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Asociația Familiilor Numeroase (ASFANU) a comunicat Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de 
Șanse rezultatele Studiului ASFANU privind familiile numeroase 

 

În condițiile scăderii demografice accentuate, care pune presiune pe sistemul de pensii și pe cel de 
asigurări sociale, este important ca statul să ofere sprijin familiilor numeroase. Numărul acestora este în 
creștere în anul 2021: familile cu trei sau mai mulți copii au reprezentat 10,8% din totalul familiilor cu copii 
din România, în creștere cu peste 15% față de nivelul anului 2020. Acest contingent important de familii 
se confruntă cu dificultăți specifice, legate în primul rând de necesitatea părinților de a se împărți între 
muncă și nevoile educaționale ale copiilor. De aceea, Asociația Familiilor Numeroase (ASFANU) își propune 
să reprezinte la nivel guvernamental interesele, nevoile și preocupările specifice familiilor cu mai mult de 
trei copii.  
 

În data de 5 iulie 2022, Asociația Familiilor Numeroase (ASFANU) a transmis într-o întâlnire cu Ministrul 
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, doamna Gabriela Firea, rezultatele Studiului ASFANU privind 
familiile numeroase din care reies nevoile familiilor cu trei sau mai mulți copii, studiu realizat în perioada 
15 mai – 15 iunie 2022 pe un eșantion de 300 de familii cu trei sau mai mulți copii. La această întâlnire, 
Asociația ASFANU a venit cu propuneri de măsuri de susținere a familiilor numeroase, după modelul 
multor state din Uniunea Europeană. 
 

Asociația Familiilor Numeroase (ASFANU) a abordat, împreună cu reprezentanții ministerului, o serie de 
măsuri - indicate de familiile numeroase în Studiul ASFANU ca fiind necesar a fi implementate: 
- acțiuni de combatere a discriminării din cauza numărului de copii; 
- sprijinirea copiilor talentați care provin din familii numeroase și care întâmpină dificultăți în urmarea 
pasiunilor lor din cauza costurilor pe care familiile cu mulți copii nu le pot suporta; 
- deducerea cheltuielilor legate de educație din impozitele plătite de către părinți; 
- extinderea programului de afterschool la nivel național; 
- măsuri de sprijin pentru achiziția unui automobil cu șapte+ locuri; 
- identificarea unor facilități privind pensionarea anticipată a mamelor cu 3 sau mai mulți copii. 

Un alt aspect dificil cu care se confruntă mulți părinți din familii numeroase, care conduce uneori chiar și 
la renunțarea la locul de muncă, este dificultatea de a înscrie copiii în instituții de învățământ, mai ales 
preșcolar. Propunerea ASFANU este introducerea unui criteriu de prioritizare la înscrierile la creșă și 
grădiniță a copiilor provenind din familii numeroase.  
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Punctul de plecare în construirea și implementarea acestor măsuri de sprijin pentru familiile numeroase 
este propunerea ca nevoile acestora să fie incluse într-o Lege a familiilor numeroase. O lege specifică ar 
putea crea premisele pentru crearea unor mecanisme de susținere financiară a familiilor numeroase, de 
exemplu pe baza unui Card în baza căruia să beneficieze de reduceri la alimente, mașini, combustibil, 
servicii bancare, educație, îmbrăcăminte și încălțăminte, asigurări, turism, restaurante, servicii medicale 
etc. 
 
ASFANU apreciază interesul manifestat de Ministerul Familiei în susținerea cauzei familiilor numeroase în 
cadrul întâlnirii. Avem convingerea că vom reuși să punem pe harta socială a României situația familiilor 
numeroase care muncesc și se ocupă de educația a cel puțin trei copii prin adoptarea Legii familiilor 
numeroase.  
 
Implementarea măsurilor propuse de ASFANU reprezintă un ajutor real pentru familiile numeroase, dar 
și o măsură de stimulare a natalității, făcând un model din familiile numeroase și pentru alte familii cu 
copii care ar putea lua în calcul extinderea familiei dacă ar primi ajutorul de care au nevoie.  
 
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 cu statul care înțelege foarte 
bine realitățile educării, creșterii și îngrijirii a cel puțin trei copii. 
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