emoționale pot duce la conflicte. Creierul copilului încă învață a se controla și a 

exprima emoțiile într-un mod matur. 

Este mai sensibil: tinerii observă și procesează mai bine emoțiile altora. În timp ce 

aceste abilități sunt în curs de dezvoltare, uneori, ei pot interpreta greșit expresii 

faciale sau limbajul corpului. 

Este mai conștient de sine, în special cu privire la aspectul fizic și schimbările care 

apar. Stima de sine a adolescenților este adesea afectată de apariții sau despre cum 

cred ei că arată. Pe măsură ce se dezvoltă, ar putea compara trupurile lor cu cele ale 

prietenilor și colegilor. 

Trece printr-o etapă „glonț” de a gândi și de a acționa ca și cum nimic rău nu se 

poate întâmpla. Abilitățile de luare a deciziilor sunt în curs de dezvoltare și copilul încă 

învață despre consecințele acțiunilor sale. 

SCHIMBĂRILE EMOȚIONALE 
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Este în căutarea identității: tinerii sunt preocupați de cine sunt și care este locul lor 

în lume. Această căutare poate fi influențată de sex, grup, baza culturală și așteptările 

familiei. Dorește mai multă independență: acest lucru este de natură să influențeze 

deciziile pe care le ia copilul și relațiile pe care le are cu familia și prietenii. 

Caută mai multă responsabilitate, atât acasă cât și la școală. 

Este în căutarea de noi experiențe: adolescenții sunt predispuși să caute noi 

experiențe și să se angajeze în asumarea mai multor comportamente riscante. Dar ei 

încă își mai dezvoltă controlul asupra impulsurilor lor. 

Gândește mai multe despre „bine” și „rău”: adolescenții încep să învețe că sunt 

responsabili pentru propriile acțiuni, decizii și consecințe. Ei întrebă mai multe lucruri. 

Cuvintele și acțiunile tale ca părinte dau formă noțiunilor de „bine” sau „rău”. 

Poate fi influențat mai mult de prieteni, mai ales atunci când este vorba de 

comportament, sentimente și stima de sine. 

Încep a dezvolta și explora o identitate sexuală: copilul ar putea începe să aibă 

relații romantice. Acestea nu sunt neapărat relații intime. Pentru unii tineri, relațiile 

sexuale apar mai târziu în viață. 

Comunică în diferite moduri: internetul, telefoanele mobile și rețelele sociale pot 

influența în mod semnificativ modul în care copilul comunică cu prietenii și învață 

despre lume. 

 

SCHIMBĂRILE SOCIALE 
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Vrea să petreacă mai puțin timp cu familia și mai mult timp cu prietenii și colegii. 

Are mai multe argumente: unele conflicte între părinți și copii în timpul adolescenței 

sunt normale. Ei caută mai multă independență. De fapt, acest lucru arată că copilul 

se maturizează. Conflictele tind să se înmulțească în adolescența timpurie. Acest lucru 

nu este de natură să afecteze relația cu copilul, pe termen lung. 

Vede lucrurile diferit de tine: aceasta nu se întâmplă pentru că copilul vrea să te 

supărare. Este pentru că el începe să gândească mai mult abstract și să pună la îndoială 

diferite puncte de vedere. În același timp, pentru unii adolescenți este greu să 

înțeleagă efectele comportamentului lui și comentariile altor persoane. Aceste 

aptitudini se vor dezvolta în timp. 

MODIFICĂRI ÎN RELAȚII 
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Cum sӑ vӑ ȋnțelegeți mai bine cu adolescentul? 

 Încurajați-l să gândească independent. 

Dați-i sfaturi numai atunci când le cere. Prea multe sfaturi scad capacitatea de a rezolva 

singur problemele și îl fac dependent de părerile altora. Discuțiile în contradictoriu sunt o 

experiență utilă pentru dezvoltarea adolescentului, deoarece îl învață să se exprime, să se 

afirme. Când face asta cu dvs., se pregătește să se descurce mai bine în alte situații, în 

relațiile cu alți oameni. Dacă s-a întâmplat ca o decizie să fie nereușită, nu-l certați, nu-i 

faceți morală. Mai bine puneți-i întrebări care să-l facă să gândească. Întrebați dacă a învățat 

ceva din experiență și ce va face diferit data viitoare. Discutați despre alegerea sa, felul 

cum ar fi putut să o evite și modalitatea în care ar fi bine să procedeze pe viitor. 

 Stabiliți reguli, nu impuneți! 

Adolescentul caută aprobarea dvs., dar el nu se așteaptă să aprobați orice îi trece prin 

cap să facă. Lipsa controlului înseamnă pentru unii adolescenți dezinteres și lipsa afecțiunii. 

Chiar dacă majoritatea nu ar recunoaște, libertatea îi sperie. Ei se simt în nesiguranță din 

cauza alegerilor pe care sunt nevoiți să le facă. Regulile și limitele pe care le stabiliți sunt o 

cale de a arăta adolescentului grija pe care i-o purtați. Libertatea de care are nevoie un 

adolescent trebuie acordată treptat. Recunoașteți și apreciați atunci când are un 

comportament matur, responsabil. 

Adolescenții vor să fie tratați ca niște adulți. Ei însă trebuie să înțeleagă că dreptul vine 

împreună cu responsabilitatea de a se purta ca niște adulți. 

Adolescenții au nevoie de limite și de disciplină ca să se simtă în siguranță. Dar prea 

multe reguli sunt simțite ca un control asupra vieții lor. Cel mai bine este să stabiliți reguli 

(5–7 sunt destule) pentru situații în care sănătatea și siguranța tânărului pot fi în pericol. 

Lăsați-l să ia singur decizii în celelalte situații. Pentru a stabili reguli, trebuie să vă clarificați 

ce așteptați de la adolescent și ce comportamente considerați inacceptabile. 
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 Vorbiți-i ca unui egal și respectați-i părerile! 

Asigurați-vă că îi cunoașteți punctul de vedere. Dacă nu-l cunoașteți, întrebați. Copiii 

sunt plini de idei și ați putea descoperi lucruri la care nu v-ați gândit înainte. Este firesc să 

aveți uneori păreri diferite, și dacă vă contrazice este pentru că are și el părerea sa.  

Este important să nu vă impuneți poziția, altfel relația voastră va avea de suferit. Insistați 

doar dacă este vorba despre securitatea copilului. Încercați să nu faceți morală, asta îi irită 

pe toți adolescenții și îi face să procedeze invers decât le spun adulții. Vorbiți despre diferite 

neînțelegeri, dar nu cu scopul de a mustra, ci pentru ca să-și clarifice ce s-a întâmplat și cum 

văd alți oameni situația.  

 Încurajați-l să-și planifice viitorul! 

În adolescență se iau deciziile despre viitoarea profesie. Discutați cu adolescentul despre 

cum își vede viitorul, profesiile care i se par interesante, cu ce i-ar plăcea să se ocupe. 

Ajutați-l să înțeleagă ce vrea de la viață. Încurajați-l să aibă încredere în punctele sale tari. 

Țineți minte că unii tineri se gândesc mai degrabă la o meserie care să le aducă 

independență decât la continuarea studiilor. Discutați despre lucrurile care fac ca o profesie 

să fie potrivită pentru o persoană — corespunde cu interesele ei, îi pune în valoare 

capacitățile și talentele, este cerută de societate și aduce un venit bun. 

 Învățați-l să se descurce cu banii! 

Unii copii și tineri care au părinți plecați peste hotare decid singuri când și cum să-și 

cheltuie banii; alții împart această responsabilitate cu persoana în grija căreia au rămas. În 

ambele cazuri, adolescenții au nevoie să învețe cum să facă asta, iar dacă ați lua dvs. toate 

hotărârile despre cheltuielile sale, el nu va învăța nimic. Mult mai bine este să-i încredințați, 

pe măsură ce crește, responsabilitatea gestionării unor bani de buzunar. A cheltui bani 

înseamnă a face alegeri, care uneori nu sunt ușoare. 
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VI. Stima de sine la copiii ai căror părinți au plecat la muncă în 

străinătate 

 

Ne dorim cu toții copii independenți și încrezători în propriile puteri. Acest deziderat 

devine și mai important pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate 

deoarece o stimă de sine pozitivă ajută copilul să depășească mai ușor momentele dificile 

cu care se confruntă în viața de zi cu zi. Stima de sine a copilului este aspectul psihologic 

cel mai afectat de plecarea părinților la muncă în străinătate deoarece copilul, datorită 

particularităților gândirii prezente la copii în general, manifestă tendința firească de a se 

auto-învinovăți când ceva se întâmplă în cadrul familiei. Datorită acestor particularități 

(gândire egocentrică), copilul crede că este responsabil de plecarea părintelui pentru că 

ceva este în neregulă cu el sau că nu este suficient de bun pentru a fi vrednic de dragostea 

părinților. 

Dezvoltarea încrederii în sine presupune, din 

partea persoanelor în grija cărora rămân copii, o 

atitudine constantă și un efort sistematic pe termen 

lung. Există anumite semne pe care persoana adultă 

(profesor, rudă, îngrijitor) din jurul copilului le 

poate identifica și care indică posibile probleme ale 

acestuia legate de încrederea în sine. Sunt reacții 

care apar frecvent în interacțiunile copilului cu 

lumea sau doar ocazional, în anumite situații. Când 

aceste reacții devin modele stabile de 

comportament, ele semnalează existența unei 

dificultăți la nivelul stimei de sine. 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
Pentru informații detailate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați site -ul web al 

Intrumentelor Structurale în România www.fonduri-ue.ro 37 

Așadar, dragi părinți/tutori/reprezentanți legali, fiți atenți la următoarele 

comportamente ale copilului dumneavoastră: 

➢ Copilul evită anumite sarcini sau provocări fără ca măcar să încerce. Acest fapt ar 

putea fi rezultatul temerii de eșec sau a unui sentiment de neajutorare. 

➢ Abandonează un joc sau o sarcină la scurt timp după ce începe, la primul semn de 

frustrare. 

➢ Încearcă să trișeze sau să mintă atunci când este pe cale să piardă la un joc sau nu se 

descurcă bine. 

➢ Adoptă comportamente specifice unei vârste mai mici decât cea pe care o are (se 

comportă ”prostește” sau ”ca un bebeluș”). Astfel de reacții ale copilului atrag după 

sine tachinări și porecle din partea celorlalți, ajungându-se deseori la conflicte 

verbale sau fizice. 

➢ Devine autoritar și inflexibil ca modalitate de a masca emoțiile de frustrare și 

neajutorare. 

➢ Găsește scuze pentru nereușitele sale (”profesorul a fost prea exigent cu mine”) sau 

diminuează importanța situațiilor în care nu s-a descurcat prea bine (”materia asta 

nici măcar nu îmi place”) încercând să învinovățească factori externi, care nu țin de 

controlul său. 

➢ Înregistrează o scădere a performanțelor școlare sau își pierde interesul pentru 

activități obișnuite. 

➢ Se retrage din interacțiunile sociale, pierzând contactul cu prietenii săi. 

➢ Prezintă schimbări de dispoziție manifestate prin treceri de la tristețe, plâns, crize 

de furie, frustrare, tăcere. 

➢ Face comentarii auto-critice, cum ar fi ”nu sunt în stare de nimic”, ”nimeni nu mă 

place”, ”sunt urât”, ”toți colegii sunt mai deștepți decât mine”. 

➢ Are dificultăți în a accepta atât laude, cât și critici. 
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➢ Devine excesiv de preocupat și de sensibil la opinia altora despre el. 

➢ Este puternic afectat de influențele negative ale grupului de egali, adoptând atitudini 

și  comportamente cum ar fi: lipsă de interes față de școală, chiul, atitudine obraznică 

față de profesori, furt din magazine, consum de tutun, alcool sau droguri. 

➢ Exagerează cu ajutorul oferit în casă sau, dimpotrivă, nu se implică deloc în treburile 

casnice. 

 

Ce pot face adulții dacă observă astfel de situații? 

Părinții trebuie să îl ajute pe copil să își dezvolte o stimă de sine pozitivă. Stima de 

sine este definită ca modalitatea în care o persoană se percepe, adică se referă la 

propriile gânduri și emoții despre sine și la abilitatea să de a face lucruri semnificative 

pentru sine. Pentru ca stima de sine a copiilor ce cresc departe de persoanele 

semnificative să se poată dezvolta într-un mod pozitiv, este nevoie de existența unui 

sentiment de apartenență și de conexiune la istoria personală. 

Sentimentul de apartenență pozitiv poate fi dezvoltat în două contexte: 

 

 

 

 

❖ facilitarea incluziunii în 

grupurile sociale în care 

activează copilul (școală, 

echipe de sport, trupe de 

dans, trupe de teatru etc.) 

 

 

❖ suport oferit copilului astfel încât să 

experimenteze un sentiment de 

conexiune și apartenență la familia 

extinsă. Orice interacțiune cu 

copilul, de la a-i oferi un 

compliment și până la a gestiona o 

situație în care a încălcat o regulă, 

reprezintă o sursă potențială de a-i 

dezvolta stima de sine.  
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Câteva principii: 

 

❖ Manifestați atitudini și comportamente care să ofere copilului un sentiment autentic 

de siguranță. 

❖ Dezvoltați sentimentul de apartenență la grup. 

❖ Oferiți considerație pozitivă necondiționată. 

❖ Fiți generos în a-i oferi laude copilului, spunându-i ceea ce face bine. Puneți  accent 

pe efortul pe care îl depune, inclusiv în situațiile în care nu a obținut rezultatele 

dorite. 

❖ Oferiți-i suport atunci când e cazul, dar faceți-o în mod constructiv: fără a-l umili, 

ci punând accent pe ce poate să facă mai bine într-o situație viitoare asemănătoare. 

❖ Cereți opinia copilului și, atunci când e posibil, puneți în practică sugestiile sale. 

❖ Încurajați-l să își dezvolte talentele și interesele. Chiar dacă vi se par neimportante, 

pentru el este important să obțină succese ce pot fi împărtășite. Muzica, dansul, 

sportul sunt hobby-uri ce pot fi cultivate la copii, cu condiția să nu interfereze cu 

responsabilitățile pe care le au acasă sau la școală. 

❖ În esență, pentru a se dezvolta normal din punct de vedere emoțional și pentru a 

poseda o stimă de sine pozitivă, copii au nevoie să se simtă valorizați și să primească 

feedback pozitiv care să îi facă să se simtă bine cu ei înșiși. 
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VII. Raport informare legislativă 

 de consilier juridic Alina Simona Ion 

  

Îndrumări privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor  
ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate  

 
 
 
 
 

 

 

 

Protecţia şi promovarea drepturilor copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate este reglementată de dispozițiile art. 104- 108 din Legea Nr. 272 din 2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copiilor. 

  Respectarea, promovarea și garantarea drepturilor copiilor se subordonează cu 

prioritate principiului interesului superior al copilului.  

Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică 

şi morală normală, la echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie. Interesul superior al 

copilului prevalează. 

Principiul interesului superior al copilului reglementează inclusiv drepturile şi 

obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum şi oricăror 

persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal, respectiv persoanei desemnate, în cazul 

copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate. 

Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile 

care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, 

precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti.   
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Procedura privind protecția copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate 

➢ Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, 

care urmează să plece la muncă în străinătate, tutorele, precum și părinți care 

urmează să mergă la muncă în alt stat au obligaţia de a notifica această intenţie 

serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte 

de a părăsi ţara. 

➢ Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de 

întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz. 

➢ Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de 

către instanţa de tutelă, cu aplicarea principiului interesului superior al copilului. 

➢ Persoana desemnată pentru întreținerea copilui pe perioada absenței părinților din 

țară trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

1. să facă parte din familia extinsă (rudele copilului, până la gradul IV inclusiv),  

2. să aibă minimum 18 ani, 

3. să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi 

îngrijirii unui copil. 

 

  Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor, oraşelor, 

comunelor asigură persoanelor desemnate consiliere şi informare cu privire la răspunderea 

pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni. 

  Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana 

copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată 

în notificare. 

 Persoana căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească își exprimă acordul 

personal, în faţa instanţei. 

  La cererea pentru confirmarea persoanei desemnate în notificare se ataşează acte din 

care să rezulte îndeplinirea condiţiilor mai sus menționate. 
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➢ Cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură 

civilă, ținând cont de interesul superior al copilului. Soluţionarea cererii de delegare 

a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în termen de 3 zile de la depunerea 

acesteia. 

➢ Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se 

deleagă şi perioada pentru care are loc delegarea. 

➢ După ce instanţa hotărăşte delegarea drepturilor părinteşti, persoana în sarcina căreia 

cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de 

consiliere, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia 

cu minorul. 

➢ Instanţa de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la 

domiciliul părinţilor sau tutorelui, precum şi primarului de la domiciliul persoanei 

căreia i se acordă delegarea autorităţii părinteşti. 

   Autorităţile administraţiei publice locale, prin intermediul serviciilor de asistenţă socială, 

pot iniţia, în limita prevederilor bugetului de stat sau ale bugetelor locale şi în limita 

bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzute cu această destinaţie, campanii de informare a 

părinţilor, în vederea: 

a) conştientizării de către părinţi a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în 

străinătate; 

b) informării părinţilor cu privire la obligaţiile ce le revin în situaţia în care intenţionează 

să plece în străinătate 

 

Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi 

la muncă în străinătate, precum şi serviciile de care aceştia pot beneficia este stabilită prin 

H.G. Nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului 

de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor 

de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind 

colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi 
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serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate 

de către acestea. 

 

Serviciul public de asistenţă socială solicită anual, în ultimul trimestru al anului, 

unităţilor şcolare care funcţionează pe raza lor administrativ-teritorială, date şi informaţii 

cu privire la copiii aflaţi în următoarele situaţii: 

a) copii cu ambii părinţi plecaţi în străinătate; 

b) copii cu părintele unic susţinător plecat în străinătate; 

c) copii cu un singur părinte plecat în străinătate; 

d) copii reveniţi în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai 

mare de un an. 

Unitatea şcolară are obligaţia de a transmite lista nominală a copiilor aflaţi în situaţiile 

prevăzute mai sus, în cel mult 15 zile calendaristice de la solicitare. Lista va cuprinde numele 

şi prenumele copilului, numele şi prenumele părinţilor sau, după caz, ale părintelui şi adresa 

de domiciliu a acestuia. 

  După primirea datelor, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a se deplasa 

la adresa la care sunt îngrijiţi copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate şi de a verifica 

dacă sunt respectate prevederile art. 104-105 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a se deplasa şi la domiciliul copiilor cu 

un singur părinte plecat în străinătate și al copiilor reveniţi în ţară după o perioadă de şedere 

în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.  

 

 În situaţia în care constată că nu există persoana desemnată care se ocupă de 

întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz, potrivit 

notificării prevăzute în Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a informa în scris persoana 

în îngrijirea căreia se află copilul cu privire la prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 

272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora” Cel care 
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ia un copil pentru a-l îngriji sau proteja temporar, până la stabilirea unei măsuri de 

protecţie în condiţiile legii, are obligaţia de a-l întreţine şi, în termen de 48 de ore, de a 

anunţa autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau 

domiciliul.” 

 

  Persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil cu părinte/părinţi 

plecat/plecaţi la muncă în străinătate are obligaţia de a pune la dispoziţia serviciului public 

de asistenţă socială toate datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la adresa la care 

pot fi contactaţi părinţii în străinătate şi de a face dovada că menţine legătura cu aceştia. 

  Cu ocazia vizitei la domiciliu reprezentantul serviciului public de asistenţă socială 

completează fişa de identificare a riscurilor. 

În primele 6 luni după primirea copiei hotărârii de delegare a autorităţii părinteşti 

în condiţiile prevederilor art. 105 alin. (9) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, serviciul public de asistenţă socială realizează o 

dată la două luni vizite la domiciliul persoanelor desemnate de instanţă, în vederea 

informării şi consilierii acestora cu privire la răspunderea pentru creşterea şi îngrijirea 

copilului. Ulterior vizitele vor fi realizate semestrial. 

După efectuarea vizitei, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială 

întocmeşte un raport privitor la evoluţia copilului şi a modului în care acesta este îngrijit, 

care să cuprindă în mod obligatoriu informaţii cu privire la performanţele şcolare, starea 

fizică a copilului, grupul de prieteni şi anturajul copilului/copiilor. Concluziile evaluării sunt 

comunicate şi persoanelor desemnate de către instanţă să se ocupe de creşterea şi îngrijirea 

copilului, care sunt sprijinite în luarea unor măsuri în funcţie de cauzele identificate. În 

situaţia în care în familie sunt îngrijiţi mai mulţi copii se întocmeşte un raport unic pe 

familie, care cuprinde în mod obligatoriu informaţii pentru fiecare copil, inclusiv pentru cei 

care nu sunt de vârstă şcolară. 

• În situaţia în care se constată scăderea randamentului şcolar, învăţătorul/dirigintele 

copilului are obligaţia de a solicita sprijinul consilierului şcolar şi de a anunţa în scris 

reprezentantul serviciului public de asistenţă socială. 
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• În situaţia în care în urma evaluării se constată că există suspiciuni de afectare a stării 

emoţionale a copilului, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială solicită 

sprijinul unui psiholog, în vederea includerii acestuia în cadrul unui program de 

consiliere psihologică. Dacă la nivel local nu există psiholog, reprezentantul serviciului 

public de asistenţă socială solicită sprijinul direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului în vederea facilitării accesului la servicii de specialitate. 

• Dacă în termen de 3 luni de la înscrierea la şcoală a copilului cu părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate, situaţia şcolară şi integrarea acestuia în mediul şcolar nu se 

îmbunătăţesc, învăţătorul/dirigintele, cu aprobarea directorului unităţii de 

învăţământ, are obligaţia de a solicita sprijinul consilierilor şcolari din cadrul centrului 

judeţean de resurse şi asistenţă educaţională sau, după caz, centrului Municipiului 

Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională. 

• -În situaţia în care în urma vizitelor efectuate se constată degradarea stării de 

sănătate a copilului care are părinţii plecaţi la muncă în străinătate, reprezentantul 

serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a informa în scris medicul de 

familie şi de a solicita sprijinul acestuia în ceea ce priveşte verificarea stării de 

sănătate a acestuia. 

• În situaţia în care în urma vizitelor efectuate se constată afilierea copilului cu părinţi 

plecaţi la muncă în străinătate la un grup de prieteni cu comportament infracţional, 

reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a solicita în scris 

sprijinul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în vederea 

oferirii de servicii de specialitate, concomitent cu informarea unităţii şcolare la care 

acesta este înscris şi a poliţiei. 

• În situaţia în care în urma vizitelor efectuate, reprezentantul serviciului public de 

asistenţă socială intră în contact cu un copil şi are suspiciuni asupra unui posibil caz 

de abuz, neglijare sau rele tratamente, acesta are obligaţia de a sesiza de îndată 

direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea iniţierii 

procedurilor prevăzute de lege în astfel de cazuri. 
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  Pentru situaţiile mai sus prevăzute reprezentantul serviciului public de asistenţă socială 

întocmeşte planul de servicii. Planul de servicii reprezintă documentul prin care se 

realizează planificarea acordării serviciilor şi a prestaţiilor, pe baza evaluării psihosociale a 

copilului şi a familiei, în vederea prevenirii abuzului, neglijării, exploatării, a oricăror forme 

de violenţă asupra copilului, precum şi a separării copilului de familia sa. 

 

   În vederea sprijinirii familiilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu părinţi plecaţi 

la muncă în străinătate, serviciul public de asistenţă socială îndeplineşte următoarele 

atribuţii: 

a) urmăreşte menţinerea relaţiilor personale ale copiilor cu părinţii care sunt plecaţi la 

muncă în străinătate; 

b) organizează programe de educaţie parentală destinate părintelui care se ocupă de 

creşterea şi îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, 

respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de creşterea şi îngrijirea copiilor cu 

părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi a celor care au revenit în ţară după 

o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an; 

c) organizează întâlniri trimestriale sau ori de câte ori este necesar cu persoanele care 

se ocupă de creşterea şi îngrijirea copiilor, precum şi cu părintele care se ocupă de 

creşterea şi îngrijirea copilului după plecarea celui de al doilea părinte la muncă în 

străinătate; 

d) facilitează şi sprijină menţinerea unui contact permanent între reprezentanţii unităţii 

de învăţământ pe care o frecventează copilul şi persoana în grija căruia acesta a fost 

lăsat de părinţi; 

e) încurajează părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul şi 

cadrele didactice să stabilească acorduri de învăţare, adecvate nevoilor acestora care 

să cuprindă în mod explicit scopurile, aşteptările şi responsabilităţile ce revin şcolii şi 

familiei; 
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f) sprijină părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul în 

utilizarea unor metode de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie, 

rezolvarea problemelor etc. 

 

Copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea deplină a 

drepturilor lor, în condiţiile prezentei legi. 

  Răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând 

părinţilor, aceştia având obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile 

faţă de copil ţinând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia. 

  În subsidiar, responsabilitatea revine colectivităţii locale din care fac parte copilul şi 

familia sa. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini părinţii sau, 

după caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligaţiilor ce le revin cu privire la 

copil, dezvoltând şi asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile şi de calitate, 

corespunzătoare nevoilor copilului. 

  Intervenţia statului este complementară; statul asigură protecţia copilului şi garantează 

respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de instituţiile statului 

şi de autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu. 
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Principiile potrivit cărora se realizează respectarea şi garantarea drepturilor copilului 

sunt: 

a. respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 

b. egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 

c. responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 

obligaţiilor părinteşti; 

d. primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea 

drepturilor copilului; 

e. descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia multisectorială şi 

parteneriatul dintre instituţiile publice şi organismele private autorizate; 

f. asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil; 

g. respectarea demnităţii copilului; 

h. ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de 

vârsta şi de gradul său de maturitate; 

i. asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, 

ţinând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării 

unei măsuri de protecţie; 

j. celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil; 

k. asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme 

de violenţă asupra copilului; 

l. interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în 

corelaţie cu ansamblul reglementărilor din această materie  

 

 

În orice cauză care priveşte drepturi ale copilului, instanţa verifică dacă înţelegerile dintre 
părinţi sau ale acestora cu alte persoane respectă interesul superior al copilului 
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Drepturile copilului: 
 

❖ Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale. 

❖ Copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, 

rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de 

ataşament. 

❖ Copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu 

acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de 

familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. 

❖ Părinţii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relaţiile 

personale ale acestuia cu bunicii, fraţii şi surorile ori cu alte persoane alături de 

care copilul s-a bucurat de viaţa de familie decât în cazurile în care instanţa decide 

în acest sens, apreciind că există motive temeinice de natură a primejdui 

dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului. 

❖ Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private 

şi familiale. 

❖ Copilul are dreptul la libertate de exprimare. 

❖ Libertatea copilului de a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii de orice natură, 

care vizează promovarea bunăstării sale sociale, spirituale şi morale, sănătatea sa 

fizică şi mentală, sub orice formă şi prin orice mijloace la alegerea sa, este 

inviolabilă 

❖ Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra 

oricărei probleme care îl priveşte. 

❖ Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate 

fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. 

❖ Copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor 

sale fundamentale. 
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❖ Copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi. În acest sens: 

1. Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor. 

2. Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti trebuie să aibă în 

vedere interesul superior al copilului 

❖ Copilul are dreptul să fie crescut în condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică, 

mentală, spirituală, morală şi social 

❖ Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 

nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. 

❖ Părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează 

să fie dată copiilor lor şi au obligaţia să înscrie copilul la şcoală şi să asigure 

frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor şcolare. 

❖ Copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă. 

❖ Copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să 

participe în mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile 

culturale, artistice şi sportive ale comunităţii. Autorităţile publice au obligaţia să 

contribuie, potrivit atribuţiilor ce le revin, la asigurarea condiţiilor exercitării în 

condiţii de egalitate a acestui drept. 
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