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Conferința națională FICE România 
Prevenirea abuzului și violenței asupra copilului reflectată în planul politicilor publice  

București, 18 noiembrie 2022 

Printre activitățile meritorii pe care le-a  desfășurat FICE  Romȃnia  în campania „19 zile  de  
activism pentru  prevenirea violentei asupra  copiilor și tinerilor” ȋn mod constant, dorim să  
menționăm conferinţa  naţionalǎ, în data de 18 noiembrie 2022, la Palatul Parlamentului, Sala 
„Dimitrie Cantemir” sub patronajul Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului României. 
Este vorba despre Conferința națională cu tema Prevenirea abuzului și violenței asupra 
copilului reflectată în planul politicilor publice, conferință ce s-a dovedit a fi o încheiere în 
forță a Campaniei 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor, 
inițiată de către World Women's Summit Foundation (Geneva) și promovată, deja anual, de 
către FICE România la nivelul întregii țări. Pentru transpunerea în practică a acestui proiect, 
FICE România a lucrat în parteneriat cu: Asociația Comunelor din România (ACoR), 
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Agenţia  
Naţionalǎ  Antidrog (ANA),Radio România, Societatea Română de Radiodifuziune, 
Asociația Directorilor Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Revista „Tribuna 
Învățământului”. 
Gazdele Conferinței au fost prof. Toma Mareș, președințe al FICE România de la 
întemeierea acestei filiale naționale (pe 1 septembrie 1990), și prof. Gabriela Crețu (senator 
de Vaslui și vicepreședinte al FICE România), iar moderarea discuțiilor a fost asigurată de 
prof. univ. dr. emerit Ioan Neacșu, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației 
București, și doamna deputat de Argeș, Simona Bucura Oprescu. Unul dintre invitații de 
marcă a fost doamna Gabriela Firea, ministru al Ministerului Familiei, Tineretului și 
Egalității de Șanse, la care s-au adăugat alte personalități politice (parlamentari, senatori, 
deputați, primari), profesori, angajați ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului (DGASPC) din județele Argeș, Ialomița, Iași, Neamț și Vaslui, reprezentanți ai 
Agenției Naționale Antidrog (ANA), ai Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru 
Copil (FONPC), ai ANPDCA, ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor 
Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) și ai Institutului Român pentru Drepturile Omului. 
Deși timpul alocat Conferinței a fost de doar trei ore (prea limitat pentru bogăția de idei 
vehiculate), întâlnirea și-a stabilit ca obiectiv general aducerea în prim plan a modalităților 
concrete prin care diverse instituții, guvernamentale și non-guvernamentale, pot colabora 
pentru a diminua (dacă nu a eradica complet) fenomenul violenței exercitate asupra copiilor 
și prin care pot influența, lucrând împreună, conceperea de politici concertate în sensul creării 
unui mediu social protector al copiilor. Obiectivul general derivă, dealtfel, din însuși motto-ul 
Conferinței: „Să contribuim cu toții, până în anul 2030, la stoparea violenței împotriva 
copiilor și tinerilor!”. Acest deziderat, exprimat altfel, a fost reflectat și de cuvântul de 
deschidere al prof. Toma Mareș, care a vorbit despre misiunea organizației FICE România 
(bazată pe voluntariat în folosul copiilor și pe profesionalizarea continuă a specialiștilor 
domeniului social - peste patru mii formați până în prezent), sublinind numărul mare de școli 
implicate în campania curentă - 714 - și accentuând importanța oferirii de informații, în scop 
preventiv, celor mai tineri membri ai societății. Doamna senator Gabriela Crețu a punctat, 
foarte concis și frumos, că „ne aflăm azi aici pentru că în lume există violență contra 
copilului, război, foamete...”  
 
Secțiunea destinată prezentării de lucrări a cuprins următoarele puncte de vedere:  

• Intervenția doamnei ministru Gabriela Firea s-a axact pe o serie de puncte-cheie, 
aflate sub umbrela ideii că „toate problemele sensibile nu au culoare politică”: femeile 
în funcții de conducere; proiecte europene (cum e cel depus de ANPDCA, pentru 
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construirea, amenajarea, dotarea a 150 de centre de zi pentru copii în toate județele 
țării, centre care, prin intermediul echipelor alcătuite din asistenți sociali, medicali, 
cadre didactice și preoți, să pună la dispoziția beneficiarilor consultanță psihologică, 
suport emoțional, rechizite, hrană, îmbrăcăminte, sprijin la efectuarea temelor etc.); ca 
o consecință a feed-back-ului pozitiv transmis de la Bruxelles pentru planul de acțiune 
al României, țara noastră va trebui să aloce un procent semnificativ din fonduri 
europene pentru a rezolva problemele tinerilor. 

• Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului, domnul Adrian Bulgaru, a 
atras atenția asupra faptului că există diferențe între ceea ce ne propunem să rezolvăm 
și ceea ce se poate face concret, fiind necesară o colaborare mai strânsă între 
autoritățile și instituțiile publice care promovează drepturile omului (implicit ale 
copilului); consideră că prevenirea abuzurilor și violențelor se poate face prin 
educarea atât a copiilor, dar și a celor ce au în grijă copii (părinți, educatori, 
personalul din centrele de tip rezidențial), de aceea va vedea lumina tiparului un ghid 
care să conțină informații despre drepturile copiilor și despre modalitățile prin care se 
pot preveni abuzurile; trebuie înțeleasă ideea că un copil nu este beneficiar al 
drepturilor, ci titularul drepturilor sale. 

• Vicepreședintele ANPDPD, doamna Adela Crăciun, susține că persoanele cu 
dizabilități nu au anumite drepturi deoarece nu există cadrul legal care să permită 
exercitarea acestora sau deoarece intervin prejudecățile societății, iar politicile sociale 
și instituțiile Statului trebuie să se concentreze pe combaterea acestor 
nereguli/inechități. În plus, persoanele cu dizabilități trebuie să știe că au dreptul să își 
dea (ori nu!) consimțământul în orice aspect care le vizează viața: la ce școală merg, 
ce profesie vor să aibă, unde vor să locuiască etc.. 
 

•   Reprezentanta Agenției Naționale Antidrog  doamna director- comisar șef de poliție 
-Ramona-Georgiana Dabija. a insistat pe dreptul consumatorilor de substanțe 
periculoase de a nu mai fi discriminați, blamați, incriminați, ci de a primi asistență din 
partea specialiștilor domeniului. 

• Nu, abuzului și violenței împotriva copiilor! este tema prezentată de doamna senator 
Lucica Dina Muntean, președinte al Comisiei de anchetă privind investigarea 
cazurilor de abuzuri sexuale/fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial 
aflate în subordinea DGASPC-urilor. Vorbitoarea a reiterat ideea colaborării între 
toate forurile care se ocupă de copii pentru a preveni violența, discriminarea, 
intimidarea minorilor (protecția copilului, educația, sănătatea, justiția) și a vorbit 
despre obiectivul strategiei europene, axată pe identitatea dintre drepturile omului și 
drepturile copilului. Comisia de anchetă a abuzurilor a apărut ca o emanație a acestei 
strategii europene și investighează cauzele ce au dus la apariția acestor abuzuri, 
stabilind, apoi, măsurile care trebuie luate. S-au prezentat cele două inițiative 
legislative privitoare la tineri și la copii: a) obținerea acordului tânărului ce părăsește 
sistemul de protecție de a fi monitorizat după ieșirea din sistem, dar și obligativitatea 
DGASPC-urilor de a sprijini respectivul tânăr în demersul de găsire a unui loc de 
muncă și a unei cazări; și b) suplimentarea măsurilor de protejare a martorului minor 
(de ex.: înlocuirea reprezentantului minor al copilului cu un psiholog, pentru a evita 
ca respectivul copil-martor să fie manipulat sau supus intimidărilor). 

• Domnul Bogdan Simion, președintele FONPC (organizație ce a împlinit, în martie 
2022, 25 de ani de existență, FICE România fiind unul dintre fondatorii acestei 
federații), consideră că prevenirea abuzului este foarte dificilă, iar violența împotriva 
copilului este o tară a unei mentalități apărute în comunism („Dacă nu poți avea grijă 
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de un copil, dă-l în grija Statului!”). La nivel global, 27 de țări s-au raliat unei 
inițiative anti-violență care se raportează la date culese din teritorii și la analiza 
efectelor. Cel mai mult deranjează violența comisă împotriva copiilor chiar de către 
instituțiile menite să-i ocrotească (ex.: camera de audiere a minorului în justiție). 
Suntem pe primul loc în Europa la numărul de mame minore (aprox. 17.000/an, în 
condițiile în care nici măcar nu se raportează toate cazurile de abuz sexual). 

• Lucrarea următoare, purtând același titlu ca și Conferința, Prevenirea abuzului și 
violenței asupra copilului reflectată în planul politicilor publice (probabil tocmai 
pentru a evidenția nivelul înalt al întâlnirii de la Palatul Parlamentului), a fost 
prezentată de doamna Mariana Gâju, primar al comunei Cumpăna, din jud. 
Constanța, dar și prim-vicepreședinte al AcoR. În viziunea vorbitoarei, familia, școala 
și instituțiile administrației publice (în colaborare cu ONG-urile) au obligația de a se 
ocupa de copii – din nefericire, legislația are lacune, nu acoperă toate aspectele 
problematice. În AcoR există 2863 de comune, ce acoperă 87% din teritoriul țării . 
 Ȋn mediul rural se petrec cele mai multe abuzuri, din cauza sărăciei, a abandonului 
școlar, a lipsei/insuficienței serviciilor sociale, drept urmare, primarul comunei 
Cumpăna solicită ca toate programele de guvernare să includă capitole dedicate 
copiilor și solicitǎ deblocarea concursurilor pentru posturile de asistenți sociali din 
administrația publică. 

• Violența și protecția copiilor în școală. Fenomenologie, mecanisme explicative 
aparține domnului prof. univ. dr. emerit Ioan Neacșu și este structurată astfel: o listă 
de aprox. cuvinte ce exprimă violența; un inventar al domeniilor în care violența se 
manifestă cu predilecție (armată, geopolitică, istoria scrisă de învingători, literatură – 
poezia lirică, filosofie, psihologie, psihologia mulțimilor, practica religioasă – 
cruciadele, instituții publice); niveluri ce pot fi atinse de violență (catastrofal, macro – 
între partide, micro – în familie, singular); ce se învață (imitația, dezinhibiția – 
toxicomania, alcoolismul, desensibilizarea, frustrarea, deprivarea materială etc.). 

• Doamna Codres Adina Mihaela (ANPDCA) a prezentat subiectul Poți fi și TU un 
AMBASADOR ANTIBULLYING în școala TA?! Creșterea gradului de 
conștientizare a prevenirii violenței psihologice în școală, care încadrează bullying-
ul, un concept la început de drum, în categoria violenței psihologice, nu doar fizice, cu 
consecințe foarte grave, de aceea este necesară nu doar recunoașterea existenței 
fenomenului, ci și prevenirea acestuia (s-a lucrat mult cu personalul didactic în acest 
scop). 

• Mass-media, un jucător vechi, dar nou în confruntarea violenței asupra copiilor 
este tema abordată de Cleopatra Ravaru și Romeo Crețu (DGASPC Vaslui). 
Prezentatorii au propus transformarea mass-mediei într-un aliat principal în efortul de 
combatere a violenței, folosind în mod „agresiv” campaniile publicitare pentru a „nu 
vinde” tocmai violența ce produce rating și pentru a conduce la atingerea unei mase 
critice în rândul populației, astfel încât toleranța față de comportamentele agresive, de 
orice fel, manifestate față de categoriile vulnerabile, să devină inexistentă. Lucrarea 
conține, de asemenea, și o analiză S.W.O.T. a politicilor existente în România în acest 
domeniu, dar și propuneri de soluții care să aibă drept finalitate diminuarea/eradicarea 
violențelor exercitate împotriva copiilor și tinerilor. 

• Reprezentând DGASPC Argeș, directorul general adjunct al instituției, doamna 
Iuliana Alina Matei a supus atenției lucrarea Prevenirea și combaterea violenței 
domestice – premisă a dezvoltării armonioase a copilului, enumerând și detaliind 
mediile de manifestare a violenței (cu accent pe familie), formele și consecințele 
comportamentului violent, barierele ce ce pot ridica contra agresivității și soluțiile 
pentru stoparea fenomenului. 
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• Ultima lucrare susținută în cadrul Conferinței naționale se numește Provocările 
sistemului public în cazuistica copilului cu dizabilități – aspecte practice în 
aplicarea măsurilor de protecție specială și aparține asistenților sociali Ștefania 
Savin (șef birou) și Marius Dohotaru (director executiv al instituției). S-a insistat pe 
necesitatea investirii în resursa umană din câmpul asistenței sociale, în general, și din 
cadrul serviciilor destinate copiilor cu dizabilități, în special (inclusiv echipele 
mobile). Concluzia prezentării a fost plină de optimism și încurajatoare: „De fiecare 
dată când cineva spune NU SE POATE, noi să spunem BA SE POATE!”. 
 

Din motive obiective, lucrările Consecințe psiho-sociale ale abuzului și neglijării copilului 
(psih. Eugen Simion, șef serviciu D.G.A.S.P.C. Neamț) și  Prevenirea violenței și 
abuzurilor asupra copiilor în mediul online: analiza unor modele de politici sociale (prof. 
conf. dr. Gheorghița Nistor) nu au putut fi susținute. 

Apreciind că toate materialele și intervențiile au fost deosebit de interesante, doamna deputat 
Simona Bucura Oprescu a oferit cuvântul de încheiere domnului prof. Toma Mareș care, 
afirmându-și convingerea că cei mici, copiii, învață „puterea” de la cei mari, adulții (făcând 
ca responsabilitatea pentru comiterea actelor violente să revină, în primă și ultimă instanță, 
adulților), a transmis mulțumiri tuturor participanților adunați pentru a combate acest 
fenomen nociv și și-a exprimat speranța că, anual, vor fi organizate întâlniri dedicate 
constatării rezultatelor concrete obținute.  Anul 2030, pomenit în motto-l Conferinței, este un 
jalon ambițios pe calea ce duce la diminuarea/eradicarea violenței asupra copiilor și tinerilor. 
Poate că jalonul va fi atins la finele deceniului (păstrându-ne optimismul și unindu-ne 
forțele), ori poate va fi atins mai târziu. Important, însă, este să lucrăm cu pasiune în folosul 
generației de mâine și să ne străduim ca, prin exemplul propriu, să devenim un motor al 
schimbării unei mentalități distructive, anume aceea că minorii sunt „subordonații” adulților, 
că drepturile lor sunt doar „mofturi”, nu „obligații” și că, în esență, „unde dă părintele, 
crește”. 

N.B.: Toate citările din text sunt aproximative. 

                                                                                         Sinteză realizată de Ravaru Cleopatra 

                                                                                                                 D.G.A.S.P.C. Vaslui 


