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Studiu ASFANU: Raportul mamelor din familii numeroase care lucrează cu normă întreagă este de o
femeie la doi bărbați, iar cea mai mare pondere a veniturilor lunare se situează între 3.000 – 4.500 lei

Raportul mamelor din familii numeroase (familie cu 3 sau mai mulți copii) care lucrează cu normă întreagă
este de o femeie la doi bărbați, iar în cazul gospodăriilor în care tatăl lucrează preponderent cu normă
întreaga și mama se află în concediu de îngrijire copil sau este casnică, veniturile familiei tind să nu
depășească 4.500 de lei, arată un studiu realizat de Asociația Familiilor Numeroase (ASFANU).
Conform INSSE, în România trăiesc 225.540 de familii cu trei sau mai mulți copii minori în gospodărie, iar
anual, o medie de 17.000 de familii devin familii numeroase prin nașterea celui de-al 3-lea copil. Proporția
familiilor care au trei sau mai mulți copii, se situa în anul 2021 conform INSSE la nivelul de 10,8% din totalul
familiilor cu copii din România.
Cercetarea derulată de ASFANU în perioada 15 mai – 15 iunie 2022 face o radiografie a tipologiei familiei
cu 3 sau mai mulți copii, urmărind câteva aspecte esențiale: structura socială a familiei, condițiile de trai
și
nevoile
acestor
familii
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de
pe
http://www.asfanu.ro/chestionarrezultate.html).
”În România nu există măsuri de sprijin dedicate exclusiv familiilor cu 3 sau mai mulți copii. Doar 4% dintre
participanții la studiul ASFANU au beneficiat de măsuri de sprijin în favoarea familiei. În familiile
numeroase există aglomerații legate de spațiu locativ, precum și provocări organizatorice în ceea ce
privește coordonarea activităților de serviciu, gospodărie și toate activitățile copiilor. Pentru familiile
numeroase participante la studiul ASFANU, investiția în educația copiilor reprezintă cea mai mare
prioritate, dar și un catalizator important al cheltuielilor familiei”, a declarat Irina Granzulea, președintele
Asociației Familiilor Numeroase (ASFANU).
Rezultatele studiului arată că familiile numeroase provin din toate clasele sociale, iar în ultimii ani tinde
să se reducă diferența între numărul familiilor numeroase din mediul rural și urban. Cea mai mare pondere
în rândul familiilor numeroase din România o au familiile cu 3 copii.
Vârsta medie a părinților din familii numeroase este 36- 41 de ani, iar cel de-al treilea copil din familiile
numeroase este născut preponderent după anul 2016. Pentru cea mai mare parte a mamelor, timpul
alocat familiei este majoritar, atât în mediul urban, cât și în mediul rural.
În rândul familiilor numeroase există diferențe de venit care urmează tendințele populației la nivel
general. Cea mai mare pondere a veniturilor familiilor numeroase participante la studiul ASFANU,
indiferent de mediu de rezidență/domiciliu se situează între 3.000-4.500 de lei (22%), în timp ce 20,7%

din aceste familii au venit între 1.500-3.000 lei și sub 1.500 lei. Doar 17,3% dintre familiile numeroase au
venituri pe gospodărie de peste 9.000 lei/lunar.
Pentru cei mai mulți respondenți (49,3%), venitul este aproximativ egal cu cheltuielile familiei. Acest
interval de respondenți este urmat de categoria familiilor al căror venit este mai mic decât cheltuielile
familiei (36,3%). Doar pentru 14,3% dintre respondenți venitul este mai mare decât cheltuielile familiei.
”Familiile numeroase indică împovărarea cheltuielilor familiei cu valoarea taxelor și impozitelor care nu
țin cont de numărul de copii aflați în întreținere. Deducerea cheltuielilor generate de educația copiilor sau
reducerea impozitului pentru mașină și locuință, sunt măsuri de sprijin deja adoptate în multe state UE în
favoarea familiilor cu 3 sau mai mulți copii. Prin încurajarea părinților din familii numeroase care lucrează,
aceștia pot fi factori motivanți și multiplicatori pentru familiile numeroase în care nici un părinte nu
lucrează”, a declarat Mihaela Mosora, membru ASFANU.
Pentru a atinge un nivel de venit care să satisfacă cât mai bine nevoile familiei cu 3 sau mai mulți copii,
este necesară o infrastructură educațională care să permită accesul părinților pe piața forței de muncă.
Excluderea mamelor de pe piața forței de muncă pentru a îngriji familia nu este o soluție eficientă nici
pentru mame și nici pentru societate.
Prin recunoașterea familiei numeroase ca fiind o valoare a întregii societăți, pe termen mediu și lung, se
poate diminua stigmatizarea familiilor cu 3 sau mai mulți copii și poate conduce la dorința altor familii de
extindere a numărului de copii fără a se mai lovi de astfel de bariere în societate.
###
ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase este singura structură neguvernamentală din România care
promovează, susține și reprezintă interesele familiilor cu trei sau mai mulți copii. Membrii Asociației sunt
familii cu trei sau mai mulți copii, de aceea suntem un partener de discuție care înțelege foarte bine
realitățile educării, creșterii și îngrijirii a cel puțin trei copii.
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