
România a înregistrat progrese importante
în ultimii ani, în implementarea unor politici
privind dezvoltarea copilăriei timpurii (DCT)
și sprijinirea familiilor cu copii mici.

Angajamentul guvernului pentru susținerea
educației și îngrijirii în copilăria timpurie
(ECEC, în eng.) a fost confirmat în 2020,
când educația timpurie a fost inclusă în
Strategia Națională de Apărare (2020-
2024). Această legislație amplă
operaționalizează legile anterioare, dar nu
se limitează la învățământul preșcolar
obligatoriu.

O altă evoluție interesantă ce trebuie
remarcată în 2020 este modificarea Codului
Fiscal prin introducerea creditului fiscal
pentru acele companii care plătesc servicii
de educație și îngrijire timpurie pentru copii
angajaților, servicii cu o valoare de până la
300 de euro pe lună.

Totuși, atât modificarea Codului Fiscal, cât și
prevederile legale pentru finanțarea
serviciilor de educație și îngrijire timpurie
pentru copiii cu vârsta de sub trei ani,
așteaptă clarificări cu privire la
implementarea lor.

Urmărirea datelor privind la nivelul săraciei în familiile ce au 
copii sub vârsta de trei ani, acordând o atenție deosebită 
familiilor cu mulți copii, părinților singuri și părinților cu un nivel 
de educație mai scăzut.

Urmărirea datelor privind indicatorii sănătății mamei și 
copilului, cu un accent deosebit pe familiile vulnerabile, luând în 
considerare disparitățile regionale.

Monitorizarea indicatorilor de siguranță și protecție a copiilor, 
în special pentru copiii din grupuri defavorizate.

Creșterea accesului și disponibilității serviciilor de educație și 
îngrijire timpurie pentru copiii cu vârsta de sub trei ani, în 
special pentru cei mai vulnerabili.

Finalizarea cadrul legal pentru un sistem de educație și îngrijire
timpurie integrat pentru copii de la naștere până la vârsta de 
șase ani.

Revizuirea programelor de formare inițială și continuă pentru 
personalul de educație și îngrijire timpurie, în special pentru cei 
care lucrează cu copiii sub vârsta de trei ani.

Îmbunătățirea coordonării între diferite structuri 
guvernamentale pentru a asigura politici de Dezvoltare a 
Copilăriei Timpurii coerente și eficiente.
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Cu toate acestea, nu există un cadru juridic
care să sprijine în ansamblu politicile pentru
Dezvoltarea Copilăriei Timpurii, printr-o
lege sau un act național care să garanteze
accesul la serviciile de bază în educația
timpurie, sănătate, nutriție și/sau protecție
socială pentru toți copii cu vârsta de sub
șase ani. În plus, nu există nicio politică care
să susțină coordonarea între sectoare și
servicii în sprijinul copiilor mici în situații
vulnerabile, inclusiv copii romi, familiilor cu
copii cu dizabilități, copiilor migranți și
refugiați, copiilor în îngrijire alternativă și
celor care trăiesc în sărăcie extremă.

Nu există suficiente date în zona politicilor
de Dezvoltare a Copilăriei Timpurii, iar acolo
unde există, nu contribuie la o abordare
integrată a politicilor, fapt ce indică o
nevoie sporită pentru o abordare holistică a
investițiilor în Dezvoltarea Copilăriei
Timpurii. .

POLITICI CU IMPACT

ASUPRA DEZVOLTĂRII COPILĂRIEI TIMPURII

COORDONARE
INTERSECTORIALĂ

SĂNĂTATEA MAMEI
ȘI COPILULUI

SĂRĂCIA
ÎN RÂNDUL COPIILOR

EDUCAȚIA ȘI ÎNGRIJIREA
ÎN COPILĂRIA
TIMPURIE

SECURITATEA 
ȘI SIGURANȚA 
COPILULUI

PARENTING
ȘI SUSȚINEREA FAMILIEI

DCT
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În România, există o lipsă de date privind
sărăcia în rândul copiilor și excluziunea socială a
copiilor sub trei ani. Datele disponibile pentru
copiii cu vârsta de sub șase ani indică faptul că
în 2019 un procent ridicat de copii erau expuși
riscului de sărăcie, excluziune socială și
sufereau de lipsa acută a locuințelor. În plus,
datele disponibile din 2019 privitoare la copiii
cu vârsta de până la 18 ani indică faptul că
familiile cu mulți copii și părinți singuri prezintă
un risc deosebit de a se confrunta cu sărăcia și
de a avea nevoie de sprijin specializat. Acesta
este și cazul copiilor cu vârsta de sub șase ani ai
căror părinți au doar studii primare complete,
după cum indică datele disponibile pentru anul
2019.

% copii care suferă de 
lipsa acută a locuințelor

% copii sub șase ani aflați limita sărăciei și 
excluziunii sociale

Sursa: Eurostat

Sărăcia în rândul copiilor (%)

Riscul de sărăcie

raportat la tipul gospodăriei 

2 adulți cu 
3 sau mai mulți copii în îngrijire

2 adulți cu 2 copii în îngrijire

2 adulți cu un singur copil în îngrijire

persoană singură cu copii în îngrijire

Sursa: Eurostat

Riscul de sărăcie

raportat la nivelul studiilor părinților 

studii postliceale sau universitare 

studii post gimnaziale 
dar nu postliceale

exclusiv învățământ primar 

Sursa: Eurostat

SĂRĂCIA

ÎN RÂNDUL COPIILOR

20,9

26,9

61,3

22

15,66

39

4,5

19,2

70,9
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SĂNĂTATEA MAMEI

ȘI COPILULUI

În ceea ce privește indicatorii privind sănătatea
mamei și a copilului, nu există date suficiente.
În anul 2018, procentul acoperirii îngrijirii
prenatale a fost de 76% pentru femeile cu
vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani. Datele din
anul 2017 indică disparități regionale în
acoperirea sănătății, deoarece procentul
copiilor cu nevoi medicale nesatisfăcute în
zonele rurale a fost mai mare decât în
populația generală de copii.

Conform datelor din 2018, doar 16% dintre
copii au fost înregistrați ca fiind alăptați
exclusiv de la sân. (Copii cu vârsta mai mică de
șase luni).

Conform datelor din 2019, 18% dintre
femeile rome au menționat că nu au mers
niciodată la un control medical în timpul
sarcinii. În comunitățile defavorizate, doar 50%
dintre mame merg la controale medicale în
timpul sarcinii.

Nevoi medicale nesatisfăcute (%)

% copii cu nevoi medicale nesatisfăcute

% copii din mediul rural cu nevoi 
medicale nesatisfăcute

Sursa: Estimări făcute de rapoartele UNICEF (2013-2018)

SECURITATEA 

ȘI SIGURANȚA 

COPILULUI

7,4

9,7
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În România, toți copiii cu vârsta de sub șase ani
beneficiază de protecție socială.
Deși datele nu sunt reprezentative, în 2019,
0,5% dintre copiii cu vârsta de sub șase ani
beneficiau de îngrijire alternativă.
În 2020 au fost raportate 3.585 de cazuri, de
abuz, cu privire la copiii cu vârste cuprinse
între naștere și șase ani.



EDUCAȚIA TIMPURIE

Raportul de țară din 2020 în cadrul semestrului european
s-a axat în mod special pe incluziune și calitatea educației
în România. De asemenea, a subliniat problemele
sistemice, inclusiv faptul că România are cele mai mici
cheltuieli din UE pentru educație (2,8% din PIB
comparativ cu o medie UE de 4,6%), în special la nivel
preșcolar și primar. Rata de înscriere în învățământ este,
de asemenea, semnificativ sub media UE. Raportul
subliniază că, în rândul copiilor cu vârsta de sub trei ani,
doar 15,7% se află în sistemul de îngrijirea formală a
copiilor. Din cauza îndelungatei istorii de divizare a
sistemului de educație și îngrijire timpurie, acest procent
este mai mare pentru următoarea grupă de vârstă - între
patru ani și vârsta școlară obligatorie - unde participarea
este de 89,6%; cu toate acestea, este încă mai mică decât
media UE (95,4%). Toate aceste rate de participare sunt
semnificativ mai mici în rândul copiilor aflați în situații
vulnerabile, cum ar fi copiii din zonele rurale și copiii
romi. În acest sens, participarea redusă la serviciile de
educație și îngrijire timpurie e o tendință îngrijorătoare,

deoarece mărește decalajul dintre copii și sporește
inegalitățile.
În ceea ce privește copiii cu vârsta de sub trei ani, nu
există nicio garanție a unui loc în servicii de educație și
îngrijire timpurie. Pentru profesioniștii care lucrează în
serviciile de educație și îngrijire timpurie, nu există o
cerință exclusivă de a avea un minim de calificare la nivel
de licență, indiferent de vârsta copiilor cu care lucrează.

Tipuri de politici disponibile pentru a facilita accesul la
educație și îngrijire timpurie pentru copiii din familiile
vulnerabile

Există o politică de bonuri sociale (vouchere) pentru
copiii din familiile defavorizate, pentru sprijinirea
accesului la grădiniță. Tichetele au o valoare de 11 euro
pe lună, dar aceasta trebuia să fie dublată în 2021.
În perioada 2016-2019, 161.500 din 296.000 de copii
eligibili (cu vârsta cuprinsă între trei și cinci ani) au
beneficiat de această măsură.
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PARENTING

ȘI SUSȚINEREA FAMILIEI

În România, familiile cu copii mici au la dispoziție trei tipuri
diferite de alocații.
În 2019, 184.563 de familii au beneficiat de alocațiile
sociale disponibile familiilor.

În plus, există programe de educație parentală. Unele
dintre ele sunt furnizate de Ministerul Educației și alte
instituții relevante, dar majoritatea sunt furnizate de ONG-
uri (cum ar fi Programul de educație parentală, în cadrul
căruia educatorii parentali au folosit standardele ECEC și s-
au implementat programe cu implicarea părinților. Deși în
ultimii ani a fost dezvoltată o strategie națională pentru
educație parentală, ea nu a fost niciodată aprobată oficial.

Politici disponibile pentru stabilirea echilibrului

între muncă și viața de familie

Până de curând, legislația privind timpul de lucru în
România a fost destul de rigidă. Unul dintre obiectivele
strategiei naționale pentru promovarea egalității de șanse
și tratament a femeilor și a bărbaților, cât și prevenirea
violenței domestice (2018-2021) este îmbunătățirea
reglementărilor privind echilibrul dintre viața profesională
și cea de familie. Legea 81/2018, care a fost actualizată în
2020, a reglementat telemunca.

Beneficii disponibile părinților 

cu copii mici (alocație/ alte beneficii)

Alocația pentru creșterea copilului se acordă
unuia dintre părinți (fie mama, fie tatăl), acesta
poate rămâne cu copii până la doi ani (trei în
cazul copiilor cu dizabilități) și să primească
75% din salariu.

Indemnizația de maternitate este plătită mamei
timp de 126 de zile calendaristice în timp ce
aceasta este în concediu. Această perioadă
este alcătuită din 63 de zile de concediu
înainte de naștere (concediu prenatal) și 63 de
zile după nașterea copilului (concediu
postnatal). Indemnizația de maternitate este
egală cu 85% din venitul mediu lunar câștigat
de mamă în ultimele șase luni anterioare
concediului de maternitate.

Alocația de stat se acordă copiilor cu vârsta de
până la 18 ani, aceștia trebuie să fie rezidenți
legali în România. Alocația de stat pentru copii
este calculată în funcție de indicatorul social
de referință (ISR) și de vârsta copilului. Alocația
este mai mare pentru copiii cu vârsta de până
la doi ani (sau trei ani pentru copiii cu
dizabilități).

COORDONARE

INTERSECTORIALĂ

În România, nu există o strategie națională multi-sectorială
DCT (sau orice alt document politic) menționată în mod
explicit și nici un organism de coordonare și supraveghere
transversală a politicilor DCT sau de finanțare și cheltuieli la
nivel național. În plus, nu există mecanisme formale de
coordonare între servicii sau între sectoare.

Profil de țară ROMÂNIA 6



*Informația prezentată în acest profil de țară
reflectă situația existentă la finalul lunii Martie 2021.

Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al
Programului european pentru ocuparea forței de muncă
și inovare socială (EaSI) 2014-2020:
http: //ec.europa.eu/social/easi)

Opiniile exprimate de autori nu reflectă poziția sau opinia
Comisiei Europene.

Contributor național

Eurochild este o rețea formată din aproape 200
de organizații membre din 35 de țări europene
care lucrează cu și pentru copii din întreaga
Europă, care se străduiește pentru ca societatea
să respecte drepturile copiilor. Eurochild
influențează politicile de construire a
capacităților interne, facilitează învățarea
reciprocă, schimbul de bune practici și
cercetarea.

Asociația Internațională Step by Step (ISSA) este o
rețea regională ce are ca domeniu de activitate
educația timpurie. A fost fondată în 1999, iar prin
programele și serviciile sale, conectează practica,
cercetarea și politica educației timpurii pentru
îmbunătățirea calității sistemelor educaționale
timpurii din Europa și Asia Centrală. În prezent sunt
peste 90 de membri ISSA în 43 de țări, membri ce
implementează programe și cooperează pentru a
asigura servicii de calitate și echitabile pentru copii
mici, în special pentru cei mai vulnerabili.

Alianța Europeană pentru Sănătate Publică (EPHA)
este principala alianță a ONG-urilor din Europa care
pledează pentru o sănătate mai bună. Este o
organizație condusă de membri, formată din ONG-
uri din domeniul sănătății publice, grupuri de
pacienți, profesioniști din domeniul sănătății și
grupuri ce studiază diferite tipuri de boli. EPHA
lucrează pentru a îmbunătăți sănătatea, a consolida
vocea sănătății publice și a combate inegalitățile în
materie de sănătate în întreaga Europă.

Fondul pentru educația romilor (REF) a fost creat în
cadrul “Deceniului de incluziune a romilor” în anul
2005. Misiunea sa și scopul final este acela de a
reduce decalajul în rezultatele educaționale dintre
romi și ne-romi. Pentru a atinge acest obiectiv,
organizația sprijină politici și programe ce asigură
educație de calitate pentru romi, inclusiv
desegregarea sistemelor educaționale.

COORDONATOR CAMPANIE: Dr. Agata D’Addato, Senior Project Manager Eurochild (agata.daddato@eurochild.org)

COORDONATORI NAȚIONALI: Trust for Social Achievement (Bulgaria), Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance
(France), Central Union for Child Welfare (Finland), Family, Child, Youth Association (Hungary), Child Rights Alliance
(Ireland), Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso (Portugal), Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare
Profesională (România), Pomoc Deci (Serbia), Plataforma de Infancia (Spain).

PARTENERIATUL

CENTRUL STEP BY STEP
PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

#FirstYearsFirstPriority

FirstYearsFirstPriority.eu


