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Către:  Ministerul Sănătății  
 Domnul ministru Nelu Tătaru 
 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
 Doamna ministru Victoria Violeta Alexandru  
 

De la: Tamara Ciofu, deputat PSD, membru în Comisia pentru sănătate și familie 

ÎNTREBARE 

 

Obiectul întrebării: De ce nu modificați Ordinul nr. 25/2019 prin care se definește conceptul de 
„Casă de tip familial” pentru a nu se închide locuințele sociale care îngrijesc copiii abandonați?  

Stimate domnule ministru, Stimată doamnă ministru, 

Vă rog să-mi comunicați de ce nu susțineți modificarea Ordinului nr. 25/2019 prin care se definește 
conceptul de „Casă de tip familial” pentru a nu se închide locuințele sociale care îngrijesc copiii 
abandonați. 

Din punct de vedere al ANDPDCA nu pot exista mai multe case de tip familial concentrate pe un 
teritoriu definit al unui ONG deoarece este limitată interacțiunea cu comunitatea beneficiarilor și se 
asigură o concentrare numerică ridicată a acestora, cu amintiri vechi ale „căminelor groazei pentru 
copii”. 

Fundația Hand of Help Botoșani, din județul pe care îl reprezint în Parlament va pierde licența anul 
acesta în decembrie și astfel toți copiii care au fost îngrijiți aici vor fi pe drumuri și niciun minor nu va 
mai beneficia de serviciile acestei entități. 

În luna ianuarie 2019 a fost emis Ordinul 25 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip rezidențial ale cărui prevederi sunt întărite prin Legea 272/2004 actualizată si 
aprobată în 2020 . Potrivit acestora, toate centrele de tip rezidențial trebuie să se reorganizeze fie în 
apartamente sociale, fie în case de tip familial.  

Centrul de plasament din Botoșani la care am făcut referire are cinci etaje și un număr de 70 beneficiari, 
iar strategia de organizare și funcționare a fost realizată în acord cu strategia națională în domeniul 
serviciilor sociale. Aceasta are în cuprinsul său un obiectiv denumit: „Reorganizarea pe module de tip 
familial a întregului spațiu”, obiectiv ce a fost prezentat în toate raportările anuale ale fundației care au 
fost prezentate atât AJPIS Botoșani cât și Ministerului Muncii. 

În urma cerințelor din Ordinul 25/2019 fundația avea de ales între sintagmele : apartament social și casă 
de tip familial . Ambele sunt definite ca locuințe sociale în care beneficiarii au acces la toate resursele și 
facilitățile comunității: sănătate, educație, cultură, petrecerea timpului liber, relaționare socială. În 
apartament se puteau așeza 6 copii/tineri, iar in casa de tip familial, 12 copii/tineri . Întrucât ambele sunt 
definite vag in lege ca fiind locuințe, fundația s-a reorganizat ca și case de tip familial pentru că în 
Modulul VI, Standardul 1.1 apare o completare care arată că în cazul apartamentelor, într-un bloc, este 
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permisă amenajarea a maxim 10% din totalul  apartamentelor pentru copii/tineri  aflați in sistemul de 
protecție a copilului în scopul facilitării integrării sociale a acestora. Având în vedere că această fundație, 
ca și ONG, a fost și este susținută în proporție de 90% de fonduri atrase din donații de la sponsori din 
SUA și doar 10% reprezintă susținerea statului român, după aproape 30 de ani de activitate, ar urma să 
continue activitatea doar cu un apartament social ca să corespundă legislației în vigoare. Această 
fundație are spațiul necesar, respectând cerințele Ordinului 25/2019 și a Legii locuinței, după o investiție 
de 700.000 de dolari susținută de SUA prin care au realizat 5 case de tip familial. Astfel au pregătit cele 
5 dosare pentru fiecare casă de tip familial pentru obținerea unei noi licențe. 

În data de 04.02.2020 a fost trimisă o nouă adresă din partea fundației către minister - 44/04.02.2020 în 
urma căreia au primit răspuns de la Ministerul Muncii că nu se pot numi case, deși totuși în lege apare 
doar termenul de locuință, fără alte detalii pe pământ, în aer etc. 

Totodată Ministerul a informat fundația că sunt proiecte europene prin care copiii trebuie împrăștiați în 
comunitate ca să socializeze și poate accesa pentru reorganizarea serviciului social fondurile POR 2020 
ale cărui ghid urma sa se lanseze în aprilie. Nu a apărut nimic, iar în decembrie fundația trimite toți copii 
pe drumuri. 

Fundația Hand of Help a primit adresă oficială din SUA că se opresc sponsorizările în cazul lipsei unui 
răspuns favorabil de a continua activitatea, se trimit aproape 50 de angajați în șomaj și se traumatizează 
70 de copii și tineri.  

Derularea unui proiect european pentru construcția de noi case durează 3-4 ani și până atunci nu existp 
nicio soluție pentru acești copii. 

Vă rog să-mi comunicați când veți modifica Ordinul nr. 25/2019 prin care se definește conceptul de 
„Casă de tip familial” pentru a nu se închide locuințele sociale care îngrijesc copiii abandonați. 

Vă mulțumesc.  

Solicit răspuns scris. 

Cu deosebită stimă, 
Deputat PSD Tamara Ciofu 




