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Introducere 

Modificările profunde şi rapide ale mediului social, în condiţiile unor schimbări marcate de perioada 

post-modernităţii, au efecte dintre cele mai semnificative în spaţiul familial. Deprivatizarea mediului 

familial, acompaniat de intruziunea diverselor instituţii în spaţiul domestic şi de influenţa mass media 

în construirea realităţilor sociale, pun familia într-o situaţie marcată de nevoia unui sprijin extern1. 

Prescripţiile instituţionale, generate de promovarea actualelor valori, devin norme care obligă 

familiile să se adapteze noilor ideologii şi să experimenteze noi practici în relaţie cu copiii.  

Educaţia parentală reprezintă ansamblul de programe, servicii și resurse destinate 

părinților/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul, cu scopul de a-i sprijini pe 

aceștia în creşterea şi educaţia copiilor, în conștientizarea rolurilor pe care le au şi de a le dezvolta şi 

îmbunătăți competențele parentale. Obiectivul principal al activităților de educație parentală este de 

a-i conștientiza pe părinţii/reprezentanţii legali / persoana în grija căreia se află copilul cu privire la 

importanţa rolului pe care îl au în susţinerea creşterii şi dezvoltării acestuia, pentru ca aceștia să-și 

îmbunătăţească sau să-și modifice unele cunoştinţe, atitudini, înţelegeri/viziuni şi practici de îngrijire 

şi educaţie în conformitate cu recomandările psiho-pedagogiei moderne. Educatorul parental este 

profesionistul care poate avea o pregătire iniţială în domeniul socio-uman sau medical (educatori, 

profesori, medici, asistenţi sociali, asistenţi medicali, psihologi etc.), dar care a participat la un 

program de formare specializată în domeniul educatiei parentale.  

În ultimii ani în România au fost dezvoltate diverse forme, prin care se realizează promovarea 

parentalității pozitive, având ca scop dezvoltarea abilităților (mai ales prin servicii de informare) și a 

competențelor parentale (prin proiecte pilot de educație a părinților). În general, acestea sunt adresate 

părinţilor cu copii de vîrstă mică și cu adolescenți (oferite de personal medical, educativ sau social). 

Deseori, noile ideologii promovate în special în domeniul protecţiei copilului întâlnesc mentalităţi 

conservatoare, un sistem de valori ale familiilor ce trebuie regândit în contextul unor informații noi 

cu privire la nevoile de dezvoltare ale copiilor. De aceea, familia din societatea actuală are nevoie din 

ce în ce mai mult de un sprijin extern pentru a se adapta acestor cerinţe, în condiţiile în care părinţii 

reclamă fie o incapacitate de gestionare a relaţiilor cu proprii copii, fie rămân ataşaţi valorilor care s-

au transmis tradiţional şi pe care le consideră ca fundamentând modele valide de relaţionare 

intrafamilială. Această din urmă atitudine, care în domeniul educaţiei parentale reprezintă şi o formă 

de manifestare a reticenţei părinţilor în ceea ce priveşte participarea la cursuri de educaţie parentală, 

este prezentă uneori şi în discursul profesioniştilor, care idealizează familia tradiţională, pe care o 

consideră drept o formă perfectă de organizare.  

Strategia națională de educație parentală are ca fundament abordarea teoretică conform căreia 

familia nu este inteligibilă ca realitate obiectivă, ea este mai degrabă un produs socio-cultural, „o 

constelaţie de idei, imagini şi terminologii”2 creată şi recreată permanent de practicile socio-culturale. 

Modificarea aşteptărilor sociale faţă de comportamentele părinţilor în raport cu copiii lor pune o 

presiune suplimentară asupra părinţilor, care de cele mai multe ori sunt prinşi între exigenţele adesea 

contradictorii ale mediului profesional şi cel familial3. Vorbim, de exemplu despre participarea 

                                                

1 Cojocaru, D., 2008, Copilăria şi construcţia parentalităţii. Asistenţa maternală în România, Iaşi: Polirom. 

2 Gubrium, J.F., Holstein J.A., 1990, What is family?, Mayfield Publishing Company, Mountain View, California. 

3 Cojocaru, D., 2008, Copilăria şi construcţia parentalităţii. Asistenţa maternală în România, Iaşi: Polirom. 
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copilului la luarea deciziilor care-l privesc, dar practicile sociale încă nu au încorporat valorile care 

pot modifica comportamentele adulţilor faţă de copii, în sensul încurajării participării acestora la 

deciziile care îi afectează. Pentru aceasta este nevoie de o restructurare inclusiv a practicilor 

instituţionale care să ofere modele de exercitare a acestui drept, de pregătire a profesioniştilor care 

lucrează cu copii în diverse servicii sociale, educaţionale, medicale etc. 

Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia părinţilor apare ca un element al sistemului de 

educaţie, fiind, în acelaşi timp şi o dimensiune a educaţiei permanente. Deoarece educaţia adulţilor, 

cu excepţia unor programe de promovare profesională, nu poate deveni obligatorie, ea trebuie să se 

adapteze nevoilor diferitelor categorii de adulţi şi să acorde celor ce studiază condiţii mai liberale de 

autoeducaţie şi autoevaluare, de alegere a conţinuturilor şi metodelor, a locului şi timpului de învăţare. 

Părinţii, dar şi viitorii părinţi, sunt din nou aceia care au nevoie de cât mai multă flexibilitate, 

dinamism şi adaptabilitate a sistemului de educaţie la cerinţele şi nevoile lor, generate de contextele 

imediate, dar şi de cele globale, în care trăiesc şi cărora trebuie să le facă faţă. Noţiunea de 

„parentalitate” reprezintă exercitarea atribuţiilor de părinte şi îndeplinirea acţiunilor necesare acestei 

funcţii, şi se transformă şi ea, odată cu societatea, care îi determină atât conţinutul, cât şi sfera de 

aplicabilitate.  

În ultimele decenii, statutul şi rolul de părinte, cuprinzând atribuţii de natură fizică, psihică, socială, 

culturală şi economică, au evoluat rapid, sub înfluenţa dezvoltării tehnologice şi informaționale a 

întregii lumi şi a diversificării modelelor familiale şi educaţionale. Cu toate acestea, reuşita educaţiei 

nu depinde numai de părinţi şi de capacitatea acestora de a exersa aceste competenţe multiple, ci şi 

de voinţa instituţiilor chemate să valideze şi să valorizeze responsabilităţile şi autoritatea parentală, 

de a fi alături de părinţi şi de a-i susţine în misiunea lor educativă în contextul învăţării permanente, 

al învăţării de-a lungul întregii vieţi.  

Susţinerea formării şi dezvoltării competenţelor parentale devine una dintre misiunile pe care statul 

trebuie să şi le asume, dacă dorim ca educaţia copiilor şi tinerilor să devină o acţiune coerentă, 

eficientă şi care să ofere şanse egale tuturor. A susţine părinţii în interesul superior al copilului 

înseamnă a crea o nouă cultură familială, bazată pe dialog, cunoaştere şi participare, pe de o parte, şi 

a facilita cooperarea între profesionişti, părinţi şi autorităţi publice, care contribuie la educaţia şi 

dezvoltarea copilului, pe de altă parte. 

Exemplele din alte state arată că politicile care privesc iniţierea, formarea şi dezvoltarea 

competenţelor parentale trebuie să pornească de la respectarea modelelor familiale şi educaţionale 

existente în realitate, fără a impune modele unice considerate ideale. De asemenea, aceste politici 

trebuie să-i încurajeze pe părinți să analizeze, să înţeleagă şi, eventual, să propună alternative sau să 

transforme aceste modele conform nevoilor copilului şi ale familiei. 

Strategia naţională de educație parentală are o abordare bazată pe etapele copilăriei (life cycles), 

luând în considerare diversitatea nevoilor părinților, in funcție de contextul lor de viața, vârsta 

copilului etc.  

 

Capitolul 1. Informaţii generale relevante 

 

1. Provocările societăţii contemporane, caracterizată de schimbări rapide, conduc la nevoia 

oamenilor (şi a părinţilor) de a se dezvolta permanent pentru a se adapta diferitelor solicitări – 



 

5 

 

proces care atrage după sine nevoia de a achiziţiona cunoştinţe, deprinderi şi valori pe toată durata 

vieţii. Din această perspectivă, educaţia părinţilor este un tip de educaţie atât formală, cât şi non-

formală și îşi propune (ca parte integrantă a educaţiei permanente) sprijinirea familiilor în ceea 

ce priveşte îmbunătăţirea competențelor parentale.  

2. La nivel internațional, modificarea așteptărilor sociale față de comportamentele părinților în 

raport cu copiii lor pune o presiune suplimentară asupra părinților. Serviciile de sprijinire a 

parentalității, ca parte integrantă a politicilor de sprijinire a familiilor, sunt fundamentate pe 

faptul că modificarea convingerilor, atitudinilor și comportamentelor părinților conduce la 

modificarea comportamentelor copiilor, iar parentalitatea nu este înnăscută, ci este învăţată şi 

exersată.  

3. Stilurile parentale dezvoltate cultural au efecte importante asupra dezvoltării potențialului 

copilului (asupra comportamentelor prosociale, riscurilor la care sunt expuși, rezultatelor școlare, 

încrederii în sine și în ceilalți, comunicării sentimentelor etc.). De exemplu, stilurile parentale 

bazate pe o abordare proactivă și deschidere față de nevoile copilului (parental responsiveness) 

și pe cerințe pozitive (parental positive demandingness) au un efect pozitiv asupra dezvoltării 

inteligenței emoționale la copii, iar disciplina punitivă este corelată cu un nivel scăzut al 

inteligenței emoționale la copii și adolescenți, acompaniată de cele mai multe ori de 

comportamente negative, cum ar fi: consum de alcool, stimă de sine scăzută, rezultate școlare 

scăzute4, comportamente deviante, depresie și anxietate5 etc.  

4. Stilurile parentale nu sunt înnăscute și pot fi educate, învățate, ajustate și adaptate în funcție de 

nevoile sociale identificate. Un stil parental pozitiv presupune practici parentale, care pot fi 

învățate și exersate de către părinți, pentru supervizarea și monitorizarea copilului, creșterea 

autonomiei și controlul comportamentelor copilului6, construirea unor așteptări realiste față de 

copil7 etc. Un comportament parental pozitiv acompaniat de un control moderat sunt asociate cu 

rezultate pozitive asupra dezvoltării copilului, rezultatelor școlare, stării de sănătate sau integrării 

sociale a copiilor8. 

5. Contextul familiei și modul în care părinții sunt implicați în educația și îngrijirea copiilor 

influențează în mod esențial dezvoltarea acestora9, rezultatele școlare, starea de sănătate, 

                                                

4 Alegre, A. (2011). Parenting Styles and Children’s Emotional Intelligence. What do We Know? The Family Journal, 

19(1), 56-62. 

5 Barber, B.K. (1996). Parental Psychological Control: Revisiting a Neglected Construct. Child Development, 67, 3296-

3319. 

6 Sanders, M. (2008). Triple P- Positive Parenting Program as a public health approach to strengthening parenting. Jurnal 

of Family Psychology, 22, 506-517. 

7 Miller, A.L., Lambert, A.D., Speirs Neumeister, K.L. (2012). Parenting Style, Perfectionism, and Creativity in Hight- 

Ability and High-Achieving Yourng Adult. Journal for the Education of the Gifted, 35(4), 344-365. 

8 Vesely, C.K., Ewaida, M., Anderson, E.A. (2014). Cultural Competence of Parenting Education Programs Used by 

Latino Families: A Review. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 36(1), 27-47. 

9 Shulruf, B., Wang, G. (2011). Parent Influence on Outcomes for Children: HIPPY as a Cost-Effective Option. Revista 

de Cercetare si Interventie Sociala, 34, 7-20. 
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interacțiunile acestora cu ceilalți10. La nivel internațional există o varietate de modele de servicii 

prin care se oferă sprijin parental, în funcție de nevoile specifice ale copiilor și părinților, variind 

în funcție de intensitatea intervenției, de la informarea părinților până la intervențiile clinice. 

6. Studiile recente ilustrează nevoia unei abordări diferențiate în funcție de capitalul educațional 

al părinților. Pentru părinții cu un nivel ridicat de educație și care sunt motivați să își dezvolte 

competențele parentale, informarea prin intermediul broșurilor sau a altor suporturi prin care se 

oferă informații scrise are rezultate în ceea ce privește modificările comportamentelor părinților 

față de copii și exersarea unor abilități parentale pozitive; în schimb, pentru părinții cu un nivel 

de educație mai scăzut, cu un model parental deficitar, care se confruntă cu probleme sociale și 

economice, este necesară o intervenție mai profundă: auto-ghidarea nu este suficient de 

eficientă11. Participarea la programe de educație parentală a părinților are efecte pozitive asupra 

reducerii stressului parental și îmbunătățirii competențelor parentale12. Utilizarea unei abordări 

interactive în cadrul programelor de educație parentală s- a dovedit a avea efecte benefice asupra 

consolidării noilor practici parentale13. 

Ilustrăm în continuare câteva idei de bune practici cu privire la operaționalizarea educației 

parentale la nivel de sistem în diferite State Membre ale Uniunii Europene. 

7. În Spania, programele sunt oferite prin diferite sisteme (prin cel educaţional, de exemplu) în 

special părinților care au copii care merg la școală, și includ și teme de sănătate care sunt oferite 

de către personal medical. Şcoala şi furnizorii privați (ONG) oferă servicii de educație parentală 

cu resurse care vin din partea statutului sau a donatorilor privaţi. Prestatorii de servicii sociale 

(publici sau privaţi) oferă servicii de educație parentală unor categorii specifice de beneficiari: 

părinți imigranţi, părinți beneficiari de servicii sociale14, asistenţi personali, familii biologice ale 

copiilor care se află în îngrijire la asistenți parentali profesioniști15 etc.  

8. În Italia, un accent deosebit se pune pe educație parentală dintr-o perspectivă medico-socială16, 

iar dezvoltarea serviciilor pentru susținerea parentalității și a programelor de educație parentală 

                                                

10 Kiernan, G., Axford, N., Little, M., Murphy, C., Greene, S., Gormley, M. (2008). The School Readiness of Children 

Living in a Disadvantaged Area in Ireland. Journal of Early Childhood Research, 6(2), 119-144. 

11 Long, N. (2007). Special Section: Learning from Experience: Shifting from Clinical Parent Training to Broader Parent 

Education. Clinical Child Psychology and Psychatry, 12(3), 385-392. 

12 Long, N. (2007). Special Section: Learning from Experience: Shifting from Clinical Parent Training to Broader Parent 

Education. Clinical Child Psychology and Psychatry, 12(3), 385-392. 

13 Cotter, K.L., Bacallao, M., Smokowski, P.R., Robertson, C.I.B., 2013, Parenting Interventions Implementation Science: 

How Delivery format Impacts the Parenting Wisely Program. Research on Social Work Practice, 23(6), 639-650. 

14 Rodrigo, M.J., Martin, J.C., Mateos, A., Pastor, C., Guerra, M., 2013, Impact of the “Learning Together, Growing In 

Family” Programme on the Professionals and Attention to Families Services. Revista de Cercetare si Interventie Sociala 

,42, 145-165. 

15 Balsells, A., Amorós, P., Fuentes-Pelaez, N., Mateos, A., 2011, Needs Analysis for a Parental Guidance Program for 

Biological Family: Spain’s Current Situation. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 34, 21-37. 

16 Catarsi, E., 2003, L’ approche positive dans la prévention et les professions socio-éducatives en Italie. Revue 

internationale de l'éducation familiale,  7(1), 71-80. 
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este susținută din 199717. În ambele ţări, mediul academic este foarte implicat în dezvoltarea 

curriculumului şi a materialelor utilizate în cadrul unor astfel de programe.  

9. În Franța există, din 1999, un Birou Interministerial pentru Familie, care îi sprijină pe părinți în 

exercitarea parentalității, asigurînd coordonarea și monitorizarea serviciilor de suport parental. 

10. În Portugalia, educația parentală, ca parte a sistemului de sprijin parental18, este susținută de 

politici publice din 1999; mai mult, participarea la servicii de educație parentală este obligatorie 

pentru părinții care beneficiază de venitul minim garantat sau pentru care justiția consideră că 

este necesar. 

11. Din 1999, Suedia are o strategie națională pentru sprijin parental19, în care sunt prevăzute o serie 

de recomandări privind asigurarea suportului parental de către autoritățile de la nivel regional și 

comunitar. Acestea se concentrează pe îmbunătățirea serviciilor de sprijin parental destinat unor 

categorii specifice de părinți, cum ar fi cei ai copiilor cu nevoi speciale. Monitorizarea și 

asigurarea expertizei pentru desfășurarea unor astfel de servicii se asigură la nivel guvernamental. 

Responsabilitatea organizării acestor tipuri de servicii de sprijin parental revine autorităților 

regionale și locale. 

12. În România, există programe de educație a părinților20 care se desfaşoară prin mai multe filiere: 

în şcoli şi gradinite, prin intermediul cadrelor didactice pregătite în mod special pentru oferirea 

de astfel de cursuri destinate părinților21, în unităţile medicale (destinate în mod special mamelor 

gravide sau tinerelor mame), în serviciile sociale22 (destinate diferitelor categorii particulare de 

părinți care se confruntă cu anumite probleme şi sunt direct sau indirect beneficiari ai serviciilor 

sociale23). 

13. Din această perspectivă, nu există un singur program național axat pe oferirea serviciilor de 

dezvoltare parentală. Acest lucru menține o flexibilitate a sistemului de dezvoltare parentală, 

permițînd încorporarea permanentă a unor noi teme, resurse umane sau perspective adaptate 

culturilor locale și diversității contextelor. Indiferent de modalitatea de organizare a serviciilor 

de dezvoltare parentală, activitățile respective sunt susținute financiar de către donatori, ONG, 

de stat (mai ales componentele de educație pentru sănătate) și de către autoritățile locale. În țări 

europene, precum Spania, Italia, Belgia etc., furnizarea unor astfel de servicii se face în funcție 

de nevoi și prin intermediul unor granturi finanțate de stat. Fiecare comunitate își poate stabili 

                                                

17 Law no. 285 of 28 August 1997 (Italy). 

18 Law 147/1999 on the Protection of Children and Young People at Risk (Portugal). 

19 National Strategy for Parenting Support, 1999 (Sweden). 

20 Cojocaru, S., Cojocaru, D.,  2011,  Educatia parentala in Romania. Studiu UNICEF. 

21 Cojocaru, D., Cojocaru, S., Ciuchi, O.M., 2011, Conditions for Developing the National Program for Parent Education 

in Romania. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 34, 144-158. 

22 Cojocaru, S., Cojocaru, D., 2011, Naturalistic Evaluation of Programs. Parents' voice in Parent Education Programs. 

Transylvanian Review of Administrative Sciences, 34E, 49-62.  

23 Tobolcea, I., Soponaru, C., 2013. The Attitude towards Parenting Programmes Involving Children with Disabilities. 

Revista de Cercetare si Interventie Sociala , 41, 129-143. 
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anual prioritățile și categoriile de părinți care pot fi beneficiari de programe de dezvoltare 

parentală. La nivelul dezvoltării abilităților parentale, fiecare profesionist din diverse domenii 

(social, educațional și medical) are responsabilități în ceea ce privește oferirea de informații 

privind îmbunătățirea parentalității, dar educația parentală se realizează cu ajutorul unor 

profesioniști special pregătiți în acest sens. 

14. Din punctul de vedere al costurilor, programele de educație parentală sunt mai puțin costisitoare 

în comparație cu intervențiile individualizate și reduc costurile legate de administrarea unor 

probleme generate de exercitarea unei parentalități precare (delincvență, consum de droguri, 

abandon școlar, abuz asupra copilului, servicii de păstrare a ordinii publice, juridice, mortalitate 

prematură etc)24. 

15. La nivelul Consiliului Europei se încurajează parentalitatea pozitivă, respectiv „comportamentul 

parental bazat pe urmărirea interesului superior al copilului, care este stimulant, abilitant și non-

violent și care oferă recunoaștere și orientare care implică stabilirea de limite pentru a permite 

dezvoltarea deplină a copilului”25. Scopul tuturor politicilor și măsurilor adoptate în acest sens ar 

trebui să fie dezvoltarea armonioasă (în toate dimensiunile sale) și tratarea adecvată a copiilor, 

cu respectarea drepturilor fundamentale și a demnității lor. Ca o prioritate, ar trebui luate măsuri 

pentru a elimina neglijarea copilului și abuzul fizic sau violența psihologică (inclusiv umilirea, 

tratamentul degradant și pedepsele corporale)”26. Prin această recomandare se recunoaște faptul 

că parentalitatea trebuie să fie un subiect pe agenda politicilor publice, iar statele trebuie să ia 

măsuri pentru asigurarea sprijinului parental și pentru crearea condițiilor necesare dezvoltării 

parentalității pozitive. Se recunoaște astfel faptul că parentalitatea joacă un rol fundamental în 

societate și în viitorul acesteia27. 

16. Consiliul Europei recomandă28 ca mesajele cheie cu privire la parentalitatea pozitivă să fie 

transmise către toți părinții și persoanele care prestează servicii de îngrijire, sau către cei care 

sunt implicați zilnic în creșterea unui copil. Aceste mesaje ar trebui să clarifice modul în care 

copilul este respectat ca persoană și modul în care ar trebui să fie promovată participarea lui, 

precum și faptul că părinții au drepturi, precum și responsabilități. Mesajele-cheie ar trebui să fie 

elaborate pe baza unor consultări cu toate părțile implicate, în special cu părinții, cu furnizorii de 

servicii și cu copiii și să fie monitorizate, pentru a se asigura că acestea sunt eficiente și sunt 

respectate. 

                                                

24 Maher, E.J., Corwin, T.W, Hodnett, R., Faulk, K., 2012, A Cost-Saving Analysis of s Staewide Parenting education 

Program in Child welfare. Research on Social Work Practice, 22(6), 615-625. 

25 Recomandarea nr. 19/2006 a Consiliului de Miniştri a Consiliului Europei către statele membre, referitoare la politicile 

care vizează susţinerea parentalităţii pozitive (“Positive parenting”: refers to parental behaviour based on the best 

interests of the child that is nurturing, empowering, non-violent and provides recognition and guidance which involves 

setting of boundaries to enable the full development of the child). 

26 Recomandarea nr. 19/2006 a Consiliului de Miniştri a Consiliului Europei către statele membre, referitoare la politicile 

care vizează susţinerea parentalităţii pozitive. 

27 Recomandarea nr. 19/2006 a Consiliului de Miniştri a Consiliului Europei către statele membre, referitoare la politicile 

care vizează susţinerea parentalităţii pozitive. 

28 Recomandarea nr. 19/2006 a Consiliului de Miniştri a Consiliului Europei către statele membre, referitoare la politicile 

care vizează susţinerea parentalităţii pozitive. 
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17. Constatări: 

17.1. La nivel internațional există un număr extrem de variat de modele de servicii destinate 

dezvoltării parentale, de la informare la cursuri specializate de educație parentală; aceste 

intervenții sunt influențate de caracteristicile particulare ale copiilor, ale părinților și ale 

interacțiunilor dintre părinți și copii, precum și de modelele culturale ale comunităților în 

care se derulează. 

17.2. Cercetările demonstrează că doar informarea părinților (prin materiale de tipul broșurilor) 

cu privire la diferite aspecte ale exercitării parentalității are efecte pozitive asupra 

comportamentelor acestora față de copii, mai ales în cazul părinților educați, motivați și 

interesați de schimbarea propriilor comportamente. 

17.3. Studiile arată că, pentru diferite categorii de părinți în situație de risc, vulnerabile și 

defavorizate, este necesară o intervenție specializată în cadrul unor comunități de învățare 

în grupul de egali (grupuri de cursanți cu caracteristici scio-economice și culturale similare); 

cu alte cuvinte, pentru a produce o schimbare pozitivă a comportamentelor părinților în 

astfel de cazuri, este necesar să le oferim contexte noi de învățare și exersare ale noilor 

practici parentale în cadrul unor cursuri de educație parentală. 

17.4. Stilurile parentale nu sunt înnăscute și pot fi educate, învățate, ajustate și adaptate în funcție 

de necesitățile sociale identificate; astfel, prin servicii de dezvoltare parentală pot fi 

promovate, formate, încurajate și consolidate stiluri parentale în funcție de expectanțele față 

de părinți și față de copii. 

17.5. La nivel internațional, diferite servicii de educație parentală (ca formă specifică, 

specializată de dezvoltare și consolidare a competențelor parentale) sunt oferite de persoane 

specializate, pregătite în mod expres pentru a oferi aceste servicii. Formarea de bază a 

acestor specialiști este extrem de diversă (educatori, profesori, asistenți sociali, personal 

medical, psihologi, consilieri școlari, psihopedagogi etc.), dar mesajele transmise părinților 

sunt identice, conform obiectivelor și formatului programelor de educație parentală 

respective. 

17.6. În unele țări (Spania, Italia, Belgia, Franța), serviciile de dezvoltare parentală sunt susținute 

fie de către stat, fie direct prin activități de informare și campanii de educare, fie indirect 

prin intermediul programelor specializate de educație parentală susținute mai ales de către 

autoritățile locale și donatori privați (chiar contribuții financiare din partea participanților, 

în cazul în care sunt categorii care își permit acest lucru). În alte țări serviciile de dezvoltare 

parentală sunt obligatorii pentru diferite categorii de părinți (de exemplu, Portugalia). 

17.7. Mesajele privind parentalitatea pozitivă ar trebui să ajungă la toți părinții / îngrijitorii 

copiilor sau la personalul care oferă servicii copiilor (așa cum reiese din Recomandarea 

Consiliului de Miniștri ai Consiliului Europei către statele membre Nr. 19 / 2006 referitoare 

la politicile care vizează susținerea parentalității pozitive). 

 

18. În România există un număr de legi şi reglementări pentru educaţia şi protecţia drepturilor 

copilului, dar niciuna nu stipulează nevoia sau obligativitatea educaţiei parentale. Pe de altă 

parte, societatea românească încă se mai confruntă cu o serie de probleme în domeniul creşterii, 
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îngrijirii, sănătăţii şi educaţiei copilului, prezentate şi analizate în numeroase documente oficiale, 

studii şi publicaţii de specialitate ca fiind determinate în mare parte de lipsa în totalitate sau 

parţială a competenţelor parentale. 

19. În cele ce urmează vom oferi câteva informații relevante cu privire la problemele identificate și 

vom prezenta un scurt istoric al educației parentale în România. 

20. O rată crescută a mortalităţii infantile. Rata mortalităţii infantile din România continuă să fie 

cea mai mare din Uniunea Europeană.(6,9 ‰ în 2016, conform datelor Institutului Național de 

Statistică). Mortalitatea infantilă în România a scăzut uşor cu 1,9‰ în anul 2016 faţă de anul 

2014, păstrând tendința de scădere din ultimii ani (de la 18,6‰ în anul 2000 la 6,9‰ în anul 

2016). Pe medii, mortalitatea infantilă a scăzut în mediul urban de la 6,8 la 1000 născuţi vii în 

anul 2013 la 5,6 la 1000 născuţi vii în anul 2016. Pentru mediul rural mortalitatea infantilă a 

scăzut în anul 2016 cu 1,9‰ de la 10,4 la 1000 născuţi vii în anul 2013 la 8,5‰.29 În anul 2014 

structura deceselor sub 1 an pe clase de boli indică pe primul loc unele afecţiuni a căror origine 

se situează în perioada perinatală (în scădere de la 6,2 la 1000 născuţi vii în anul 2000 la 3,5 la 

1000 născuţi vii în anul 2014), însă cu o creştere de 0,2‰ faţă de anul 2013, urmat de bolile 

aparatului respirator (în scădere de la 5,7 la 1000 născuţi vii în anul 2000 la 2,2 la 1000 născuţi 

vii în anul 2014) care prezintă, de asemenea, o creştere de 0,2‰ pentru anul 2014 faţă de 2013. 

Malformaţiile congenitale, deformaţiile şi anomaliile cromozomiale menţin tendinţa de scădere 

(de la 3,5 la 1000 născuţi vii în anul 2000 la 1,9 la 1000 născuţi vii în anul 2014). Leziunile 

traumatice, otrăvirile şi alte consecinţe ale cauzelor externe au scăzut de la 0,8 la 1000 născuţi 

vii în anul 2000 la 0,3 la 1000 născuţi vii în anul 2014. Decesele prin bolile aparatului respirator, 

considerate ca fiind evitabile, în România, pneumonia în perioada 2000-2013 reprezintă cea mai 

frecventă cauză de deces, dar este în scădere de la 5,4 la 1000 născuţi vii în anul 2000 la 2,0 la 

1000 născuţi vii în anul 2014 cu 0,1‰ mai mult decât în anul 2013. Urmează ca frecvenţă alte 

tulburări respiratorii în perioada perinatală (0,8‰) cu 0,2‰ mai puţin decât în anul 2013, 

hemoragia intracraniană netraumatică a fătului şi nou-născutului (0,7‰), care de asemenea scade 

de la 1,9 la 1000 născuţi vii în anul 2000 la 0,7 la 1000 născuţi vii în anul 2014 (valoare prezentă 

şi în anul 2013).  

21. Malnutriţia (distrofia) şi prematuritatea sunt prezente ca diagnostice favorizante ale deceselor. 

Se remarcă, de asemenea, faptul că există o corelaţie între gradul de şcolarizare al mamelor şi 

mortalitatea infantilă, cele mai multe decese înregistrându-se în rândul născuţilor vii ai căror 

mame nu au studii sau au studii elementare sau medii. În funcţie de ocupaţia mamei, majoritatea 

deceselor la 0-1 an s-au înregistrat la copii ai căror mame sunt casnice, fapt care demonstrează 

că nu lipsa de timp, ci mai degrabă lipsa de pregătire şi educaţie influenţează decesele infantile.  

22. Copiii din familiile numeroase (cu patru sau mai multi copii) reprezintă doar 10% din totalul 

populaţiei de copii, dar un sfert dintre copiii săraci. Copiii care trăiesc în familii monoparentale 

se confruntă cu un risc de sărăcie semnificativ mai ridicat (34% față de 23,1% pentru copiii din 

familiile tipice). Totuși, pentru copiii care trăiesc cu un singur părinte, fără alte persoane în 

gospodărie, riscul sărăciei este comparabil cu cel constatat pe ansamblul populației de copii, 

sărăcia fiind semnificativ mai accentuată pentru cei care trăiesc în gospodăriile extinse (până la 

                                                

29 Institutul Național de Statistică 
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40%). Aranjamentele familiale de tip extins reprezintă, în fapt, o strategie de reducere a 

dificultăților financiare (prin administrarea cheltuielilor în comun). 

23. Rata sărăciei pentru copiii aflati in mediul rural este de aproape 4 ori mai mare comparativ cu 

mediul urban (12,4% față de 3,5% in 201030). O mare parte dintre copii trăiesc în condiții de 

locuit inadecvate, care le afectează dezvoltarea. Un copil din zece creşte într-o locuinţă 

improprie, cu probleme grave legate de deteriorarea locuinţei sau calitatea ei: criza de spaţiu, 

lumina insuficientă, lipsa încălzirii, scurgeri prin acoperiş, igrasie, instalaţii defecte, tocuri de 

ferestre sau podele deteriorate. Peste un sfert dintre copii trăiesc în locuinţe construite din 

materiale inadecvate, din paiantă sau alte materiale slab rezistente.  

24. Nivelul ridicat de sărăcie în cadrul populaţiei rome. Conform Strategiei Guvernului României 

de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020, în 

anul 2011, trei din patru persoane aparţinând minorităţii rome se aflau în sărăcie relativă, în vreme 

ce doar unul din patru cetăţeni majoritari se aflau într-o situaţie similară. Situaţia economică a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome s-a deteriorat în 2011 faţă de 2005 (în anul 2005 

doi din cinci cetăţeni romi se aflau în sărăcie relativă în vreme ce, în anul 2011, trei din patru se 

aflau în aceeaşi situaţie). Acest fapt confirmă evoluţiile la nivel global, respectiv european: 

recenta criză economico-financiară şi-a lăsat amprenta negativă mai accentuat asupra situaţiei 

sociale a grupurilor vulnerabile, în cazul de faţă asupra cetăţenilor români aparţinând minorităţii 

rome. Dacă luăm în calcul rata sărăciei absolute, aceasta este de cel puţin patru ori mai mare în 

rândul cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome comparativ cu restul populaţiei (54% la 

romi vs. 13% la ne-romi). 

25. Slaba informare a părinţilor privind creşterea şi îngrijirea copiilor. Îndeosebi în mediul rural şi 

în comunităţile dezavantajate (în special comunităţile cu romi) părinţii beneficiază de o slabă 

informare în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copilului, fapt care conduce la un număr 

însemnat de cazuri de mortalitate a copilului cu vârsta până la 5 ani. În noiembrie 2015, 51% din 

copiii Romaniei trăiau în sărăcie, față de 27, 7% , media europeană sau chiar față de Bulgaria 

(45,2%) și Ungaria (41,4%), țări ce urmează România, în statisticile europene (conform Biroului 

de informare al Parlamentului European în România). Riscul de sărăcie este mai ridicat la copiii 

care provin din familii monoparentale sau extinse, cu membri care au un nivel scăzut de educaţie 

şi un statut ocupational precar, de etnie romă şi din mediul rural.  

26. O rată crescută a abandonului familial şi a copiilor părăsiţi în spitale care rămân fără acte de 

identitate. Studii recente arată că abandonul copiilor sub 5 ani continuă să fie un fenomen care 

persistă în România. Mai multe reforme, din 1990 încoace, au avut în vedere serviciile de 

protecţie a copilului. Cu toate acestea, în 2013 şi în 2014, 1653 de nou născuţi au fost abandonaţi 

în maternităţi, 891 în secţiile de pediatrie ale spitalelor și 118 în alte secții de spital.  

27. Situaţia copiilor separaţi de familiile lor. Rata procentuală a numărului de copii separați de 

familia lor, beneficiari ai unei măsuri de protecție, nu a suferit modificari majore. În 1997 se 

aprecia ca numărul total al copiilor separați de familia lor era de 98.872, la o populație totală de 

5.940.000 de copii, în timp ce la sfârșitul anului 2014 numărul de copii separați de familia lor era 

de 58.178 (date ANPDC), la o populație totală de 3.742.418 de copii (date INS). Astfel, rata de 

                                                

30 Partnership Agreement with Romania 2014-2020 http://www.fonduri-ue.ro/files/documente-

relevante/acord/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_EN.pdf 
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separare a scăzut foarte puţin în perioada 1997-2014, de la 16,6 la 1000 de copii în 1997 la 15,5 

la 1000 de copii în 2014. 

28. Fenomenul copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate (la muncă). La sfârșitul lunii iunie 

2015, cifrele oficiale furnizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și 

Adopție indicau un număr total de 81.581 copii ai căror părinți sunt plecaţi în străinătate.  

29. O rată crescută a abandonului şcolar şi o rată crescută de părăsire timpurie a şcolii de către tinerii 

cu vârste între 18 şi 24 de ani. Cel mai recent studiu privind copiii aflați în afara sistemului de 

educație din România31 a arătat că în anul școlar 2015-2016: 8,43% din copiii cu vârsta 

corespunzătoare învățământului primar (6-10 ani) nu frecventează școala (i.e. aproape 90.000 de 

copii), 9,96% din copiii cu vârsta corespunzătoare învățământului secundar inferior (11-14 ani) 

nu frecventau școala (i.e. 84.000 copii), iar 25% din copiii cu vârsta corespunzătoare 

învățământului secundar superior (15-18 ani) erau în afara școlii (i.e. 217.000 adolescenți). În 

comparație cu anul școlar 2010-2011, toate aceste rate ale copiilor aflați în afara sistemului de 

educație au înregistrat o tendință crescătoare. Analiza abandonului școlar pe cohortă arată una 

dintre problemele cronice din sistemul educațional din România: disparități severe între mediul 

urban și rural în ceea ce privește participarea la educație, în dezavantajul zonelor rurale: "aproape 

un sfert din elevii dintr-o cohortă școlară din mediul rural este pierdut pe parcursul ciclurilor de 

educație primară și gimnazială, comparativ cu un elev din 10 care este pierdut în aceleași cicluri 

de învățământ în mediul urban (23,1% în mediul rural și 9,7% în mediul urban)" 32. Părăsirea 

timpurie a școlii în România este încă ridicată, cu o valoare pentru 2016 de 18,5% (în scădere de 

la 19,1% în anul precedent, dar încă departe de obiectivul stabilit în Strategia Europa 2020 de 

11,3%)33. 

30. Numărul ridicat de sarcini în randul adolescentelor și prevalenţa căsătoriilor timpurii în 

comunităţile sărace şi marginalizate. În anul 2014, din totalul celor 129.723 gravide nou luate în 

evidenţă, au fost înregistrate 13.329 gravide cu vârsta sub 19 ani (10,27%), din care: 654 gravide 

(0,5%) cu vârsta sub 15 ani şi 12.675 gravide (9,8%) cu vârsta 15-19 ani. Comparativ cu anul 

2013, în 2014 a scăzut numărul gravidelor înregistrate la categoria sub 15 ani ca număr, dar 

ponderea a rămas constantă, ceea ce reprezintă un fenomen îngrijorător, arătând că nu se face 

educaţie sexuală tinerilor în familie şi în şcoală. Gravidele la categoria sub 15 ani reprezintă o 

grupă de vârstă de mare risc pentru mamă şi copil, necesitând monitorizarea lor pe întreaga 

perioadă a sarcinii. În anul 2014, numărul de avorturi pentru categoria de vârstă sub 15 ani, a fost 

de 544, în 2013 fiind de 64434.  

31. Căsătoriile timpurii în comunitățile sărace și marginalizate sunt o realitate socială. Cercetările 

în comunitățile de romi35 vulnerabile arată că între 25% și 35% din adolescentele rome cu vârste 

între 15 și 19 ani sunt căsătorite. În unele comunități există căsătorii timpurii care afectează în 

special fetele (dar nu exclusiv) cu vârste între 10 și 15 ani. 

                                                

31 “La școală: o privire asupra participării la educație folosind analiza pe cohortă”, UNICEF, ISE, 2017 

32 Idem 

33 EUROSTAT http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_40&plugin=1  

34 Institutul Naţional de Sănătate Publică-  Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică 

35 Early and Forced Marriages in Roma Communities, Romania Country Report 2015, CoE - CAHROM, (Crai, E.) 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_40&plugin=1
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32. Vaccinarea. Activitatea de imunizare constituie intervenţia de sănătate publică cea mai eficace, 

ce asigură protecţia atât a individului, dar şi a comunităţii faţă de o serie de boli severe 

transmisibile. Totuşi, în Europa ca şi în România, atingerea acoperirii vaccinale adecvate 

asigurării “imunităţii colective” întampină deficienţe şi chiar recrudescenţa unor patologii 

anterior ţinute sub control (ex. rujeola). Dată fiind importanţa domeniului şi riscurile 

transfrontaliere potenţiale, se impune consolidarea programului naţional de imunizare, în special 

la nivel funcţional, precum şi creşterea complianţei populaţiei la vaccinare (SNSP 2014-2020). 

Acțiunea de identificare și de vaccinare a comunităților cu acoperire vaccinală suboptimală are 

rezultate nesatisfăcătoare datorită: refuzului, nivelului socio-economic și de educație scăzut, 

migrației sezoniere, propagandei negative făcută de reprezentanții bisericii, implicării 

insuficiente a unor medici de familie şi reprezentanților acestor comunități din structurile locale 

de decizie, personal insuficient, deficit numeric sau slaba implicare a mediatorilor sanitari și 

asistenților comunitari care să sprijine acțiunile de vaccinare în comunitățile greu accesibile; 

comunicare dificilă a medicului cu aparținătorii din aceste comunități. Unii părinți/tutori refuză 

vaccinarea copiilor invocând respectarea drepturilor pacientului precum și informații furnizate 

de rețeaua de internet, legate de efectul nociv al vaccinărilor. Vaccinarea copiilor este afectată şi 

de deplasarea populației pe perioade variabile de timp în țările UE și în alte județe, în scop 

lucrativ (conform raportului INSP pentru anul 2014). Cadrul legislativ actual induce convingerea 

că statul este obligat să asigure vaccinurile din programul naţional de imunizare, dar populația 

nu are obligația de a se vaccina.  

33. Numărul crescut al copiilor abuzați, neglijați, exploatați. La sfârșitul lunii decembrie 2014, 

cifrele oficiale indicau un număr de 12.542 de copii abuzați, neglijați, exploatați (date ale 

Autorității Naționale pentru Protectia Drepturilor Copilului și Adopție), comparativ cu sfârșitul 

anului 2010, când numărul copiilor abuzați, neglijați, exploatați era de 11.232. Un studiu 

UNICEF din 2015 a arătat că în România, atunci când un copil greșește, prima reacție a 54% 

dintre părinți este de a ridica vocea, iar 11% dintre părinți pălmuiesc imediat copilul sau îl trag 

de păr. Violența verbală – adică țipatul, înjosirea, amenințarea – nu este percepută ca act de 

violență, iar violența fizică e adesea percepută ca fiind ceva obișnuit. Chiar și profesioniștii care 

ar trebui să lucreze cu familiile și să-i protejeze pe copii sunt deseori influențați de această normă 

socială, iar studiul amintit a constatat că doar 54% din cazurile de violență au fost evaluate corect 

de către profesioniști. Toleranța culturală profundă la violența împotriva copiilor este o problemă 

gravă care necesită o soluționare pe termen mediu și lung. 

34. Importanţa educaţiei timpurii. Ţinând cont de cercetările existente, este, din ce în ce mai mult, 

conştientizat faptul că o modalitate clară de reducere a repetenţiei, în special la nivelul 

învăţământului primar, şi a părăsirii timpurii a şcolii este intervenţia la vârstele mici şi foarte 

mici. De asemenea, este deja formată convingerea că educaţia timpurie poate fi o pârghie 

esenţială de reducere a inegalităţilor sociale. Şi, în plus, atrăgând familia alături de şcoală de la 

vârstele timpurii ale copilului, putem „educa” şi familia, respectiv, putem interveni corespunzător 

în domeniile deficitare anterior menţionate: mortalitate infantilă, separarea copiilor de familie, 

abandon familial şi abandon şcolar, informare privind creşterea şi îngrijirea copilului, drepturile 

copilului. În acest context, a devenit o necesitate imediată crearea unui sistem de educaţie 

parentală, centrat nu numai pe educaţia copilului ci şi pe îngrijirea şi protecţia acestuia, pe 

stimularea interesului pentru o nouă cultură familială şi pe ideea de incluziune socială, deschis 

pentru tineri, ca viitori potenţiali părinţi şi pentru părinţii copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 18 

ani. 

35. Istoricul educației parentale în România. O scurtă prezentare a istoricului educaţiei părinţilor în 

România, care a început să se dezvolte la sfârșitul anilor 90, este utilă atât pentru argumentarea 
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deciziei de concepere a unui sistem de educaţie parentală, cât şi pentru evaluarea şi utilizarea 

resurselor existente. 

35.1. În anul 1992, cu sprijinul UNICEF, a fost iniţiat un program pilot de educaţie timpurie - 

PETAS (Program de Educaţie Timpurie pe Arii de Stimulare) care a inclus şi o componentă 

de educaţie a părinţilor, în cadrul căreia au fost înfiinţate Centrele de Resurse pentru Părinţi 

(CRP). Programul s-a derulat cu rezultate relevante pentru sistemul de educaţie preşcolară 

şi, până la finalizarea lui în anul 1998, a fost extins la nivel naţional cu ajutorul 

inspectoratelor școlare judeţene şi al autorităţilor publice locale care, în majoritatea 

cazurilor, au susţinut înfiinţarea şi dotarea unor noi Centre de Resurse şi dotarea sălilor de 

grupă în acord cu principiile educaţiei timpurii. 

35.2. În cadrul alternativei educaţionale Step by Step, în perioada de după 1994, o dată cu 

înfiinţarea grupelor Step by Step în grădiniţe din sistemul de stat, au fost derulate activităţi 

de individualizare a procesului de educaţie şi, implicit de educaţie a părinţilor, asemănătoare 

celor din programul PETAS.  

35.3. În anul 2000, Holt România, în parteneriat cu ANPDC şi cu sprijinul UNICEF a derulat 

programul de întărire a capacităţii DGASPC de a oferi educaţie parentală pentru părinţii cu 

copii de la naştere la vârsta de 3 ani, după modelul Birth to Three din SUA, în fapt, un 

„pionierat” în domeniul educaţiei parentale şi, implicit, în domeniul educaţiei timpurii. După 

aproximativ zece ani de adaptare, programul a fost extins la categoria părinților cu copii mai 

mari, inclusiv cu copii școlari şi adolescenţi și se derulează cu succes și în prezent. 

35.4. Începând din anul 2000, Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Fundaţia Copiii 

Noştri (FCN) cu asistență din partea UNICEF România, derulează Programul naţional de 

educaţie a părinţilor, pe baza metodei „Educaţi Așa”, elaborată şi experimentată de 

Institutul Olandez pentru Îngrijiri şi Bunăstare de pe lângă Universitatea din Utrecht 

(Netherlands Institute for Care and Welfare). Programul s-a dezvoltat treptat la nivel 

național și, ca urmare a rezultatelor foarte bune, a fost preluat în 2004 de către Ministerul 

Educației Naționale, baza de date și monitorizarea rămânând în continuare în 

responsabilitatea Fundaţiei Copiii Noştri. 

35.5. În intervalul 2004-2008, un alt parteneriat educaţional, între Asociaţia Română pentru 

Educaţie şi Dezvoltare (ARED) din Târgovişte, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) şi 

inspectoratele școlare județene (ISJ) din 17 judeţe ale ţării a făcut posibilă derularea, cu 

sprijinul UNICEF, a proiectului-pilot „Educaţia viitorilor părinţi”. În cadrul acestuia au 

fost elaborate programa şi suportul de curs pentru activitatea opţională "Educaţia viitorilor 

părinţi" pentru clasele IX-XII şi au fost elaborate şi tipărite Ghidul Profesorului şi Ghidul 

Elevului, instrumente care se găsesc la dispoziția elevilor și a profesorilor care doresc să se 

întâlnescă într-un opțional de acest tip și în acest moment. 

35.6. Începând cu anul şcolar 2006-2007, Centrul Parteneriat pentru Egalitate a încheiat o 

convenţie de parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale, în baza căreia a iniţiat, cu 

sprijinul UNICEF România, formări cu instructorii de părinţi din programul „Educăm aşa”, 

în vederea abordării educaţiei de gen în cadrul întâlnirilor cu părinţii. 

35.7. În 2010, în cadrul Centrelor pentru consilierea părinților ale Fundației Salvaţi Copiii, a fost 

pus la dispoziţia părinților programul Triple P (Positive Parenting Program). Triple P este 

un program de intervenţie la nivelul familiilor cu copii cu un risc crescut de a dezvolta 
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probleme de comportament sau de sănătate mentală. Triple P a fost dezvoltat de 

Universitatea din Queensland – Australia. Acesta se aplică în 5 centre pentru consilierea 

părinților din Bucureşti, Iaşi, Suceava, Târgu-Mureş şi Timişoara și asigură evaluare, 

intervenţie timpurie, tratament, psihoeducaţie, terapie de grup, intervenţie directă în familie 

şi şcoală, pentru părinţi şi copii în situație de risc. 

35.8. Componente ale educației parentale au fost incluse în diferite programe derulate cu  fonduri 

externe, după anul 2000, respectiv: programe suport, tip „Școala părinților”, în cadrul 

proiectelor PHARE „Accesul la educație pentru grupurile dezavantajate”, derulate de 

Ministerul Educației Naționale, la nivel național, până în mai 2010; înființarea de centre de 

resurse și de asistență pentru copii și părinți (inițiative ale Ministerului Educației Naționale, 

Fundației Salvați Copiii, Fundației Copiii Noștri); module de formare continuă pentru 

cadrele didactice/alte categorii de personal implicat în dezvoltarea și protecția copilului, 

acreditate, în care se pune un accent deosebit și pe elementele de educație a părinților, 

derulate în cadrul unor proiecte care vizează educația incluzivă, educația socio-emoțională 

sau educația antepreșcolară (inițiative ale Ministerului Educației Naționale, UNICEF, 

RENINCO, Fundația Copiii Noștri, Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step 

by Step). 

35.9. Dezvoltarea unui model de monitorizare şi supervizare a cursurilor de educaţie parentală. 

Începând cu anul 2010, Organizaţia HoltIS a lansat şi dezvoltat, cu ajutorul Reprezentanţei 

UNICEF şi al Ministerului Educaţiei Naționale, platforma online www.educatieparentala.ro, 

prin intermediul căreia sunt monitorizate programele de formare a educatorilor parentali şi 

cursurile de educaţie parentală realizate de aceştia. În prezent, la nivel naţional, sunt 

acreditaţi de către HoltIS un număr de 655 de educatori parentali, care au desfăşurat cursuri 

de educaţie parentală în ultimii doi ani. 

35.10.Dezvoltarea unui model de formare, acreditare şi monitorizare a educatorilor parentali. 

Organizaţia HoltIS, cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România a dezvoltat un model 

de formare pentru educatori parentali care desfăşoară cursuri de parenting apreciativ cu 

părinţii, în funcţie de anumite de grupe de vârstă ale copiilor (0-3 ani, preşcolari, copii în 

clasele I-IV, clasele V-VIII şi adolescenţi). Începând cu 2010, HoltIS a lansat şi documentat 

conceptul de parenting apreciativ, dezvoltând şi modelul Cum ne antrenăm parentingul 

apreciativ (care cuprinde manuale ale educatorilor parentali şi ghiduri pentru părinţi). 

35.11. Extinderea educației parentale în școli. Începând cu anul 2010, în cadrul Campaniei “Hai 

la şcoală!” iniţiată de UNICEF şi MEN, având ca obiectiv prevenirea abandonului şcolar şi 

creşterea participării şcolare în cadrul şcolilor cu o rată ridicată de abandon, HoltIS a 

dezvoltat, împreună cu UNICEF, o reţea de educatori parentali în rândul cadrelor didactice, 

pentru organizarea cursurilor de educaţie parentală în şcoli. 

35.12.Integrarea educaţiei parentale în cadrul pachetului Educaţie Incluzivă de Calitate. Având 

ca punct de plecare experienţa din cadrul Campaniei “Hai la şcoală!”, începând cu anul 2015, 

UNICEF a dezvoltat un pachet de servicii pentru Educaţie Incluzivă de Calitate în judeţul 

Bacău, în cadrul proiectului Incluziunea socială prin oferirea de servicii integrate la nivel 

comunitar. În cadrul serviciilor este inclusă şi educaţia parentală; la nivelul celor 45 de 

comunităţi au fost pregătiţi şi acreditaţi 185 de educatori parentali din rândul cadrelor 

didactice de la grădiniţe până la liceu. Anual sunt organizate cursuri de educaţie parentală 

cu peste 4600 de părinţi.  
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35.13.Dezvoltarea modelului de educaţie parentală în alte judeţe. Începând cu 2015, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Iaşi împreună cu HoltIS au dezvoltat un proiect de servicii educaţionale 

integrate în 79 de şcoli şi 24 de grădiniţe din mediul rural. Proiectul “Împreună pentru 

Copii!”- PEC062, a fost implementat în cadrul programului RO10 ”Copii și tineri aflați în 

situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și 

pentru promovarea incluziunii sociale” prin Operatorul de Program Fondul Român de 

Dezvoltare Socială (FRDS) și este finanțat prin Granturi SSE 2009-2014 și fonduri asigurate 

de Guvernul României. În cadrul proiectului au fost formaţi 103 educatori parentali, care au 

organizat cursuri de educaţie parentală la care au participat 1030 de părinţi. În aceeaşi 

perioadă, Consiliul Judeţean Vaslui împreună cu HoltIS a dezvoltat componenta de educaţie 

parentală în cadrul Proiectului „Școala te face OM!” - PEC063, un proiect finanțat cu 

sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanțat de Granturile SEE 

2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS). În cadrul 

proiectului au fost formaţi şi acreditaţi 114 educatori parentali, care au organizat cursuri de 

educaţie parentală pentru 1350 de părinţi din 83 de comunităţi. 

35.14.Realizarea unor studii şi cercetări relevante privind competențele parentale și nevoia de 

educație parentală în România. Odată cu dezvoltarea unor modele de educaţie parentală, au 

fost realizate o serie de studii focalizate pe: evaluarea abilităţilor şi competenţelor parentale, 

pe modalităţile în care se poate dezvolta educaţia parentală în România și evaluarea 

practicilor în domeniul educaţiei parentale din România. 

35.15.Centrele de Resurse pentru părinți în învățământul preșcolar (UNICEF, 2004). Studiul 

realizează o diagnoză a stării de la acel moment a Centrelor de Resurse pentru părinţi, 

înființate cu ajutorul UNICEF România, în perioada 2002 – 2004, în baza căreia se preconiza 

elaborarea unui statut al acestor centre, văzute ca o platformă a unor relaţii instituţionale de 

parteneriat în beneficiul copilului. 

35.16.Cunoştinţe, abilităţi şi practici parentale în România (UNICEF, 2007). Este pentru prima 

dată în România când se realizează, pe un eșantion reprezentativ la nivel național, un studiu 

care explorează într-o manieră integrată competențele parentale și care include cunoștințe, 

practici și atitudini despre creșterea, îngrijirea și educarea copiilor de la naștere până la 

vârsta de 7 ani.  

35.17.Educația Parentală în România (UNICEF, 2011). Studiul creează un inventar al 

programelor de educaţie parentală, oferite de organizaţii nonguvernamentale active în 

domeniul protecţiei copilului şi oferă o imagine a caracteristicilor acestor programe, care să 

poată ghida politicile de sprijinire a familiei şi parentalităţii în Romania; totodată, cercetarea 

întreprinsă urmărește şi analiza curriculară a principalelor programe naţionale de educaţie 

parentală care au imprimat anumite sensuri şi semnificaţii procesului de sprijinire în 

exercitarea parentalităţii. 

35.18.Optimizarea strategiilor de recrutare a părinților şi de consolidare a practicilor parentale 

dezvoltate în timpul cursurilor de educație parentală (UNICEF, 2011). Printr-un demers 

calitativ, studiul a urmărit: a) explorarea profilului dezirabil al educatorului parental 

formulat de către participanţii la cursuri de educaţie a părinţilor; b) identificarea elementelor 

critice şi a factorilor mobilizatori pentru participarea părinţilor la cursurile de educaţie 

parentală şi c) analiza utilităţii şi impactului educaţiei parentale asupra părinţilor şi 

practicilor parentale ale părinţilor din mediul rural.  
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35.19.Cunoștințe, atitudini și practici parentale ale familiilor și persoanelor care îngrijesc copii 

cu vârsta între 0-6 ani (UNICEF, 2014). Finalitatea acestui studiu a vizat extinderea, la nivel 

național, a serviciilor de dezvoltare timpurie și educație parentală, într-o manieră accesibilă 

și sustenabilă, adresate cu prioritate părinților și copiilor din comunitățile marginalizate, 

inclusiv comunitățile de romi. 

 

Capitolul 2. Priorităţi, politici şi cadru juridic existent 

  

36. De remarcat este faptul că educația parentală este o activitate încurajată de multe strategii din 

domeniile educaţional, social şi medical: Programul Naţional de Reformă 2016, Strategia pentru 

protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020, Strategia privind incluziunea socială şi 

reducerea sărăciei 2015-2020, Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii 2014-2020, 

Strategia naţională de sănătate 2014-2020, Strategia Națională pentru sănătatea mintală a 

copilului și adolescentului 2016-2020; în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, la art. 3 lit. q) este afirmat principiul participării şi responsabilităţii 

părinților, iar la art. 79 alin. 2 părinţii sunt consideraţi beneficiarii secundari ai învățământului 

preuniversitar. De precizat este faptul că în aceste documente programatice sunt prevederi 

explicite la asigurarea serviciilor de educaţie parentală dar nu sunt prevederi explicite ale modului 

în care poate fi organizată educația parentală la nivel de instituție de învățămînt, instituţii sociale 

sau medicale, sau ca proces de abilitare a părinților cu cunoștințe, atitudini și practici pozitive de 

creștere și dezvoltare a copilului/elevului și nici mențiuni privind pregătirea inițială și continuă a 

cadrelor pentru realizarea educației parentale.  

37. Documentele de politici în domeniul educaţiei, protecţiei copilului, sănătăţii menţionate în 

prezenta Strategie, conțin propuneri concrete privind dezvoltarea educației parentale, ca formă 

de sprijin pentru dezvoltarea abilităților și practicilor parentale, cu accente deosebite pe fiecare 

sector în parte, în funcție de specificul acestora și de problematica la care fiecare dintre sectoare 

trebuie să răspundă.  

38. Programul Național de Reformă 2016 îşi propune ca ţintă reducerea ratei părăsirii timpurii a 

şcolii în 2020 la 11,3% de la 18,5% (2016). Pentru atingerea acestei ţinte, planul propune 

următoarele direcţii de acţiune: a) extinderea serviciilor de educaţie timpurie; b) modernizarea 

curriculumului şcolar; c) creşterea calităţii învăţământului preuniversitar; d) consolidarea 

învăţământului profesional şi tehnic; e) extinderea măsurilor de prevenire şi intervenţie pentru 

elevii expuşi la riscul de părăsire timpurie a şcolii şi consolidarea pachetului social în educaţie; 

f) îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale. 

39. Totodată, Programul Național de Reformă 2016 propune reducerea numărului persoanelor în risc 

de sărăcie şi excluziune socială având ca ţintă naţională pentru anul 2020 – reducerea cu 580.000 

a numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială; în anul 2014, numărul 

persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială s-a redus la 8.549 mii persoane faţă 

de 9.418 mii persoane în anul 2008, cu 869 mii persoane (9,2%). Pentru atingerea acestui 

obiectiv, PNR propune următoarele direcţii de acţiune: a) întreruperea ciclului inter - generaţional 

al sărăciei; b) creşterea calităţii vieţii cetăţenilor ce trăiesc în mediul rural; c) dezvoltarea pieţei 

serviciilor sociale; e) continuarea reformei în domeniul sănătăţii. 
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40. Strategia naţională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020 îşi propune 

ca obiectiv general îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate, propunând, de 

asemenea, dezvoltarea competenţelor parentale în ceea ce priveşte creşterea, îngrijirea şi 

educarea copiilor (rezultat așteptat: cel puţin 50.000 de profesionişti finalizează cel puțin un 

program de formare în aria educației parentale). 

41. În Strategia privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020 sunt stabilite, la 

capitolul educaţie, câteva direcţii de acţiune în sensul dezvoltării unui program care să furnizeze 

asistență, educație parentală, sprijin și monitorizare pentru gospodăriile care au copii de vârstă 

școlară care nu frecventează școala. În Strategie sunt, de asemenea, prevăzute investiții în 

Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), pentru a le permite să devină 

adevărate resurse educaționale pentru educație incluzivă. Totodată, pentru îmbunătățirea 

furnizării de servicii de sănătate în arii de intervenție relevante pentru grupurile sărace sau 

vulnerabile, Strategia precizează faptul că actualele programe naționale trebuie revizuite, iar 

măsurile preventive trebuie completate (spre exemplu, prin includerea educației parentale), 

promovate şi susținute financiar. 

42. Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii 2014-2020 precizează că pentru reducerea 

riscului de părăsire timpurie a şcolii este necesară creșterea implicării parentale în educația 

copiilor, iar una dintre măsurile importante pentru atingerea scopului strategiei este cea legată de 

implementarea campaniei de conștientizare cu privire la importanța educației parentale și, în 

acest context, a îmbogățirii și extinderii educației parentale în rândul grupurilor vulnerabile 

(Măsura 2). Conform acestei strategii, este planificată asigurarea serviciilor de educație parentală 

și mentorat pentru grupurile vulnerabile pentru un număr de 143.609 părinți. 

43. Strategia naţională de sănătate 2014-2020 propune, în cadrul ariei strategice de intervenţie în 

sănătate publică, îmbunătățirea furnizării de servicii de sănătate în arii de intervenție relevante 

pentru grupurile sărace sau vulnerabile. Strategia recomandă revizuirea programelor naționale şi 

completarea măsurilor preventive (spre exemplu, prin includerea educației parentale) pentru o 

viață sănătoasă, prin promovare şi susținere financiară. 

44. Strategia Națională pentru sănătatea mintală a copilului și adolescentului 2015–2020 subliniază 

faptul că unul dintre factorii determinanţi ai comportamentului delincvent al minorilor este legat 

de practici deficitare ale educaţiei parentale, propunând sesiuni pentru reducerea agresivităţii şi 

bullying-ului, adresate copiilor şi adolescenţilor, precum şi părinţilor acestora. 

 

Capitolul 3. Definirea problemelor 

45. Nevoia de a iniţia o Strategie naţională în domeniul educaţiei parentale a reieşit în urma unor 

demersuri consecvente ale Ministerului Educației Naționale și ale unor parteneri sociali cu o 

experiență relevantă în domeniu. 

46. În general, programele și proiectele derulate de Ministerul Educaţiei Naționale în calitate de 

beneficiar sau de partener, alături de terți, în sistemul de educație, precum și studiile realizate în 

domeniu (menționate în Capitolul 2. Informații relevante) scot în evidenţă câteva aspecte 

importante: 
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46.1. nevoia de intervenţie în vederea creşterii participării şcolare, în special la nivelul 

învăţământului primar, şi a reducerii părăsirii timpurii a şcolii, precum şi de reducere a 

inegalităţilor sociale.  

46.2. atragerea şi educarea familiei începând din perioada timpurie a dezvoltării copilului, 

asigurându-se, astfel, intervenţia corespunzătoare, alături de instituţiile statului, în domenii 

deficitare precum: mortalitate infantilă, separarea copiilor de familie, abandon familial şi 

abandon şcolar, informare privind creşterea şi îngrijirea copilului, drepturile copilului.  

46.3. necesitatea unui sistem de educaţie parentală, centrat nu numai pe educaţia copilului, ci şi 

pe îngrijirea şi protecţia acestuia, pe stimularea interesului pentru o nouă cultură familială şi 

pe ideea de incluziune socială, deschis tuturor, inclusiv tinerilor, ca viitori potenţiali părinţi. 

Mai mult decât atât, sistemul de educație parentală trebuie să vină în sprijinul dezvoltării 

unor principii esențiale ce vizează promovarea drepturilor omului, respectul pentru 

diversitate și încurajarea activă a egalității de gen. 

46.4. în profilul educatorului parental construit de părinții participanți la cursurile de educație 

parentală sunt considerate esențiale următoarele elemente: proximitatea socială (de 

exemplu, să fie părinte) și spațială (de exemplu, să fie din comunitate), să fie reprezentantul 

unei instituții din comunitate, să manifeste disponiblitate în raport cu nevoile părinților. 

46.5. pentru reducerea asimetriei relațiilor de putere dintre furnizorul serviciului de educație 

parentală și participanții la program, trebuie să se țină cont de profilul educatorului parental 

(profesia, mediul de rezidență, vârsta, experiența parentală etc.), de gradul de adecvare al 

conținuturilor cursurilor și al metodelor de predare la caracteristicile educaționale, culturale 

și sociale ale beneficiarilor. De asemenea, pentru reducerea raporturilor de putere, se poate 

recurge la echipe restrânse de educatori parentali, în locul educatorului parental unic. În 

acest sens, pentru încurajarea participării taților la programe de educație parentală, este 

necesară și formarea bărbaților ca educatori parentali. 

46.6. necesitatea dezvoltării unui sistem integrat de educaţie parentală, care să cuprindă 

pregătirea specialiştilor, supervizarea şi monitorizarea cursurilor de educaţie parentală, 

precum şi construirea unui cadru de susţinere financiară pentru organizarea educaţiei 

parentale în România. 

46.7. consolidarea ocupației de educator parental prin introducerea în Clasificarea Ocupațiilor 

din România, elaborarea standardelor ocupaționale și a curriculum-ului național de formare, 

în cadrul unui parteneriat între furnizori de educație parentală și mediul academic.  

47. În acest context, pentru a veni în sprijinul părinților și a reduce deficitul de competențe parentale 

semnalat la nivelul societății românești, Ministerul Educației Naționale, cu sprijin financiar 

UNICEF și împreună cu parteneri de la nivel central (Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 

Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor), dar și cu sprijinul organizațiilor 

neguvernamentale cu expertiză în domeniu, a realizat, în perioada 2008-2010, Strategia 

naţională integrată de formare şi dezvoltare a competenţelor parentale.  



 

20 

 

48. Documentul, în sine, ca proiect supus dezbaterii publice, în 2010, de către Ministerul Educației 

Naționale și încă nepromovat la momentul apariției acestui document36 urmărește perfecţionarea 

dezvoltării personale, sociale şi profesionale, pe durata întregii vieţi, a indivizilor, în scopul 

îmbunătăţirii calităţii vieţii, atât a acestora, cât şi a colectivităţii lor. După elaborarea strategiei 

mai sus amintite, pentru asigurarea unei eficiente implementări, consultările dintre Ministerul 

Educaţiei Naționale și UNICEF au condus la concluzia că se impune realizarea unui studiu 

privind impactul pe care l-ar avea un astfel de document în spațiul public și în rândul 

beneficiarilor direcți, părinții. 

49. Astfel, în 2010, cu sprijinul UNICEF, a fost elaborat Studiul privind necesitatea implementării 

Strategiei Naţionale Integrate de Formare şi Dezvoltare a Competenţelor Parentale. Studiul a 

reuşit să adune opinii cu privire la necesitatea educaţiei parentale în România, în contextul în 

care şi-a propus să sprijine redefinirea, promovarea şi punerea în aplicare a Strategiei Naţionale 

Integrate de Formare şi Dezvoltare a Competenţelor Parentale deja elaborată. Ca urmare, din 

analiza datelor cuprinse în acest studiu, reiese clar necesitatea stringentă cu privire la structurarea 

şi organizarea unui sistem naţional integrat de educaţie parentală, care să aibă la bază o strategie 

naţională în domeniu. 

50. Analiza sistemului de servicii educaţionale, sociale şi medicale destinate susţinerii parentalităţii 

a condus la identificarea următoarelor probleme, pe diferite niveluri. Asigurarea condiţiilor 

pentru exercitarea parentalităţii este determinată de existenţa şi funcţionalitatea politicilor în 

domeniu, de nivelul de dezvoltare a infrastructurii şi spectrului de servicii la nivel local şi de 

nivelul de pregătire/formare a specialiştilor etc. În acest context, se manifestă o serie de probleme 

la nivelul politicilor, serviciilor existente, formării resurselor umane şi la nivelul familiei şi 

copilului.  

51. La nivelul politicilor se constată următoarele probleme: 

51.1. lipsa unei politici unitare, a cadrului legal şi normativ coerent în domeniul educației 

parentale; 

51.2. în prezent, educaţia parentală are o abordare sectorială, majoritatea practicilor de dezvoltare 

parentală intersectorială sunt episodice, dezvoltate în special cu sprijinul societăţii civile, 

finanţate din partea donatorilor/organizațiilor internaționale; 

51.3. lipsa standardelor de calitate privind educaţia parentală;   

51.4. lipsa instrumentelor de monitorizare şi evaluare a procesului de educaţie parentală; 

51.5. lipsa unui sistem național intersectorial pentru organizarea educației parentale în 

comunitate; 

51.6. insuficienţa campaniilor naţionale privind parentalitatea şi practicile parentale, promovând 

totodată o implicare crescută a taților în creșterea și îngrijirea copilului; 

                                                

36 http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Studiu-privind-necesitatea-implementarii-Strategiei-Nationale-Integrate-de-

Formare-si-Dezvoltare-a-Competentelor-Parentale.pdf 
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51.7. insuficienţa unor mecanisme sociale și educative de responsabilizare a părinților privind 

educaţia, protecţia şi sănătatea copilului. 

52. La nivelul serviciilor existente au fost identificate următoarele probleme: 

52.1. personalul din diverse sectoare (educațional, protecția copilului, medical) nu are dezvoltate 

abilităţi în a oferi servicii integrate pentru dezvoltarea abilitățior şi competenţelor parentale;  

52.2. nu există un mecanism intersectorial de monitorizare a iniţiavelor în domeniul educației 

parentale; 

52.3. nu există programe integrate de educație parentală la nivel de sistem naţional destinate 

tuturor categoriilor de beneficiari ai Strategiei; 

52.4. nivelul redus de acces al părinţilor din categoriile social-vulnerabile la programe destinate 

dezvoltării abilităților și competențelor parentale; 

52.5. nu există programe de dezvoltare a abilităților parentale în rîndul tinerilor (potențial viitori 

părinți); 

52.6. nu există un sistem naţional de supervizare şi evaluare a diferitelor programe de educație 

parentală; 

52.7. nu există mecanisme financiare inter şi transsectoriale privind dezvoltarea serviciilor de 

educaţie parentală. 

53. La nivelul formării iniţiale şi continue a resurselor umane din sfera educației parentale au fost 

identificate următoarele probleme: 

53.1. există un deficit de pregătire în domeniul dezvoltării abilităților şi competențelor parentale 

la nivelul profesioniştilor care lucrează cu copiii şi părinții /reprezentanţii legali/persoana în 

grija căreia este copilul, la toate nivelurile şi în toate sectoarele; 

53.2. capacități reduse ale specialiștilor din diverse domenii de a integra informații relevante și 

actuale (educație, sănătate şi protecţia copilului) privind dezvoltarea copilului, în elaborarea 

de inițiative ce influențează exercitarea parentalității; 

53.3. lipsa unui mecanism instituțional intersectorial, de transmitere coerentă și consecventă către 

părinți a informaţiilor legate de modalităţile în care poate fi exercitată o co-parentalitate 

pozitivă, axată pe asumarea în egală măsură a responsabilităților parentale de către femei și 

bărbați; 

53.4. specialiștii din diferite instituţii (educative, sociale si medicale) sunt mai mult pregătiţi pe 

consolidarea relaţiei specialist-părinte, dar mai puţin pe interacţiunile dintre părinte şi copil; 

53.5. universităţile şi instituțiile de formare continuă nu au inclus în planurile de învățămînt 

discipline legate de parentalitate şi de educație pentru dezvoltarea parentalității, chiar dacă 

abordează tematici conexe cu aceasta; 

53.6. lipsa unui curriculum național pentru educație parentală (structurat pe categorii de vîrstă ale 

copiilor, pe necesităţile specifice ale acestora și ale părinților), insuficiența materialelor 
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informative de suport pentru specialiști în domeniul dezvoltării abilităţilor parentale, 

adaptate diferitelor grupe de vârstă ; 

53.7. la nivel național nu există programe de formare a abilităților și competențelor parentale, 

fiind cel mai adesea realizate sub forma unor proiecte pilot de către ONG-uri, cu suport 

financiar din partea donatorilor privaţi sau a instituţiilor internaţionale. 

53.8. lipsa condițiilor de finanțare permanentă a serviciilor de educație parentală de către 

instituțiile publice centrale sau locale face ca unele inițiative ale ONG-urilor, cu suport din 

partea diverșilor finanțatori, să nu fie durabile și sustenabile. 

54. La nivelul familiei şi copilului au fost determinate următoarele probleme: 

54.1. familia nu are competenţe parentale suficiente și necesare pentru a-l sprijini pe copil în 

dezvoltarea propriului potenţial;  

54.2. în lipsa unor abilităţi și competențe parentale adecvate, copilul poate ajunge victimă a unor 

fenomene de violenţă, abandon, neglijare, abandon şcolar, risc de implicare în activități anti-

sociale, trafic de fiinţe umane, consum de droguri, exploatare prin muncă etc.; 

54.3. un număr semnificativ de copii sunt afectaţi de plecarea la muncă în străinătate a părinților, 

în condițiile în care parentalitatea este transferată altor persoane (bunici, alte rude, asistenţi 

parentali profesionişti, părinți-educatori etc.); 

54.4. slaba implicare a taților în creşterea, dezvoltarea şi educaţia copilului; 

54.5. stereotipurile existente printre părinți conform cărora de educația copilului trebuie să se 

ocupe instituţiile de stat (grădinița, școala etc.). 

54.6. responsabilitatea redusă a unor părinți privind creșterea, dezvoltarea şi educaţia copilului. 

 

Capitolul 4. Obiective 

55. Pentru formarea și dezvoltarea abilităților și competențelor parentale, este necesară o viziune 

unitară la nivel de instituții și sectoare de activitate, astfel încît să fie dezvoltată, pe termen lung 

și într-o perspectivă unitară, coerentă, flexibilă și intersectorială, o serie de servicii publice și 

private axate pe următoarele două direcţii strategice: 

55.1. dezvoltarea competențelor parentale ale părinților/reprezentanţilor legali /persoanei în grija 

căreia se află copilul; 

55.2. Dezvoltarea abilităților parentale ale tinerilor, ca viitori părinți. 

56. Obiectivul general al Strategiei este de a-i asigura fiecărui copil un mediu familial adecvat pentru 

a-şi atinge potenţialul maxim de dezvoltare şi pentru a deveni un adult responsabil. 

57. Obiective specifice:  

57.1. Obiectivul specific 1: Constituirea şi asigurarea funcţionalităţii unui sistem național integrat 

şi coerent, intersectorial de educaţie parentală. 
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57.2. Obiectivul specific 2: Elaborarea şi revizuirea cadrului normativ privind dezvoltarea 

abilităților şi competențelor parentale şi racordarea la standardele internaționale privind 

respectarea și promovarea drepturilor copilului. 

57.3. Obiectivul specific 3: Dezvoltarea şi consolidarea abilităților şi competențelor parentale ale 

părinţilor/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul și ale tinerilor (ca 

viitori părinți). 

 

Capitolul 5. Principii generale 

 

58. Conceperea şi implementarea unei strategii coerente şi eficiente, în vederea implementării şi 

dezvoltării unui sistem de educaţie parentală de calitate, nediscriminatorie, participativă şi în 

acord cu standardele internaționale, care să se plieze pe nevoile şi aspiraţiile individuale ale celor 

vizaţi, încurajându-i astfel să dobândească abilităţi parentale şi, totodată, capacitatea de a 

comunica eficient. 

59. Strategia are la bază următoarele principii, care trebuie considerate în strânsă corelare unul cu 

celălalt. 

59.1. Principiul egalității de șanse între femei și bărbați și promovării diversității. Dezvoltarea 

unui sistem de educaţie parentală trebuie să integreze în mod activ principiul egalității de 

șanse între femei și bărbați, promovând o implicare crescută a bărbaților în programele de 

educație parentală. In acest sens, conținuturile programelor de educație parentală trebuie 

elaborate în vederea promovării unei implicări egale a femeilor și bărbaților în creșterea și 

îngrijirea copiilor și încurajării concilierii între viața privată și cea profesională. Mai mult 

decât atât, stilurile parentale trebuie revizuite din perspectiva relaționării cu copii și 

înlăturării stereotipiilor de gen, care influențează traseele de viață diferite ale fetelor și 

băieților, în acord cu legislaţia naţională anti-discriminare şi cu standardele Naţiunilor Unite 

şi ale Comisiei Europene în acest domeniu. 

59.2.  Principiul legalităţii. Orice sistem nou creat presupune respectarea cadrului normativ şi 

corelarea actelor normativeîn vigoare, pentru asigurarea unui sistem unitar și coerent.  

59.3. Principiul primordialităţii calităţii. Toate procedurile, mecanismele, standardele de 

evaluare şi deciziile trebuie puse în acţiune cu gândul la perspectiva îmbunătăţirii calităţii 

sistemului naţional de educaţie şi informare a părinţilor şi tinerilor ca potenţiali viitori părinţi 

şi, implicit, a vieţii întregii comunităţi. 

59.4. Principiul profesionalismului. Pentru a ajunge la obiectivele propuse şi la standardele 

europene în domeniul educaţiei parentale, profesionalismul resurselor umane trebuie 

asigurat pentru toate activităţile revăzute de strategie. 

59.5. Principiul transparenţei. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem naţional de educaţie 

parentală trebuie făcute într-o manieră transparentă, în aşa fel încât toţi actorii să fie 

consultaţi şi implicaţi în acest proces. Transparenţa va asigura proprietatea asupra noului 

sistem şi va furniza o viziune clară, comună şi precisă pentru toţi partenerii în procesul 

schimbării. 
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59.6. Principiul parteneriatului. Implementarea unui sistem de educaţie parentală este un proces 

complex şi îndelungat care cere o colaborare strânsă şi continuă, precum şi o bună 

comunicare între toate instituţiile implicate şi responsabile în domeniu, în vederea asigurării 

coordonării tuturor elementelor sistemului, pe de o parte, şi a corelării cu alte sisteme, pe de 

altă parte. 

59.7. Principiul descentralizării deciziei. Alegerea oricărui tip de instituţie/serviciu pentru 

educaţie parentală aparţine părinţilor sau tinerilor (ca potenţiali viitori părinţi). Serviciile vor 

putea fi furnizate, în principal, de către şcoală, dar şi de alte instituţii din sectorul educaţie, 

sănătate, protecţie sau de către ONG-uri şi alte structuri de la nivelul comunităţilor locale, 

în funcţie de nevoile locale şi ţinând cont de standardele naţionale. 

 

Capitolul 6. Direcţii de acţiune 

60. Obiectivul specific 1: Constituirea şi asigurarea funcţionalităţii unui sistem național integrat şi 

coerent, intersectorial de dezvoltare a abilităților şi competențelor parentale. În vederea 

realizării acestui obiectiv se vor întreprinde următoarele măsuri: 

60.1. elaborarea de politici la nivel naţional şi local, a cadrului normativ privind crearea şi 

dezvoltarea sistemului intersectorial de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale, 

ca prioritate naţională şi ca sistem care se adresează tuturor categoriilor de părinţi şi tineri, 

femei și bărbați, ca viitori părinți;  

60.2. elaborarea planului național de acţiuni privind dezvoltarea abilităților și competențelor 

parentale;  

60.3. crearea şi aprobarea unui mecanism de colaborare intersectorial la nivel central şi local în 

vederea diversificării şi flexibilizării serviciilor destinate familiei şi părinţilor, în funcţie de 

necesităţile identificate la nivel de comunitate, incluzînd teme specifice precum, părinții 

copiilor adolescenți, părinții copiilor consumatori de droguri etc. 

60.4. desemnarea unei autorităţi centrale cu rol determinant în monitorizarea şi evaluarea 

procesului de implementare a sistemului de educaţie parentală la nivel central şi local; 

60.5. dezvoltarea infrastructurii prin conversia/dezvoltarea/utilizarea unor structuri/servicii deja 

existente, cum ar fi centrele de resurse pentru părinţi, centrele de resurse şi informare, 

centrele de documentare şi informare, serviciile de asistenţă psihopedagogică, centre de 

sănătate prietenoase tinerilor, școli ale părinților etc.; 

60.6. implicarea instituțiilor de cercetare şi a specialiştilor în domeniu în realizarea unor studii 

privind parentalitatea pozitivă, serviciile şi programele care se adresează părinţilor şi 

tinerilor, ca viitori părinţi; 

60.7. elaborarea unei baze de date naţionale cu furnizorii de formare în domeniul educaţiei 

parentale, programele şi serviciile existente. 

61. Obiectivul specific 2: Elaborarea şi revizuirea cadrului legal şi normativ privind dezvoltarea 

abilităților şi competențelor parentale şi racordarea la standardele internaționale privind 
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asigurarea protecţiei drepturilor copilului. În vederea realizării acestui obiectiv se vor 

întreprinde următoarele măsuri: 

61.1. revizuirea şi completarea legislaţiei în vigoare din domeniile educaţie, sănătate, protecţia 

copilului, cultură, justiție, tineret, protecţia mediului etc., cu prevederi specifice privind 

dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor parentale şi racordarea acesteia la standardele 

internaționale; 

61.2. operarea modificărilor şi completărilor în legislaţie privind mecanismele de responsabilizare 

a părinţilor/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul; 

61.3. operarea modificărilor şi completărilor în legislaţie privind mecanismele de responsabilizare 

a specialiştilor privind formarea, exercitarea atribuţiilor şi competenţelor în domeniul 

educaţiei parentale; 

61.4. includerea în Clasificarea Ocupaţiilor din România a profesiei de educator parental; 

61.5. elaborarea și aprobarea standardelor de calitate a serviciilor de educație parentală; 

61.6. elaborarea metodologiei si a instrumentelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor de 

educaţie parentală la nivel naţional;  

61.7. revizuirea fișelor de post ale diferitelor categorii de specialiști din domeniul public 

(educatori, cadre didactice, asistenți ai medicului de familie, asistenţi medicali comunitari, 

asistenți sociali, psihologi, psihopedagogi coordonatori pentru lucrul cu tinerii, specialiști 

din domeniul cultură, ecologie etc.), care lucreaza cu familia pentru includerea unor 

responsabilități privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale ale părinților și 

tinerilor ca viitori părinți; 

61.8. elaborarea mecanismelor financiare intra şi transsectoriale privind dezvoltarea serviciilor de 

educaţie parentală; 

61.9. elaborarea mecanismului intersectorial de monitorizare a procesului de implementare a 

sistemului de educaţie parentală la nivel central şi local. 

62. Obiectivul specific 3: Dezvoltarea şi consolidarea abilităților şi competențelor parentale ale 

părinţilor/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul și ale tinerilor, ca 

viitori părinți. În vederea realizării acestui obiectiv se vor întreprinde următoarele măsuri: 

62.1. elaborarea, aprobarea şi implementarea unui curriculum integrat la nivel național (care să 

abordeze holistic copilul) privind dezvoltarea competențelor parentale, destinat 

specialiștilor din diverse sectoare (protecție socială, educație, sănătate, justiție, cultură, 

poliție, protecția mediului, lucrul cu tinerii etc.), care lucrează cu copiii și părinții/ 

reprezentanţii legali/persoana în grija căreia se află copilul;  

62.2. revizuirea curriculum-ului și a suporturilor de curs pentru formarea abilităților parentale ale 

tinerilor, ca viitori părinți, şi introducerea disciplinei opționale „Educaţie parentală” în 

planul de studii (la nivelul claselor liceale, colegii, școli profesionale, universităţi); 
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62.3. realizarea de parteneriate intersectoriale, inclusiv public-private, în vederea elaborării, 

aprobării și implementării unor programe integrate de educație parentală, adaptate culturilor 

locale, diversității nevoilor și diferitor categorii de beneficiari; 

62.4. elaborarea, aprobarea și implementarea metodologiei de formare (standarde profesionale, 

curriculum, acreditare) a educatorilor parentali, capabili să realizeze programe de dezvoltare 

a competențelor parentale; 

62.5. selectarea și formarea resurselor umane din diverse sectoare în domeniul parentalității 

pozitive, capabile să presteze servicii de calitate pentru dezvoltarea abilităților şi 

competenţelor parentale la părinți/ reprezentanţii legali/persoana în grija căreia se află 

copilul şi viitori părinţi, acoperind domeniile educație, protecție și sănătate; selectarea și 

pregătirea resurselor umane se va face prin integrarea activă a perspectivei de gen la nivelul 

curriculei de formare. Nu in ultimul rând, tocmai pentru promovarea egalității de gen în 

rândul participanților la program, se va urmări existența unui raport echilibrat între numărul 

de femei și bărbați selectați pentru a activa ca educatori parentali. 

62.6. dezvoltarea unui sistem de indicatori privind rezultatele activităţii specialiștilor implicaţi în 

prestarea serviciilor de educaţie parentală; sistemul de indicatori va fi elaborat astfel încât 

datele culese să poată fi dezagregate pe diferite dimensiuni, urmărindu-se modul în care 

educația parentală contribuie în mod activ la susținerea egalității de șanse între femei și 

bărbați. 

62.7. dezvoltarea serviciilor de informare/documentare, de asistenţă şi consiliere 

psihopedagogică,  de consultanţă a părinţilor şi a viitorilor părinţi prin utilizarea unor 

structuri deja existente la  nivel de grădiniţă/şcoală/centre de sănătate/centre 

comunitare/centre de resurse şi informare pentru părinţi/centre de documentare şi 

informare/centre de resurse pentru educaţia incluzivă etc. și crearea altora noi, în special 

pentru familiile în situaţie de risc; 

62.8. oferirea, conform unor planuri intersectoriale de acțiuni la nivel central și local, a serviciilor 

de educație parentală destinate diferitelor categorii de părinți /reprezentanţi legali/persoana 

în grija căreia se află copilul şi tinerilor, ca viitori părinți;  

62.9. realizarea unor campanii de comunicare privind promovarea practicilor de parentalitate 

pozitivă, inclusiv a unor campanii de implicare a taților în creșterea și îngrijirea copilului; 

în acest sens, se va avea în vedere diversificarea surselor de informare prin: elaborarea și 

diseminarea de postere, broșuri, fluturași informaționali, ghiduri de bune practici, spoturi 

publicitare și utilizare platformelor de socializare.; 

62.10.promovarea prin mass-media a principiilor şi acţiunilor cuprinse în prezenta Strategie, a 

serviciilor de dezvoltare a abilităților parentale și a programelor de educație parentală. 

 

Capitolul 7. Rezultate ale politicilor publice (outcome) 

63. Prezenta strategie are în vedere un set de rezultate așteptate, după cum urmează: 
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63.1. 25 % dintre specialiști (educație preșcolară, educație preuniversitară, asistență medicală 

primară și asistență socială), instruiți pentru a oferi programe de educație parentală pentru 

părinți / reprezentanţi legali/persoana în grija căreia se află copilul și programe de dezvoltare 

a abilităților parentale în rândul tinerilor, ca viitori părinți; se va urmări respectarea egalității 

de gen în selecția și pregătirea resurselor umane; 

63.2. 80 % dintre părinți /reprezentanţi legali/persoana în grija căreia se află copilul participanți 

la programe de educație parentală aplică practici pozitive de îngrijire, creștere și educație a 

copiilor, din care cel puțin 30% sunt bărbați; 

63.3. 75 % dintre copii (cu vîrste între 0-18 ani) se vor dezvolta armonios într-un mediu familial 

adecvat atingerii potențialului lor;   

63.4. 90% din copii cu vîrsta de 0-5 ani se dezvoltă corespunzător standardelor de învățare și 

dezvoltare timpurie;   

63.5. 75 % dintre tineri, femei și bărbați (potențial viitori părinți) cu abilități parentale dezvoltate; 

 

Capitolul 8. Rezultate ale acţiunilor (output)  

64. Existența unui sistem naţional intersectorial funcţional privind educația parentală; acces asigurat 

al părinţilor/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul şi viitorilor părinţi la 

informare, cursuri/ servicii/ programe de educație parentală şi colaborare intersectorială eficientă.  

65. Existenţa unui cadru normativ naţional racordat la standardele internaţionale în domeniul 

dezvoltării abilităţilor şi competenţelor parentale 

66. Existența unui mecanism financiar de dezvoltare a serviciilor de educaţie parentală funcţional. 

67. Resurse umane (specialiști din diferite sectoare, femei și bărbați) echipate cu competente de a 

oferi servicii calitative de dezvoltare și consolidare a abilităților și competențelor parentale ale 

părinţilor/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul; 

68. Reţea națională de educatori parentali formată pentru a oferi programe de educație parentală de 

calitate și la standarde internaționale; 

69. Atitudini și percepții ale părinților, familiilor şi comunităților axate pe promovarea unui mediu 

pozitiv, în care copiii și tinerii pot să crească și să se dezvolte, să-și valorifice la maxim potențialul 

lor fizic și psihic nativ; 

70. Accesul asigurat pentru toţi tinerii, ca viitori părinți, de a-și dezvolta abilitățile parentale și de a 

învăța practici pozitive de creștere, îngrijire și educare a copiilor; 

71. Sistem național funcţional de monitorizare și evaluare a serviciilor oferite 

părinților/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul şi viitorilor părinţi pentru 

dezvoltarea abilităților și competențelor parentale. 

72. Raport anual intersectorial privind dezvoltarea serviciilor de educație parentală, a programelor 

de formare, a rețelei de educatori parentali activi și a părinților care au beneficiat de servicii 
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destinate dezvoltării abilităților și competențelor parentale, precum și resursele financiare 

implicate, elaborat de Cancelaria Primului Ministru cu sprijinul tuturor ministerelor implicate. 
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Capitolul 9. Indicatori 

73. Beneficiarii direcţi ai programelor de educaţie parentală sunt: 

73.1. părinţii/reprezentanţii legali/persoana în grija căreia se află copilul (bunici, rude, 

tutori/curatori, asistenți parentali profesionişti, părinţi-educatori, părinți adoptivi); 

73.2. specialiștii din toate domeniile care lucrează cu copiii şi familia (educatori, cadre didactice 

din învățămîntul primar, gimnazial și liceal, asistenți sociali, medici de familie, asistenţii 

medicului de familie, asistenţi medicali comunitari, psihopedagogi, psihologi, polițiști, 

coordonatori pentru lucrul cu tinerii, specialiști din domeniul cultură etc.); 

73.3. viitorii părinţi (adolescenți, tineri, gravide şi partenerii acestora). 

74. Beneficiarii indirecţi ai programelor de educaţie parentală sunt:  

74.1. toţi copiii vor fi beneficiari indirecţi ai programelor de educaţie parentală (indiferent de 

starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită, sex, 

vârstă, apartenenţa politică sau religioasă, starea de sănătate, caracteristicile de învăţare și 

dezvoltare etc.), cu accent pe copiii şi familiile în situaţie de risc;  

74.2. membrii comunităţii;  

74.3. ministere, departamente, instituții educaționale, de sănătate, de protecție socială, juridice, de 

cultură, instituții de cercetări științifice, de formare inițială și continuă etc. 

 

75. Indicatorii de progres ai Strategiei sunt:  

75.1. Planul național de acţiuni privind dezvoltarea educaţiei parentale aprobat;  

75.2. Număr de beneficiari ai serviciilor de educaţie parentală;  

75.3. Existenta unor date dezagregate pe variabile în domeniul parentalității, obținute inclusiv prin 

studii şi cercetări realizate în domeniu;  

75.4. Creşterea numărului de furnizori de formare în domeniul educaţiei parentale;  

75.5. Acte normative privind dezvoltarea educaţiei parentale revizuite;  

75.6. Profesia de educator parental institutionalizată;  

75.7. Existenţa unor standarde de calitate a serviciilor de educaţie parentală aprobate;  

75.8. Resurse financiare pentru dezvoltarea serviciilor de educaţie parentală alocate; 

75.9. Metodologie şi instrumente de monitorizare şi evaluare a serviciilor de educaţie parentală 

elaborate și aplicate; 

75.10.Curriculum de educație parentală destinat tuturor specialiștilor din diverse sectoare aprobat 

şi implementat; 
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75.11.Programe de educație a părinţilor pentru dezvoltarea competențelor şi abilităţilor parentale, 

particularizate pentru părinţii care au copii de vîrste diferite (perioada perinatală, 0-2 ani, 3-

6 ani, 7-10 ani, 11-15 ani și 16-18 ani), cu caracteristi specifice (copii cu CES, , copii 

adoptați, copii aflați în grija altor persoane etc.) aprobate şi implementate; 

75.12.Programe de formare iniţială și continuă în educația parentală aprobate şi implementate; 

75.13.Planuri de învățămînt preuniversitar și/sau universitar revizuite cu includerea disciplinei  

„Educația parentală”; 

75.14.Servicii și programe funcționale de informare/documentare/asistenţă şi consiliere 

psihopedagogică/consultanţă a părinţilor şi a viitorilor părinţi; 

75.15.Programe integrate de educație parentală pentru părinți/reprezentanţii legali/persoana în 

grija căreia se află copilul și viitori părinţi aprobate şi implementate; 

75.16.Număr sporit de părinți/ reprezentanţii legali/persoana în grija căreia se află copilul 

responsabili și abilitați cu cunoștințe și deprinderi practice în vederea îndeplinirii 

responsabilităților parentale; 

75.17.Nivel ridicat de cunoștințe, abilități și competențe parentale pozitive în rîndul 

părinților/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul, participanți la 

serviciile de informare, consiliere și educație parentală; 

75.18.Ponderea părinților/reprezentanţilor legali/persoanelor în grija căreia se află copilul, femei 

și bărbați, cu competențele parentale îmbunătăţite; 

 

Capitolul 10. Implicaţii bugetare 

Estimarea fondurilor suplimentare pentru implementarea strategiei, împărţite pe ani, şi dacă este 

posibil - prezentate cu un anumit grad de detaliere, în conformitate cu direcţiile şi activităţile 

strategiei. Trebuie să se menţioneze activităţile care pot fi implementate cu ajutorul resurselor 

existente. 

76. Pentru dezvoltarea unui sistem de educaţie parentală la nivel naţional, UNICEF propune câteva 

scenarii care implică cheltuieli bugetare, după cum urmează37: 

76.1. Formarea unei reţele naţionale de formatori în educaţie parentală, la nivelul fiecărui judeţ, 

şi la nivelul sectoarelor minicipiului Bucureşti, pregătiţi să realizeze programe de formare a 

educatorilor parentali de la nivel local.  

 

 

                                                

37 UNICEF, 2017, Analiza de costuri pentru Educație Incluzivă de Calitate (în curs de apariție). 
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Nr. unităţi 

administrative 

Nr de 

persoane 

Nr. Total de 

Formatori instruţi 

Cost/ formator –

lei- 

Total costuri 

formare Formatori 

-lei- 

47 4 188 1.387 260.756  

 

76.2. Formarea unei reţele de educatori parentali la nivelul comunităţii. La nivel de judeţ/sector 

mun. Bucureşti vor fi formaţi câte 100 de educatori parentali. 

Nr. Total de Educatori parentali 

instruiţi  

Cost/ educator parental  

–lei- 

Total costuri formare Educatori 

parentali 

-lei- 

7.108 1315 9.348,754 

 

76.3. Realizarea cursurilor de educaţie parentală la nivel local.  

Nr. părinţi participanţi – cursuri de educație parentală 

cu câte 10 sesiuni - 

Cost per 

părinte –lei- 

Total costuri pentru toţi 

părinţii participanţi  

–lei- 

2.553.861 116 295.041.105 

 

76.4. Pentru asigurarea calităţii serviciilor de educaţie parentală sunt necesare costuri pentru 

management, monitorizare şi evaluare. 

Categoria Nr. unități 

Cost anual per 

unitate – lei- 

Total  

-lei 

Cheltuieli anuale de 

management, monitorizare si 

evaluare   7.108 724 5.144.299 

Facilitatori pentru supervizare 

(cost mediu per scoala) 7.108 141 1.003.934 

Total 7.108 865 6.148.233 
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76.5. În concluzie, după etapa de formare a educatorilor parentali, ar fi necesară o alocare bugetară 

de 295.041.105 lei pentru primul an pentru 2.553.861 de părinți participanți la cursurile de 

educație parentală. Fiecare părinte participă la cursuri de educație parentală în momentul în 

care copilul intră într-un nou ciclu de învățământ. 

76.6. Începând cu al doilea an, vor participa la cursuri de educație parentală un număr mediu de 

150.000 de părinți. Costurile anuale sunt: 

Nr. părinţi participanţi – cursuri de educație 

parentală cu câte 10 sesiuni - 

Cost per 

părinte –lei- 

Total costuri pentru 

toţi părinţii 

participanţi  

–lei- 

150.000 116 17.329.121 

 

Categoria Nr. unități 

Cost anual per 

unitate – lei- 

Total  

-lei 

Cheltuieli anuale de 

management, monitorizare si 

evaluare   7.108 724 5.144.299 

Facilitatori pentru supervizare 

(cost mediu per unitate) 7.108 141 1.003.934 

Total 7.108 865 6.148.233 

 

 

Capitolul 11. Implicaţii legislative 

77. Prezenta strategie este elaborată ținând cont de legislația în vigoare; astfel, sunt propuse doar o 

serie de măsuri care sunt în acord cu legislația, dar pot fi adaptate pentru a stimula practicile în 

domeniul educației parentale, după cum urmează: 

77.1. Implicarea universităților în dezvoltarea unor programe de formare inițială și continuă în 

domeniul educației parentale; 

77.2. Revizuirea fișelor de post ale cadrelor didactice, asistenților medicali și ale asistenților 

sociali care sunt implicați în educație parentală, astfel încât 2 ore pe săptămână, alocate 

educației parentale, să fie incluse în normă; 
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77.3. Explicitarea rolurilor de supervizare a educației parentale la nivel județean pentru instituțiile 

responsabile din domeniul educațional, social și medical (ISJ, CJRAE, DSP, DGASPC, CJ, 

Primărie). 

77.4. Introducerea în COR a profesiei de educator parental. 

77.5. Dezvoltarea unui mecanism financiar de susținere a educației prin participarea autorităților 

locale, județene și naționale. 

 

Capitolul 12. Activităţi de monitorizare şi evaluare 

78. Evaluarea se va realiza pe baza: 

78.1. datelor statistice furnizate de către organele abilitate, dezagregate pe diferite criterii agreate 

de comun acord la nivelul instituțiilor relevante; 

78.2. rapoartelor prezentate de către direcţiile/instituţiile de învăţămînt, structurile teritoriale de 

asistenţă socială, instituțiile medico-sanitare, servicii de ordine publică, alte instituţii şi 

organizaţii; 

78.3. analizelor, studiilor, cercetărilor în domeniu; 

78.4. altor informaţii relevante. 

79. Evaluarea de impact se va realiza la nivel de politici, programe şi măsuri, la începutul, la mijlocul 

şi la sfârșitulsfîrșitul etapelor de implementare, cu scopul de a evidenţia măsura în care ele şi-au 

atins obiectivele propuse. 

 

Capitolul 13. Etapele ulterioare şi instituţiile responsabile 

80. Implementarea prezentei Strategii include trei etape, care sunt delimitate prin arii specifice de 

intervenţii prioritare pentru fiecare etapă de implementare.  

80.1. Etapa I de implementare cuprinde perioada anilor 2018-2019 și se va axa pe elaborarea 

planului naţional de acţiuni privind dezvoltarea educaţiei parentale, elaborarea 

curriculumului integrat la nivel național destinat specialiștilor, elaborarea curriculumului 

național pentru educatori parentali, elaborarea metodologiilor, formarea resurselor umane, 

realizarea unor programe pilot de educație parentală şi de pregătire a resurselor umane, 

inițierea campaniilor de informare, evaluarea activităţilor desfăşurate, realizarea unor 

analize de costuri detaliate pentru diferite tipuri de programe. 

80.2. Etapa a II-a de implementare cuprinde perioada anilor 2019 – 2020, fiind concentrată, în 

primul rînd, pe continuarea acţiunilor trasate şi/sau demarate în cadrul primei etape, în 

special, în vederea asigurării sustenabilităţii politicilor şi durabilităţii rezultatelor şi  

parentale. În această etapă se continuă organizarea de programe extinse pe diferite categorii 

de părinți / persoane în grija cărora se află copiii și campaniile de informare. Totodată, în 

această perioadă se consolidează cadrul de monitorizare și evaluare al strategiei. 



 

34 

 

80.3. Etapa a III-a de implementare cuprinde anii 2020-2025, în cadrul căreia se vor extinde la 

nivel național activităţile de educaţie parentală şi  de dezvoltare a abilităților parentale la 

tineri, ca viitori adulți, și se continuă campaniile de informare. 

81. Implementarea Strategiei va fi asigurată la nivel central de Ministerul Educaţiei Naționale, 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Justiţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului şi Ministerul 

Culturii. 

82. Ministerele de resort vor semna un protocol comun de parteneriat în vederea asumării rolului 

fiecăruia în implementarea prezentei Strategii. 

83. Autorităţile centrale/locale vor încheia acorduri de parteneriat cu organizaţiile internaţionale şi 

ONG-urile de profil pentru dezvoltarea şi crearea serviciilor şi programelor de educaţie parentală.  

84. După aprobarea de către Guvern a prezentei Strategii, va fi elaborat de către ministerele de resort 

Planul naţional de dezvoltare a educaţiei parentale şi se vor dezvolta planuri de acţiuni integrate 

la nivel intersectorial prin participarea ministerelor implicate.  

85. Planul naţional de dezvoltare a educaţiei parentale va fi elaborat pentru fiecare etapă de 

implementare a Strategiei. 

86.  Ministerele de resort vor colabora în vederea elaborării documentelor reglatoare şi vor opera 

modificări şi completări la cadrul legal şi normativ în acord cu rolurile asumate de fiecare în parte 

şi cu domeniul de competenţă a fiecăruia.  

87. Ministerul Educaţiei Naționale în colaborare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul 

Sănătăţii vor coordona: 

87.1. mecanismul de formare a resurselor umane în domeniul educaţiei parentale (elaborarea 

curriculumului integrat naţional pentru specialiştii din domeniile implicate, curriculumului 

pentru formarea educatorilor parentali, curriculumului pentru disciplina opţională „Educaţie 

parentală”, a materialelor didactice şi informative etc.); 

87.2. consolidarea serviciilor existente şi crearea serviciilor noi în domeniul dezvoltării abilităţilor 

şi competenţelor parentale; 

87.3. elaborarea bazei naţionale de date a furnizorilor de formare în domeniul educaţiei parentale, 

programe şi servicii existente. 

88. Ministerul Culturii, în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului și cu Ministerul Mediului 

vor coordona realizarea unor activităţi în vederea promovării parentalităţii pozitive prin artă, 

cultură, dotarea bibliotecilor, filme documentare, festivaluri etc. 

89. Ministerul Afacerilor Interne în colaborare cu Ministerul Justiţiei vor realiza activităţi de 

promovare a parentalităţii pozitive şi asigurarea protecţiei drepturilor copilului, corelat cu 

programele axate pe justiție juvenilă.  

90. Ministerul Educaţiei Naționale în colaborare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul 

Sănătăţi şi Ministerul Afacerilor Interne vor coordona realizarea studiilor şi cercetărilor în 

domeniul educaţiei parentale.  
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91. Coordonarea procesului de monitorizare și evaluare a implementării prezentei Strategiei revine 

Cancelariei Primului Ministru.  

92. Prevederile prezentei Strategii privind planul de acţiuni realizat la nivel central vor fi transpuse 

în acţiuni corelate şi coerente de aplicare a lor la nivel local în corespondență cu necesităţile 

identificate, în special cele legate de alocarea spaţiilor, crearea condiţiilor pentru dezvoltarea 

serviciilor de educaţie parentală.  

93. Consiliile Judeţene (prin intermediul CJRAE) sunt responsabile de implementarea, coordonarea, 

monitorizarea şi evaluarea prezentei Strategii şi recomandă autorităţilor centrale şi locale noi 

direcţii de activitate în domeniul dezvoltării abilităţilor şi competenţelor parentale. 

94. Consiliul Judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti va elabora şi aproba un plan de 

acţiuni integrat în conformitate cu Planul naţional de dezvoltare a educaţiei parentale.  

95. Fiecare Direcție de la nivel judeţean/municipiului Bucureşti va monitoriza implementarea 

planului de acţiuni județean/municipal în domeniul lor de competență pentru dezvoltarea 

educaţiei parentale. 

96. În cadrul primăriilor, responsabilitatea implementării, coordonării și monitorizării revine 

Consiliului Local.  

97. La nivel local activitățile de dezvoltare a competenţelor parentale vor fi realizate în proximitatea 

părinților și pe fiecare sector (în primării, instituţii de educație preșcolară și preuniversitară, la 

nivelul asistenței medicale primare și în cadrul serviciilor sociale, poliție etc.). Aceste activități 

vor fi realizate de către toți specialiștii care lucrează cu părinții/reprezentanţii legali/persoana în 

grija căreia se află copilul în oricare din instituţiile sociale, medicale sau educaţionale din 

comunitate şi care au beneficiat de formare/specializare în domeniul educaţiei parentale. 

98. Cancelaria Primului Ministru, Consiliile judeţene, municipale şi locale vor monitoriza şi evalua 

implementarea prezentei Strategii, care se va realiza la sfârșitul fiecărei etape şi la sfârșitul 

perioadei pentru care este aprobată prezenta Strategie și vor face publice rapoartele de progres.  


