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Protecție și educație copiilor afectați 
de migrația economică a părinților 

 Conform statisticilor, aproximativ 70000 de 

copii din România au părinții plecați la muncă în 

străinătate.  

 Dintre aceștia, patru din zece sunt complet 
lipsiți de grija părintească, având ambii părinți 
plecați peste hotare sau provenind din familii în 
care părintele unic susținător este plecat. 



  Multe persoane migrează spre locuri de 
muncă din afara țării, pentru a-și satisface 
necesitățile legate de casă, familie, copii. Mii de 
părinţi au fost nevoiţi să plece peste hotare, fără a 
avea posibilitatea să fie însoţiţi de copii. În 
majoritatea cazurilor, copiii au rămas în grija bunicilor 
sau a rudelor mai apropiate.  

Plecarea din ţară la muncă a părinţilor are atât 
efecte pozitive, cât şi efecte negative asupra 
copiilor rămaşi acasă.  



EFECTE POZITIVE 

Bunăstarea materială a copiilor:  
 îmbunătăţirea condiţiilor de locuire,  

 telefon smartmobil,  

 computer,  

 joc PS, Wii, Nintendo,  

 haine de firmă, 
 mașină de lux. 

 



EFECTE NEGATIVE: dreptul la 

familie, protecţie și educație 

 Lipsa mamei 
 Probleme de comunicare între  

copii şi bunici. 
 Adolescenţii au nevoie de o  

comunicare constantă şi apropiată  
cu un părinte.  

 Relaţia părinţi plecaţi – copii:  
 o relaţie apropiată, constantă, bazată pe încredere 

şi sinceritate îi ajută pe copii să accepte mai uşor lipsa 
lor, să fie în continuare implicaţi în viaţa socială  

 lipsa relaţiei cu părinţii are avea efecte de izolare, 
scădere a încrederii în sine, scădere a rezultatelor 
şcolare, absenteism şi chiar abandon şcolar, lipsa 
implicării şi participării la acţiuni extraşcolare. 



 Scădere a interesului acordat şcolii şi temelor 
pentru acasă. 

 În familiile unde mama este cea plecată, fetele 
consumă o mare parte din timpul lor cu 
activităţile în gospodărie, uneori în detrimentul 
programului şcolar şi pregătirii temelor.   

 Printre adolescenţii, mai 
ales printre băieţi, există 
tendinţa de absenteism 
școlar sau de a abandona 
şcoala .  




