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Asistenþa socialã în România

Douã secole de evoluþie instituþionalã

MIHAELA LAMBRU

Eseul nostru îºi propune sã schiþeze un profil al sistemului
de asistenþã socialã din România. Din punct de vedere istoric
acesta poate fi evaluat din perspectiva definirii fiecarei etape
de evoluþie a sa, context în care se vor preciza elementele de
inovaþie instituþionalã. Astfel, analiza sistemului de asistenþã
socialã din România va urma schema de mai jos:
• 1800-1920-bazele structurãrii sistemului de asistenþã

socialã;
• 1920-1945-diversificarea instituþionalã ºi maturizarea

sistemului de asistenþã socialã;
• 1945-1989-declinul sistemului de asistenþã socialã;
• 1989-2000-restructurarea ºi modernizarea sistemului de

asistenþã socialã.
În cadrul fiecãrei etape istorice vom încerca o analizã

diferenþiatã regional ºi din punctul de vedere al tipului de
iniþiativã, privatã sau publicã. Analiza diferenþiatã regional ne
va permite sã facem câteva consideraþii relative la influenþa
culturalã asupra structurãrii sitemului de asistenþã socialã, în
timp ce analiza diferenþiatã pe tip de iniþiativã va permite o
abordare a tipului de politicã publicã în materie de asistenþã
socialã, desigur începând cu momentul în care Statul se
defineºte explicit ca actor important în structurarea sistemului.
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În încercarea de a stabili câteva repere istorice în evoluþia
sistemului de asistenþã socialã din România am ales ca punct
de plecare momentul 1800, care corespunde, potrivit
argumentaþiei lui Sabin Manuilã, cu începuturile creºterii
numerice a iniþiativelor de tip asistenþã socialã. În secolul al
XIX-lea au fost înfiinþate 184 de instituþii de asistenþã socialã
pe care recensãmântul din 1936 le gãsea active. Între 1900 ºi
1909 au apãrut încã 76 de instituþii noi, pentru ca, între 1910
ºi 1919 sã fie consemnate alte 115. Aºa cum vom vedea
majoritatea covârºitoare a iniþiativelor de organizare a
instituþiilor de asistenþã socialã din aceastã perioadã sunt de
tip privat (filantropic).

A doua etapã, cuprinsã între 1920 ºi 1945, marcheazã o
creºtere a implicãrii Statului în organizarea serviciilor de
asistenþã socialã, precum ºi efortul de profesionalizare a
domeniului. Primele încercãri de legiferare a activitaþilor
specifice de acest tip apar odatã cu Regulamentele Organice.
Însã primele legi clare în domeniu sunt legate de infiinþarea
Ministerului Sãnãtaþii Publice, Muncii ºi Ocrotirilor Sociale în
1920, în cadrul cãruia funcþiona Direcþia Asistenþã Socialã,
precum ºi de adoptarea primului pachet de legislaþie specificã
în 1930 (Legea serviciului social punea bazele constituirii unei
reþele teritorializate de servicii sociale, de tip comunitar). Tot
în perioda interbelicã s-a înfiinþat ªcoala Superioarã de Asistenþã
Socialã „Principesa Ileana” (1929), având un plan de
învãþãmânt ºi o programã foarte moderne.

A treia etapã, cuprinsã între 1945 ºi 1989, marcheazã
declinul sistemului de asistenþã socialã din România. O primã
explicaþie pentru declinul acestuia este de naturã
politico-ideologicã. Ideologia oficialã respingea ideea de
asistenþã socialã dintr-un motiv foarte simplu: existenþa
indivizilor ºi a grupurilor în nevoie era contrazisã de principiul
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egalitãþii ºi bunãstãrii asigurate prin sistemul comunist. Într-o
atare societate nu puteau exista sãraci sau grupuri cu probleme
de aceastã naturã. Aºadar, avem de-a face cu o intoleranþã
ideologicã incompatibilã cu dezvoltarea sau chiar menþinerea
unui sistem complex de asistenþã socialã. În asemenea condiþii
sistemul a funcþionat pânã prin anii ’70 din inerþie ºi nuanþa
este cu atât mai importantã cu cât perioda 1959-1970 stã sub
semnul activitãþii sistematice de distrugere a principiilor de
existenþã a organismelor de asistenþã socialã din România.

Dupã 1989 sistemul de asistenþã socialã renaºte în termenii
unei duble reforme. Pe de o parte, o reformã în legislaþie,
dominatã de reamenajarea ºi înnoirea cadrului sãu juridic, pe
de alta, o reformã managerialã, care avea în vedere
modernizarea modalitãþilor „de a face” asistenþa socialã,
modernizarea normelor ºi procedurilor, pregatirea celor ce
lucreazã în domeniu, regândirea atribuþiilor ºi competenþelor
Statului. Moºtenirea regimului comunist ºi noile realitãþi sociale
ale tranziþiei au pus reformarea sistemului de asistenþã socialã
sub semnul urgenþei. Prin HG 962 din 11 august 1990 s-a
reorganizat Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, în
organigrama cãruia a apãrut Direcþia de Asistenþã Socialã.
Direcþia are roluri specifice în descentralizarea sistemului prin
elaborarea normelor metodologice pentru Oficiile de Asistenþã
Socialã, care funcþioneazã în cadrul Direcþiilor Muncii ºi
Protecþiei Sociale de la nivel judeþean. La 1 ianuarie 1991,
Secretariatul de Stat pentru Handicapaþi preia de la Ministerul
Muncii ºi Protecþiei Sociale (înfiinþat prin HG 1161 din
noiembrie 1990) atribuþiile ºi competenþele cu privire la
gestionarea serviciilor pentru persoanele cu handicap. Întreaga
decadã de tranziþie a sistemului de asistenþã socialã a stat sub
semnul descentralizarii ºi reconstituirii reþelelor teritoriale, odatã
cu modernizarea tipurilor de servicii. Tot în anul 1990 s-a
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reînfiinþat învãþãmântul de specialitate, iniþial sub forma
colegiului, ulterior (din 1992) sub forma învãþãmântului
universitar. S-au dezvoltat totodatã ºi structurile asociative
neguvernamentale din domeniul asistenþei sociale, crescând
semnificativ numãrul parteneriatelor de tip public-privat în
gestionarea problemelor specifice. Realitãþile decadei de
tranziþie cer însã imperativ un sistem de asistenþã socialã practic
ºi eficient, cu o strategie clarã ºi competenþe bine definite. Cu
alte cuvinte, pentru a face faþã cererii crescânde de asistenþã
socialã din aceasta periodã de reformã caracterizatã de costuri
sociale ridicate, este nevoie de o construcþie instituþionalã
eficienta ºi de o bunã administrare a sistemului. De strategie ºi
performanþã administrativã.

În încercarea de a stabili câteva repere istorice în evoluþia
asistenþei sociale din România este important sã nu uitãm
primele experienþe filantropice. Ele pot fi înscrise într-o
preistorie a procesului de formare a politicilor de asistenþã
socialã. Cele mai vechi instituþii de asistenþã socialã le regãsim
în Transilvania, toate create înainte de 1700. Este vorba despre
Institutul Sãracilor din Bistriþa, înregistrat în 1295, Reuniunea
Pioasã pentru îngrijirea bolnavilor „Kevra Kadisha” din Alba
Iulia, înfiinþatã în 1645, Ospiciul Evanghelic C. A. din Braºov,
datat prin secolul al XVI-lea, sau Cãminul pentru bãtrâni ºi
orfani al Comunitãþii Evanghelice C. A.

Cele mai vechi organizaþii constituite sub egida Statului ºi
având scopul de a distribui celor saraci fonduri provenite din
caritatea publicã erau caliciile. Caliciile au fost organizate sub
forma breslelor, având în fruntea lor un staroste. Aceastã formã
de organizare o gãsim atât în Þara Româneascã (Bucureºti,
Câmpulung etc.), cât ºi în Moldova. Prin 1480 domnitorul ªtefan
cel Mare îi coloniza pe calici, oferindu-le o serie de privilegii
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de breaslã. O altã instituþie care gestiona problemele sãracilor
în þãrile române erau ospiciile. În 1565 este menþionatã
documentar existenþa ospiciului de la Mãþãul de Jos, lângã
Câmpulung-Muscel, beneficiind ca danie din partea
domnitorului Neagoe Basarab de moºia Licurea din Vâlcea.
Sãracii primeau, aºa cum reiese dintr-un document semnat de
Vlad Voievod la 1524, pe lângã locuinþã, de îmbrãcãminte ºi
bani. Începând cu secolul al XVIII-lea opera de asistenþã socialã
începea sã-ºi mute centrul de greutate spre instituþiile
spitaliceºti. Spitalele în funcþiune în epocã aveau dependinþe
unde erau adapostiþi ºi hrãniþi sãracii. Este menþionat în
documentul Patriarhului din Alexandria Samoil, din1715,
„Ptohotrofion”-ul de pe lângã spitalul Colþea („Casa pentru
sãraci”). În 1775 Alexandru Ipsilanti a înfiinþat dijma pentru
copiii sãraci, punând bazele unui azil ºi a unui spital pentru
copii numit „Orfanotrofion”. La 1798 este menþionat
documentar ºi azilul „Manea Brutarul” destinat ocrotirii copiilor
de vârstã micã.

Între 1782 ºi 1785 Alexandru Ipsilanti, în Moldova, ºi Mihail
Suþu, în Þara Româneascã, instituiau „Cutia Milelor”, un fond
pentru sprijinirea operelor de ajutorare a sãracilor. Acest fond
era alimentat prin taxe datorate de mitropoliþi ºi episcopi la
înscãunare, de boieri cu ocazia instalarii lor ca dregãtori, prin
impunerile arendaºilor poºtei, ale cumpãrãtorilor de pãºuni.
Mai târziu s-au adãugat amenzile pentru animalele de pripas,
taxa asupra crâºmãritului, amenzile judecãtoreºti la care este
condamnat soþul împotriva cãruia s-a pronunþat divorþul. Cum
erau selecþionaþi sãracii care beneficiau de acest sprijin? Se
vorbea atunci de necesitatea selecþionãrii „adevãraþilor sãraci”.
Ipistatul (secretarul agãi) era însãrcinat cu scrierea listei
beneficiarilor, care primeau ajutoare odatã pe lunã, cerºitul
fiind, în principiu, interzis. Regulamentele Organice au adus
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un plus de organizare în activitatea de binefacere a Statului.
Ele menþioneazã „Obºteasca Epitropie” ºi „Cutia Milelor” ca
fonduri provenind dinspre Stat destinate sprijinirii familiilor
sãrace, infirmilor ºi cerºetorilor (care nu erau toleraþi în stradã
ºi care primeau ajutoare lunare ).

Dupã unirea Principatelor, în a doua jumãtate a secolului
al XIX-lea, alãturi de activitatea Statului începe sã se facã simþitã
prezenþa iniþiativei private în activitãþile de tip filantropic ºi de
asistenþã socialã. Menþionãm Societatea „Materna” (1897),
aflatã sub patronajul dr. Turnescu, Societatea „Tibisoiul”,
înfiinþãtã de Maria Brãiloiu, Leagãnul „Sfânta Ecaterina”,
iniþiativa Ecaterinei G. Cantacuzino, diversele organisme
patronate de Regina Elisabeta etc. În toatã acestã periodã
dominantã era caracteristica filantropicã. Acþiunile de tip
filantropic aveau la bazã un drept legal subiectiv, al aceluia
care are nevoie de sprijin din partea societãþii. Treptat, iniþiatorii
au evoluat cãtre activitãþi fondate pe un un drept obiectiv,
rezultând din nevoia colectivitãþii de a interveni ºi a se apãra
împotriva riscurilor sociale. În 1920 se înfiinþa, aºa cum am
mai spus, Ministerul Muncii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale,
care va avea un rol extrem de important în structurarea pe
baze ºtiinþifice a operei de asistenþã socialã în toate domeniile.
Pentru o mai bunã informare asupra activitãþii din domeniu
este extrem de instructiv sã analizãm recensãmântul instituþiilor
de asistenþã socialã realizat de Institutul Central de Statisticã,
sub conducerea lui Sabin Manuilã, în 1936. Privind repartizarea
pe provincii a instituþiilor de asistenþã ºi ocrotire socialã, dupã
autoritatea tutelarã, putem avea o imagine mai clarã a ceea ce
numim astazi sector neguvernamental. Se poate observa
conturarea unui sector neguvernamental, reprezentat prin
asociaþii cu caracter privat, care depãºea net din punct de
vedere cantitativ activitãþile similare patronate de Stat:
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Provincii                  De stat  Comunale    Judeþene   Particulare

Transilvania 13 16 2 214

Muntenia 15 10  - 200

Moldova  8  7  -  93

Banat 4  9 3  71

Basarabia  2  9 1  72

Criºana-Maramureº  4  6 -  71

Bucovina 2  2 1  64

Oltenia  2  3  -  24

Dobrogea  -  1 1  21

Total 50 63 8 830

Sursa: Sabin Manuilã, Instituþiunile de asistenþã socialã ºi
ocrotire (Rezultatele recensãmântului Instituþiunilor de asistenþã
socialã ºi de ocrotire din 1 ianuarie 1936), Editura Institutului
Central de Statisticã, Bucureºti, 1938.

Aºa cum spuneam mai sus, activitatea de asistenþã socialã
începea sã se organizeze pe baze legale odatã cu
Regulamentele Organice. În urmãtorii ani întregul proces s-a
realizat pe fondul creºterii interesului Statului în domeniu. Un
prim palier de inovaþie instituþionalã l-a reprezentat nivelul
local. Astfel, în 1881 s-a infiinþat în cadrul primãriei Capitalei
primul serviciu de asistenþã socialã. În 1894 s-a legiferat
obligativitatea ca autoritãþile locale sã asiste copii gãsiþi ºi orfani.
Aºa cum rezulta din analiza Buletinului Asociatiei pentru
Progresul Asistenþei Sociale din 1938, în perioada 1896-1920
au fost asistaþi de Primaria Bucureºtiului un numãr de 3040 de
copii. O altã categorie asistatã prin serviciile Administraþiei
Publice Locale a Capitalei a reprezentat-o populaþia sãracã.
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Astfel, în perioada 1896-1917 au fost asistate, pe categorii de
servicii: 98 759 de persoane au fost adãpostite la azilul de
noapte, 705 559 au beneficiat de masa la cantine populare,
208 500 de ajutoare de subzistenþã, 35 750 de ajutoare pentru
cãrþi oferite elevilor cu situaþie economicã dificilã. O altã
acþiune a primariei ºi prefecturii Capitalei din perioada
1910-1920 a reprezentat-o asistenþa acordatã cerºetorilor ºi
vagabonzilor. Numãrul lor a fost estimat pentru perioada
respectivã la 13 000 de persoane. Profesorul N. Minovici s-a
implicat în aceastã problemã, organizând sub patronajul
administraþiei locale servicii de asistenþã pentru categoria de
populaþie în discuþie. Cerºetorii ºi vagabonzii erau clasificaþi
în valizi ºi invalizi, pentru fiecare oferindu-se forme de asistenþã
adaptate, cei dintâi fiind repartizaþi la unitãþi special constituite
de muncã, cu predilecþie ferme agricole, iar cei suferinzi, în
azile. Ulterior sarcinile administraþiei locale în materie de
asistenþã socialã s-au extins la infirmi sãraci sau persoane cu
handicap mental. Aºadar, pentru a rãspunde nevoii de a asigura
condiþii materiale pentru prestarea serviciilor de asistenþã
socialã, Statul s-a implicat în construcþia de instituþii de ocrotire
pentru copii ºi maturi cu probleme fizice, psihice ºi sociale.

O iniþiativã novatoare anilor ’40 ai secolului al XX-lea o
reprezintã crearea, sub tutela Comitetului Municipal al
Consiliului de Patronaj (1941), a primei baze de date specifice
pentru activitatea de asistenþã socialã care s-a ocupat cu
centralizarea datelor referitoare la situaþia celor care primeau
asistenþã socialã în Bucureºti, adunând informaþii de la Direcþia
Sanitarã a Capitalei, Oficiul Central de Ocrotire, serviciile de
profil de la nivelul primãriilor de sector, precum ºi date care
proveneau de la asociaþii particulare. Scopul pentru care s-a
realizat baza de date a fost creºterea eficienþei activitãþii de
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asistenþã socialã de pe raza Capitalei ºi evitarea abuzurilor sau
neregulilor în acordarea diverselor prestaþii. Astfel, la Fiºierul
Central se puteau regãsi informaþii despre: asistenþa IOVR, a
familiei, a copiilor orfani, cu probleme, a delincvenþilor minori,
a tineretului, a bãtrânilor ºi infirmilor, a vagabonzilor etc.

La baza structurãrii sistemului românesc de asistenþã socialã
din perioada interbelicã a stat atenþia acordatã acþiunilor de
tip preventiv. Aceastã opþiune strategicã a avut în vedere în
special familiile aflate în dificultate. Asistenþa prin muncã
reprezenta o alta coordonatã importantã a modului în care
fusese gânditã strategia politicii de asistenþã socialã din vremea
respectivã. Din iniþiativa Consiliului de Patronaj s-au format
centre de asistare ale familiei ºi individului, cu rolul de a oferi
acestora posibilitatea de a depãºi momentele de crizã fãrã sã
ajungã în situaþia de inactivi, dependenþi de ajutor social.
Centrele aveau în gestiune ºi o serie de mici ateliere, adaptate
pentru diverse situaþii în care se gãseau cei asistaþi. De
asemenea, existau pentru mame cu copii mici în îngrijire diverse
formule de muncã la domiciliu.

Odatã cu înfiinþarea Ministerului Muncii, Sãnãtãþii ºi
Ocrotirilor Sociale, asistenþa socialã a dobândit un caracter
sistematic, atât la nivel central cât ºi la cel local. În cadrul
acestui minister funcþiona, dupã cum am menþionat, o direcþie
specializatã de asistenþã socialã. La nivel local regãsim o
separare a funcþiilor de execuþie (nou înfiinþatele birouri
judeþene ºi comunale), aviz ºi coordonare (comitetele judeþene).

În 1930 a fost adoptatã, dupã cum bine se ºtie, Legea
sanitarã ºi de ocrotire socialã, cu rol de reglementare ºi
coordonare naþionalã a întregului sistem de asistenþã. În
conformitate cu prevederile sale, s-au constituit Oficii de
Ocrotire în municipii ºi oraºele reºedinþã de judeþ sau în mediul
rural (Casele de Ocrotire).
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Un element esenþial în dezvoltarea ºi maturizarea sistemului
de asistenþã socialã din România l-a reprezentat ºcoala de
specialitate. În 1929 a luat fiinþã ªcoala Superioarã de Asistenþã
Socialã „Principesa Ileana”. Asociaþia Femeilor Creºtine a
contribuit major la acest proiect, atât prin iniþiativa organizarii
instituþiei, cât ºi prin punerea la dispoziþia ei a spaþiunlui de
funcþionare ºi a cãminului pentru studenþi. Institutul Social
Român, prin directorul sãu, Dimitrie Gusti, a contribuit la
rându-i la formula organizatoricã a ºcolii. Personalitãþi de seamã
din peisajul academic românesc au fãcut prestigiul acestei
instituþii, dintre care îi amintim pe Veturia Manuilã, Dimitrie
Gusti, Henri H. Stahl, Mircea Vulcãnescu, Traian Herseni, I.
Costaforu sau Emanoil Bucuþa.

În perioada comunistã (1945-1989), activitatea de asistenþã
socialã din România intra într-un proces de declin. În noul
context politic ideea de asistenþã ºi existenþa grupurilor ce au
nevoie de servicii de acest tip era greu de acceptat, astfel cã
instituþiile Statului sau cele private au fost desfiinþate sau
restructurate pentru a se potrivi noului tipar ideologic. Acest
lucru era absolut coerent în logica sistemului comunist. Într-o
atare societate, care asigura locuri de muncã tuturor membrilor
sãi, sistemul de asistenþã socialã nu putea fi decât rezidual.
Problemele legate de sãrãcie ºi marginalizare socialã nu existau
pentru societatea socialistã. Legislaþia în domeniul asistenþei
din perioada respectivã se caracteriza printr-o gamã restrânsã
de prestaþii acordate persoanelor îndreptãþite, acestea fiind
condiþionate de calitatea de asigurat în sistemul asigurãrilor
sociale.

Pentru început sã urmãrim modul în care au evoluat
instituþiile centrale cu rol în administrarea sistemului naþional
de asistenþã socialã. În perioada 1923-1943 toate problemele
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legate de asistenþa socialã erau reglementate prin Ministerul
Muncii, Sãnãtãþii Publice ºi Ocrotirilor Sociale. Prin
Decretul-Lege nr. 189 din 23 martie 1943, activitatea de
asistenþã socialã a fost concentratã în trei mari direcþii,
corespunzãtoare unor servicii speciale în cadrul ministerului
de resort:
• Serviciul de ocrotire al familiei;
• Serviciul de ocrotire a mamei ºi copilului;
• Serviciul de asistenþã socialã.

Fiecare serviciu controla ºi coordona activitatea
organismelor de specialitate descentralizate, întregul sistem
bazându-se pe o foarte bunã structurã în teritoriu (serviciile
sanitare ºi de ocrotire judeþene). Pe lângã aceste servicii
funcþionau ºi centre pentru ocrotirea minorilor, leagãne de
copii, cãmine de zi, aºezãminte de educaþie, colonii de varã,
azile pentru bãtrâni ºi infirmi, camine pentru gravide ºi lehuze.
Tot în formã descentralizatã funcþionau serviciile sanitare ºi de
ocrotire urbanã, în subordinea cãrora se gãseau circumscripþiile
sanitare ºi centrele de sãnãtate. Aºadar, în formula
administrativã a anului 1943 serviciile de asistenþã ºi cele de
sãnãtate erau grupate sub coordonarea aceluiaºi minister.

În 1947 Ministerul Muncii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale
s-a scindat, în locul lui apãrând douã departamente: Sãnãtatea,
respectiv Munca, Asistenþa ºi Asigurãrile Sociale. Un an mai
târziu, prin Decretul nr. 149 s-au pus bazele Ministerului Muncii
ºi Prevederilor Sociale, care avea în compunere patru direcþii:
• Direcþia Socialã cu serviciile: cãmine copii, ajutor familial,

metodologic, respectiv colonii ºi tabere de varã;
• Direcþia Reeducãrii ºi Plasãrii în Muncã a Deficienþilor

(aºezãmintele pentru orbi ºi surdo-muþi, centrele de triere
ºi reeducare, centrele de ortopedie, CEEREP – Centrul de
Reeducare Productivã, Institutul de Psihotehnicã);



72

Sãrãcie ºi asistenþã socialã în spaþiul românesc (sec. XVIII-XX)

• Direcþia Cadrelor (Institutul de Asistenþã Socialã, cursurile
de perfecþionare pentru centrele de reeducare ºi de pregãtire
a asistenþei auxiliare pentru sfaturile populare);

•· Direcþia Muncii (cãminele de ucenici, ºcolile profesionale,
cadrele didactice).

Anul 1951 a adus cu sine o nouã restructurare a
activitãþii de asistenþã socialã. Prin Decretul nr. 75 s-au regrupat
categoriile de asistaþi pe ministere. Astfel, copii cu deficienþã
intrau sub tutela Ministerului Invãþãmântului, cei cu tulburãri
de comportament (delincvenþa juvenilã) cãdeau în sarcina
Ministerului Afacerilor Interne, iar ucenicii ºi forþele de muncã
la Direcþia Generalã a Rezervelor de Muncã. Aceastã „risipire”
a categoriilor de asistenþã a marcat profund activitatea de profil
din România, situaþia fiind numai parþial rezolvatã în momentul
de faþã. Trebuie sã menþionãm totodatã ºi apariþia unor instituþii
noi de asistenþã socialã. Astfel, în 1951 se înfiinþeazã Institutul
de Expertizã Medicalã a Capacitãþii de Protezare, devenit
ulterior Institutul de Expertizã Medicalã ºi Recuperare a
Capacitãþii de Muncã. Tot în 1951 a luat naºtere Institutul de
Geriatrie, care a reprezentat ani de-a rândul unul dintre cele
mai bune „produse de export” ale medicinii preventive
româneºti, creând notorietate ºcolii autohtone de geriatrie.

Dupã 1953 continua seria restructurãrilor de la nivelul
ministerului de profil. Au loc o serie de experimente
administrative cum ar fi scindarea Direcþiei Învãþãmântului
Profesional Special ºi Ocrotirilor Sociale, în 1955, pentru ca,
un an mai târziu, ele sã se reuneascã.

În anul 1957 s-a desfiinþat Ministerul Prevederilor
Sociale, atribuþiile acestuia fiind preluate de Ministerul Sãnãtãþii
ºi Prevederilor Sociale. Conform HCM nr. 226 din 22 februarie
1968, Direcþia de Asistenþã Socialã funcþionând în cadrul
acestuia s-a transferat la Ministerul Muncii, având în
componenþã cinci servicii, dupã cum urmeazã:
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• Serviciul de asistenþã socialã;
• Serviciul de reeducare profesionalã a invalizilor;
•· Serviciul metodologic;
• Serviciul de producþie;
• Serviciul de investiþii.

Ministerul Muncii avea rol de coordonare ºi control în
domeniul asistenþei sociale, prin înfiinþarea ºi organizarea
unitaþilor de profil, supravegherea învãþãmântului special,
îndrumarea activitãþii privind stabilirea ºi plata alocaþiei de stat
pentru copii, acordarea de ajutoare, sprijinirea asociaþiilor
invalizilor ºi a caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor.

Etapele reformei instituþionale de la nivelul administraþiei
centrale în materie de asistenþã socialã din perioada comunistã:

1947 – Ministerul Muncii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale se
scindeazã în Ministerul Sãnãtãþii ºi Ministerul
Muncii, Asistenþei ºi Asigurãrilor Sociale.

1948 – Se înfiinþeazã Ministerul Muncii ºi Prevederilor
Sociale.

1951 – Serviciile de asistenþã socialã de la Ministerul Muncii
ºi Prevederilor Sociale se transferã la alte ministere,
precum cele ale Invãþãmântului, Afacerilor Interne
ºi Direcþia Generalã a Rezervelor de Muncã.

1955 – Scindarea Direcþiei Invãþãmântului Profesional ºi
Ocotirilor Sociale.

1956 – Reunificarea Direcþiilor Învãþãmânt Profesional ºi
Ocrotiri Sociale.
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1957 – Se desfiinþeazã Ministerul Prevederilor Sociale ºi se
constituie Ministerul Sãnãtãþii ºi Prevederilor Sociale.

1968 – Problemele de asistenþã socialã sunt preluate de
Ministerul Muncii.

În ce priveºte învãþãmântul ºi reþeaua academicã de
specialitate, trebuie sã spunem cã ele au fost treptat distruse.
În 1949 ªcoala Superioarã de Asistenþã Socialã „Principesa
Ileana” s-a transformat în Institutul de Prevederi Sociale. Noua
instituþie a pãstrat conþinutul programei analitice a ªcolii
Superioare de Asistenþã Socialã pânã în 1952, când ºi-a încheiat
activitatea, odatã cu el dispãrând ºi învãþãmântul superior de
profil. La nivel post-liceal au mai funcþionat ºcoli de asistenþã
socialã pânã în 1969 (doua ºcoli medii tehnice, 1948-1952,
respectiv ºase secþii de asistenþi sociali în cadrul grupurilor
ºcolare sanitare, 1959-1969).

În perioada comunistã, reþeaua de asistenþã socialã din
România a fost distrusã sistematic. Desele modificari
instituþionale, legislaþia haoticã, obturarea reþelei teritoriale de
asistenþi sociali au dus la desfiinþarea profesiei în sine ºi la
scãderea dramaticã a calitaþii serviciilor de specialitate în
instituþiile de profil.

Anul 1989 readucea în discuþie problema reformei
sistemului de asistenþã socialã. Societatea româneascã
descoperea cu stupoare realitatea durã ºi starea de inimagina-
bila degradare a instituþiilor de asistenþã socialã din þarã. Imagini
de groazã au fãcut înconjurul lumii. Unitãþile de asistenþã
socialã din România erau adevãrate lagãre de concentrare, în
care persoanele instituþionalizate, adulþi ºi copii, erau supuºi
unui tratament degradant pentru o fiinþã umanã. Mizeria
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localurilor, personalul necalificat ºi dezinteresat, starea precarã
a cladirilor ºi instalaþiilor, hrana insuficientã (circa 700-800 de
calorii pe zi în condiþiile în care necesarul este de 2800-3000)
erau datele reale ale sistemului românesc de asistenþã socialã.

Moºtenirea comunistã, subdezvoltarea sistemului de
asistenþã socialã, presiunea tranziþiei din perspectiva costurilor
sociale au impus acþiunile în materie de reformã instituþionalã.
Reorganizarea administraþiei centrale de asistenþã, recorelarea
legislaþiei cu noile realitãþi sociale, reconstituirea reþelelor
teritoriale, regruparea profesionalã a celor ce lucrau în
domeniu, reînfiinþarea învãþãmântului de specialitate erau
imperativele momentului.

Astfel, în august 1990 s-a reorganizat Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale. Pe linie de asistenþã socialã, Ministerul are
atribuþii în asigurarea ocrotirii sociale a minorilor ºi persoanelor
cu handicap, sprijinirea integrãrii lor sociale ºi profesionale,
asigurarea coordonãrii protecþiei sociale a grupurilor sau
persoanelor defavorizate. Aceste atribuþii au fost transferate
Secretariatului de Stat pentru Handicapaþi prin HG 1161 din 1
noiembrie 1990. Acest Secretariat devenea organul adminis-
traþiei centrale cu sarcini directe pe linie de asistenþã socialã.
Atribuþiile Secretariatului, conform legislaþiei în vigoare, se
materializeazã în:
• organizarea acþiunilor de depistare ºi înregistrare localã a

persoanelor dezavantajate, sprijinind internarea acestora
în unitãþi de asistenþã socialã de profil;

• stabilirea programele naþionale pentru reinserþia socio-pro-
fesionalã a persoanelor dezavantajate;

• promovarea formelor neinstituþionale de ocrotire socialã a
persoanelor cu handicap.
Prin acelaºi act legislativ s-a încearcat soluþionarea

problemelor rezultate din gradul ridicat de „risipire” a sistemului
de asistenþã socialã, aºa cum rezultase din normele anterioare.
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Astfel, sunt preluate de cãtre Secretariatul de Stat pentru
Handicapaþi toate prestaþiile cu privire la persoanele cu handicap
de la Ministerul Învãþãmântului ºi ªtiinþei, respectiv de la
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale. Problematica era parþial
rezolvatã, având în vedere faptul cã multe alte categorii de
populaþie în nevoie se regãseau în diverse forme sub tutela altor
ministere. În aceste condiþii, în subordinea Secretariatului de
Stat pentru Handicapaþi se regãsesc o serie de instituþii precum:
• Inspectoratele de Stat pentru Handicapaþi;
• Institutul Naþional pentru Recuperare ºi Educaþie Specialã

a Persoanelor Handicapate;
• Întreprinderea de Produse Ortopedice ºi Protezare din

Bucureºti;
•· ºcolile speciale de reeducare;
• asociaþiile surzilor ºi nevãzãtorilor.

La nivel teritorial, prin preluarea de la Oficiile de Asistenþã
Socialã ale Direcþiilor de Muncã ºi Protecþie Socialã au fost
înglobate unitãþile speciale de la nivel judeþean: gradiniþele ºi
ºcolile speciale, profesionale sau post-liceale, pentru deficienþi,
centrele de calificare-recalificare pentru invalizi, centrele
logopedice interºcolare, clasele din spitalele de neuropsihiatrie
infantilã, cãminele-ºcoalã / atelier pentru deficienþi,
cãminele-spital pentru bolnavii cronici adulþi, cãminele de
bãtrâni.

În anul 2000, toate atribuþiile privind asistaþii minori au
fost preluate de cãtre nou înfiinþata Agenþie Naþionalã pentru
Protecþia Drepturilor Copiilor, Ministerul Muncii ºi Protecþiei
Sociale rãmânând cu o serie de responsabilitãþi în materie de
coordonare a Oficiilor de Asistenþã Socialã din teritoriu (o
direcþie specializatã). În forma sa actualã, aceastã direcþie ºi
oficiile pe care le îndrumã, au atribuþii în materie de:
• dezvoltare a asistenþei sociale de tip rezidenþial ºi reducerea

utilizãrii formelor de asistenþã instituþionalizatã;
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• dezvoltare a cooperãrii ºi parteneriatului cu organizaþiile
neguvernamentale pentru acordarea efectivã a prestaþiilor
de asistenþã socialã, incluzând forme contractuale de
finanþare de la buget;

• dezvoltare a dimensiunii preventive a acþiunii de asistenþã
socialã;

• creare de baze de date locale urmãrind dezvoltarea
programelor de asistenþã socialã în funcþie de analizele
specifice ale informaþiilor din teritoriu.
Acestea sunt ºi principiile care stau la baza reformei

sistemului românesc de asistenþã socialã: dezinstituþionalizare
ºi încurajare a serviciilor comunitare, parteneriat public-privat
în materie de gestiune ºi prestaþie, accent pe dimensiunea
preventivã, modernizarea modului de lucru în materie de
asistenþã, culegerea ºi prelucrarea datelor.

În 1990 reapare ºi învãþãmântul de specialitate în materie
de asistenþã socialã, la început sub forma colegiilor în cadrul
universitãþilor din Bucureºti, Cluj ºi Iaºi (1990-1991), apoi sub
forma învãþãmântului academic (1992). În 1994 apare prima
promoþie post-comunistã de asistenþi sociali iar de atunci
reþeaua secþiilor academice de profil nu conteneºte sã creascã.
Dupã estimarile Prof. dr. Elena Zamfir, din 1994 apar anual pe
piaþa muncii din România circa 300 de diplomaþi asistenþi
sociali.

Aºadar, dupã zece ani de tranziþie, asistenþa socialã, ca
domeniu profesional, identitate profesionalã ºi administrativã,
segment de politicã publicã, continuã sã se dezvolte, încercând
sã rãspundã unei duble provocãri: moºtenirea comunistã, încã
puternic prezentã în societatea româneascã, ºi realitaþile dure
ale perioadei în care ne aflãm, împreunã cu costurile sociale
aferente.
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Résumé

Notre essai porte sur le système d’assistance sociale en
Roumanie, tant de la perspective historique, que de la
perspective de l’évolution institutionnelle. Ainsi, nous avons
mis l’accent sur la définition de chaque étape historique de
l’évolution du système, en soulignant les éléments d’innovation
institutionnelle et d’adaptation au contexte socio-politique.

La première partie de l’essai s’occupe des commencements
de l’activité d’assistance sociale en Roumanie. En essayant
d’établir quelques repères historiques dans cette évolution, nous
avons choisi comme point de départ le moment 1800. Cela
parce que, tel qu’il est précisé dans l’analyse des données du
recensement des institutions de protection et d’assistance
sociale réalisée en 1936 sous la coordination du Sabin Manuilã,
le moment 1800 correspond à une croissance numérique des
initiatives de ce type. Dans la période 1800-1900, on a crée
184 institutions d’assistance sociale que le recensement de
1936 trouve encore actives. Et la progression continue: entre
1900-1919 la statistique a enregistrée 191 nouvelles institutions.
Il faut rappeler ensuite que la grande majorité des initiatives
d’organisation des unités d’assistance sociale de cette période
sont de type privé (philanthropique).

Pendant les années 1920-1945 nous avons constaté
l’implication croissante de l’Etat dans l’organisation des services
d’assistance sociale et la professionnalisation du domaine. Les
premières tentatives de réglementer les activités d’assistance
sociale datent de Règlements Organiques (1834). Mais les
premières lois claires dans ce domaine sont liées à la création
du Ministère de la Santé Publique, du Travail et des Protections
Sociales en 1920, au cadre duquel fonctionnait la Direction
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d’Assistance Sociale et a l’adoption, une décennie plus tard,
d’une législation spécifique, qui met les bases de la création
d’un réseau territorialisé de services sociaux de type
communautaire (Loi du service social). Dans la même période,
comme expression de la maturation du système, on a crée en
1929 l’Ecole Supérieure d’Assistance Sociale « Princesse
Ileana », ayant un plan d’enseignement et un programme très
modernes.

La troisième étape, entre 1945-1989, témoigne le déclin
(voire destruction) du système d’assistance sociale en
Roumanie. Une possible explication pour ce déclin réside dans
la nature du régime politique institué au début de cette période.
L’idéologie communiste n’admettait pas l’idée d’assistance
sociale pour une raison très simple : l’existence des individus
et des groupes pauvres était contredite par le principe de
l’égalité et du bien-être assurés par le système communiste.
Dans une société de type communiste, il ne pouvait pas exister
des pauvres ou des groupes avec des besoins spéciaux. Il n’y
avait pas de la pauvreté et des problèmes dérivés de celle-ci.
L’intolérance idéologique était incompatible avec le
développement ou le maintien d’un système complexe
d’assistance sociale. Malgré ceci, le système a connu jusqu’en
1970 une sorte d’inertie fonctionnelle.

Enfin, depuis 1989 nous avons constaté une renaissance
du système d’assistance sociale qui est marqué, comme tout
domaine économico-sociale en Roumanie, par une double
réforme. D’un coté, une réforme en termes législatifs,
caractérisée par le réarrangement du cadre juridique du système
d’assistance sociale, et de l’autre, une réforme en termes de
modernisation des normes et des procédures de gestion de
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l’assistance, de formation de ceux qui travaillent dans ce
domaine, de définir les attributions et les compétences de l’Etat.
L’héritage du régime communiste et les nouvelles réalités
sociales de la transition ont mis la réforme du système
d’assistance sociale sous le signe de l’urgence. Par la Décision
Gouvernementale (HG) 962 / le 11 août 1990 le Ministère du
Travail et de la Protection Sociale est réorganisé, la Direction
d’Assistance Sociale étant inclue dans l’organigramme de
l’institution. Cette Direction avait des rôles spécifiques dans la
décentralisation du système par l’élaboration des normes
méthodologiques pour les Offices d’Assistance Sociale qui
fonctionnaient au niveau des Directions du Travail et de la
Protection Sociale départementales. Le 1-er janvier 1991, le
Secrétariat d’Etat pour les Handicapés prend les attributions et
les compétences concernant la gestion de services pour les
personnes handicapées du Ministère du Travail et de la
Protection Sociale.

Toute la décade de transition du système d’assistance
sociale se trouve sous le signe de la décentralisation, de la
reconstitution des réseaux territoriaux et de la modernisation
de ces types de services. Les structures associatives
non-gouvernementales activant dans le domaine de l’assistance
sociale se développent et le nombre des partenariats de type
public-privé dans la gestion des problèmes spécifiques croît.

Pour conclure, il faut souligner que les réalités de la période
1990-2000 demandent l’existence d’un système d’assistance
sociale proactif et efficace, ayant une stratégie claire et des
compétences bien établies. Autrement, pour faire face à la
demande croissante d’assistance sociale de cette période de
réforme, caractérisée par des coûts sociaux élevés, il est
nécessaire une construction institutionnelle efficace et une
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bonne gestion du système. De stratégie et de performance
administrative.
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