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1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE
ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase este o organizație non-profit care luptă pentru crearea unor condiții
mai bune de trai pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii din România. În perioada 15 mai – 15 iunie 2022,
ASFANU a desfășurat un studiu despre familiile numeroase din România, adresat atât membrilor, cât și
familiilor numeroase care nu sunt membre ale asociației.
Scopul principal al studiului este de a contribui la elaborarea unor politici în favoarea familiilor cu 3 sau mai
mulți copii bazate pe cercetări, care să ofere informații despre condițiile de viață și nevoile familiilor
numeroase din România.
Acest studiu și-a propus ca obiectiv general:
Analiza tipologiei familiei numeroase cu 3 sau mai mulți copii care este mai puțin cunoscută în România
(structura socială a familiei, condițiile de trai);
De asemenea, studiul a avut drept obiective specifice găsirea răspunsurilor la următoarele întrebări:
Care sunt principalele nevoi ale familiei cu 3 sau mai mulți copii din România?
Există în România politici dedicate familiei cu 3 sau mai mulți copii? În ce măsură o familie numeroasă poate
beneficia de aceste măsuri?
În România există stereotipuri legate de familiile numeroase?
Concluziile acestui studiu vor fi prezentate guvernanților și mediului privat cu scopul de a contribui la crearea
sau îmbunătățirea programelor dedicate familiei, în special familiilor cu 3 sau mai mulți copii. Informațiile
dobândite prin acest studiu, au scopul de a ajuta factorii de decizie să ia în considerare nevoile familiilor
numeroase în eforturile lor de a asigura bunăstarea familiilor cu copii, de a crește rata natalității și de a
promova dezvoltarea durabilă a societății.

2. STRUCTURA
Studiul despre familiile numeroase desfășurat de ASFANU este prima cercetare realizată până la acest
moment despre familiile cu 3 sau mai mulți copii din România. Studiul a fost realizat sub forma unui
chestionar online de tipul «Google forms». Chestionarul a cuprins 20 de întrebări cu răspunsuri simple,
multiple și descriptive.
Participanții la studiul ASFANU au răspuns la următoarele tipuri de întrebări:
A) Numărul de copii și vârsta părinților
B) Nivelul de educație și ocupația părinților
C) Echilibrul dintre viața profesională și viața de familie
D) Reședința
E) Nivelul de trai (venitul familiei, raportul dintre venituri și cheltuieli, ponderea categoriilor de cheltuieli în
bugetul familiei, posibilitatea de economisire)
F) Măsuri de sprijin de care beneficiază familia din partea statului roman
G) Răspunsuri descriptive privind nevoile familiei numeroase: măsuri guvernamentale, programe dedicate
educației copiilor, oferte comerciale dedicate familiilor numeroase
H) Răspunsuri descriptive privind activitatea ASFANU: subiecte care necesită promovare din partea asociației,
posibilitatea de a întâlni alte familii numeroase.
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3. DISEMINAREA INFORMAȚIILOR
Chestionarul despre familiile numeroase a fost publicat pe pagina web ASFANU www.asfanu.ro și pe pagina de
facebook a asociației https://www.facebook.com/FamNumeroasa/. Toate familiile membre ale asociației au
fost invitate să completeze chestionarul și au fost rugate să disemineze chestionarul către alte familii
numeroase. De asemenea, Asociația a transmis un comunicat de presă privind publicarea chestionarului.
Studiul a fost realizat cu ajutorul părinților voluntari din familiile numeroase membre ASFANU – Asociația
Familiilor Numeroase și nu a dispus de finanțare din partea autorităților sau mediului privat.
Conform estimărilor ASFANU, diseminarea chestionarului a fost realizată exclusiv prin efortul voluntar al
familiilor cu 3 sau mai mulți copii. Pe perioada derulării studiului, numărul de familii numeroase care au
completat chestionarul a fost dublu față de numărul de membri ai asociației la acel moment.

În perioada 15 mai – 15 iunie 2022, la Studiul ASFANU au
participat 300 de familii cu 3 sau mai mulți copii din

4. RESPONDENȚII

totalul de 225 540 de familii numeroase care trăiesc în
România conform datelor INSSE.
Familiile participante la studiul ASFANU provin atât din
mediul urban, cât și din rural, Cei mai mulți dintre
respondenții care au participat la studiul ASFANU locuiesc
în București (16%), respectiv în județele Iași (11,3%),
Neamț (8,7%) și Bacău (8%).

Aria de răspândire a respondenților (%)

NR
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4. RESPONDENȚII

Mediul de reședință al respondenților

În ceea ce privește clasificarea respondenților
în funcție de mediul de reședință, 61,33%
dintre familii au provenit din mediul urban, iar
35,3% din mediul rural.

nu au răspuns

5. METODA DE PROCESARE A DATELOR
Procesarea datelor a fost realizată prin intermediul programului SPSS. Acest studiu este reprezentativ la nivel
național cu o marjă de eroare de 6% și interval de încredere 95%.

6. REZULTATE
Rezultatele Studiului ASFANU sunt expuse prin relatarea datelor statistice provenite din răspunsurile
participanților și exprimarea unor concluzii în baza corelării datelor. Prezentăm în continuare informațiile
obținute în vederea structurării unui portret cât mai clar al familiei numeroase din România.
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6.1. NUMĂRUL
DE COPII ȘI
VÂRSTA
PĂRINȚILOR

Numărul de copii al respondenților

În eșantionul analizat de ASFANU, cele mai
multe familii numeroase au 3 copii (45,7
%), urmate apoi de familiile cu 4 copii în
proporție

de

30,3

%.

Cu

cât

crește

numărul de copii din familie, cu atât scade
și numărul familiilor respondente: 10,7 %
familii cu 5 copii, 5 % familii cu 6 copii, 7,7%
familiile cu 7 sau mai mulți copii.

nu au răspuns

Rezultatele înregistrate pe eșantionul ASFANU coincid cu statistica la nivel național privind familiile
numeroase. În anul 2021, numărul de familii cu 3 copii la nivel național reprezentau 73% din totalul familiilor
numeroase (165.396 de familii), în timp ce numărul familiilor cu 4 sau mai mulți copii depășeau cu puțin 20 de
procente (60.144 de familii). [Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul
populației în anul 2021, INSSE ]
Așadar, urmărind datele studiului ASFANU și cele naționale, putem concluziona că în România, probabilitatea
extinderii numărului de copii din familie este mai mare de la 2 la 3 copii, decât de la 3 la 4 copii sau mai mult.

Vârsta părinților

Pentru cele mai multe familii chestionate, vârsta «mamei» și a «tatălului» este situată în intervalul 36-41 de
ani. Următoarele intervale de vârstă ale părinților care au 3 sau mai mulți copii se situează în categoriile 30 –
35 de ani pentru «mamă», respectiv 42 – 47 de ani pentru «tată». Ponderea «mamei» și «a tatălui» în
intervalul de vârstă sub 30 de ani este foarte mică.
În general se observă că în cuplu, vârsta mamelor este mai mică decât vârsta taților. În plus, datele colectate
ne indică faptul că decizia de extindere a familiei a fost adoptată la o vârstă matură.
Informațiile obținute din analiza chestionarului ASFANU converg către datele la nivel național, unde media
națională a vârstei «mamei» la naștere în anul 2021 s-a situat în intervalul 30 -34 ani conform INSSE. [Sursa:
Evenimente demografice în anul 2021, INSSE]
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Vârsta părinților (%)

Vârsta copiilor și rangul în familie

Cele mai multe mame participante la studiu au născut primul copil fie în perioada 2005-2010 (36,5%), fie în
intervalul 2011-2016 (36,5%). Cea mai mare pondere a nașterilor celui de-al doilea copil s-a înregistrat în
perioada 2011 – 2016 (44,5%), iar după anul 2016 s-au înregistrat cele mai multe nașteri ale celui de-al treilea
copil (48,2%).

Intervalul de vârstă al copiilor și rangul în familie (%)

Analizând numărul de nașteri ale celui de-al treilea copil la nivel național în perioada 2015 – 2021, am constatat că
începând cu anul 2018, în România s-a înregistrat o creștere anuală consecventă a numărului de copii care au rangul
al treilea cu 1-2 procente/an. Numărul de copii născuți cu rangul al treilea în familie a crescut cu 10% în anul 2021,
față de nivelul anului 2015.[Sursa: Evenimente demografice în anii 2015 – 2021, INSSE]
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6.2. NIVELUL DE
EDUCAȚIE ȘI
OCUPAȚIA

Nivelul de educație al părinților

În ceea ce privește nivelul de educație atins de membrii familiilor numeroase, din graficul de mai jos, se poate
observa că cel mai mare număr de respondenți sunt absolvenți de studii superioare (41,7% -mama, 35,6%tatăl). Categoria absolvenților de studii superioare este singura categorie din eșantionul analizat, unde
ponderea educației femeilor depășește pe cea a bărbaților.

Ocupația părinților
În graficul de mai jos, se observă că cel mai mare procent al părinților din familiile numeroase chestionate,
lucrează cu normă întreagă, în procent de 70% - «tatăl», respectiv 38.7% «mama». Raportul femeilor care
lucrează cu normă întreagă este de aproximativ o femeie la doi bărbați.
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De asemenea, Studiul ASFANU ne

Numărul de copii al "mamelor" casnice

indică faptul că există un procent
destul

de

ridicat

al

«mamelor»

inactive pe piața muncii (24,6%), cea
mai mare pondere fiind înregistrată
de

segmentul

mamelor

casnice

(23,7%). Dintre acestea, jumătate
(50,7%) au 3 copii, iar 25,4% au 4
copii.
Conform datelor Eurostat, rata de
ocupare în rândul mamelor cu 3 copii
din România a scăzut în anul 2021 cu
10,7 puncte procentuale, comparativ
cu anul 2020 (de la 40% la 29,3%), în
timp ce, la nivelul UE asistăm la o
creștere de 2,7 puncte procentuale
pentru această categorie. În țările
vecine, rata de ocupare a crescut cu
14,7 puncte procentuale în Ungaria
și

8,5

puncte

procentuale

în

Bulgaria.
[Sursa:https://ec.europa.eu/eurostat/da
tabrowser/view/LFST_HHEREDCH__cus
tom_2965821/default/table?lang=en]
Această situație ne arată că în România nu există în acest moment politici eficiente de reintegrare pe piața
forței de muncă a mamelor cu 3 sau mai mulți copii. În schimb, pentru mamele cu doi copii din România, rata
de ocupare în anul 2021 a scăzut doar cu 5,5 puncte procentuale (de la 82,2% la 76,6%). Altfel spus, rata de
ocupare în rândul mamelor cu 2 copii depășește de 2,6 ori rata de ocupare în rândul femeilor cu trei copii.

Nivelul de educație al mamelor inactive sau parțial active
pe piața muncii

Datele colectate prin studiul ASFANU, ne-au permis să analizăm nivelul de educație al «mamelor» inactive sau
parțial active în câmpul muncii. În principal, atât femeile casnice, cât și «mamele» care lucrează part-time au
în principal studii superioare ( 33,8%, respectiv 50%).
Un alt segment semnificativ al mamelor respondente este cel al mamelor care se află în concediu de creștere
copil (20%), care ridică întrebarea unde se vor poziționa aceste femei pe piața muncii după finalizarea acestui stagiu.
Prin urmare, putem afirma că în România sunt necesare măsuri eficiente de reintegrare a mamelor cu familie
numeroasă pe piața forței de muncă și garantarea accesului copiilor din familii numeroase la locurile din
creșe/grădinițe care preiau copii cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani, astfel încât «mama» să se poată reîntoarce la
locul de muncă.
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Nivelul de educație al mamelor inactive sau parțial active pe piața muncii

6.3. ECHILIBRUL
DINTRE VIAȚA
PROFESIONALĂ ȘI
VIAȚA DE FAMILIE

Echilibru/dezechilibru între timpul alocat
familiei și timpul alocat serviciului pentru
«MAMA» unei familii numeroase

Pentru cea mai mare parte a mamelor, timpul alocat familiei este majoritar, atât în mediul urban (43,7%), cât
și în mediul rural (65,1%). Există totuși diferențe între urban și rural. În mediul urban, femeile încă mai
reușesc să-și echilibreze timpul între familie și alte îndatoriri (diferența este de doar 4,5 puncte procentuale
în favoarea timpului alocat preponderent familiei). În schimb, în mediul rural diferența între «mamele» care
pot ajunge la un echilibru între viața profesională și cea de familie și cele care consideră că nu pot face
acest lucru este de 25,8 puncte procentuale.
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Echilibru/dezechilibru între timpul alocat
familiei și timpul alocat serviciului pentru
«TATĂL» unei familii numeroase

«Tatăl» unei familii numeroase, indiferent de mediul de rezidență urban/rural, petrece mai mult timp la
serviciu decât în familie (46,7% urban și 44,3% rural). Spre deosebire de cazul «mamelor», bărbații din mediul
rural reușesc să îmbine mai bine cariera cu viața de familie (30,2% față de 22.8% în urban).

Ocupația «MAMEI» unei familii numeroase și timpul alocat
familiei, respectiv serviciului
Prin corelarea ocupației « mamei » cu modul în care aceasta își împarte timpul, observăm din tabelul de mai jos
că, 63,9% dintre «mamele» care lucrează cu normă întreagă, respectiv 61,5% dintre femeile antreprenor,
găsesc un echilibru între cele două activități. În același timp, persoanele care nu sunt active pe piața muncii,
alocă familiei majoritatea timpului. Prin urmare, în multe situații, imposibilitatea găsirii unui echilibru între
viața de familie și cea profesională, duce la excluderea mamelor de pe piața forței de muncă pentru a îngriji
familia. Aceasta nu este o soluție eficientă nici pentru mame și nici pentru societate.

nu au răspuns
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6.4. REȘEDINȚA

Majoritatea

respondenților

Spațiul locativ al respondenților (tipul de locuință)

la

studiul ASFANU dețin o locuință
proprietate personală (78,3%).
Aceștia

dispun în principal de

locuințe cu trei camere (33%),
respectiv cu patru camere (25%).
nu au răspuns

Spațiul locativ al respondenților (numărul de camere)

Numărul de camere în raport cu tipul de locuință

În ceea ce privesc familiile numeroase care locuiesc în chirie, locuința este formată în principal din trei camere
(47,8% dintre respondenți). Locuințele sociale unde trăiesc familiile numeroase dispun de două camere în
proporție de 66,7% și o cameră în procent de 33,33%.
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Din informațiile furnizate de respondenți, putem aprecia că în România nu există locuințe sociale cu mai mult de 2
camere. Prin urmare, concluzionăm că familiile numeroase care trăiesc în astfel de locuințe, beneficiază de un spațiu
locativ subdimensionat în raport cu mărimea familiei.

Numărul de camere în raport cu tipul de locuință

Numărul de camere în raport cu numărul de copii

Prin corelarea numărulului de copii cu numărul de camere, observăm că familiile cu trei, respectiv patru copii
locuiesc în general în 3 camere (15,3%, respectiv 13,3%). Pentru familiile cu 5 copii, predomină locuințele cu
mai mult de patru camere (4,7%).

nu au răspuns
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6.5. NIVELUL
DE TRAI

Venitul lunar în familia numeroasă

În rândul familiilor numeroase există diferențe de venit care urmează tendințele populației la nivel general.
Cel mai ridicat procent al familiilor numeroase participante la studiul ASFANU, indiferent de mediu de
rezidență/domiciliu, au situat nivelul de venit al familiei între 3000-4500 de lei (22%).

6,4%

Venitul familiei în raport cu mediul de reședință

Pentru cei mai mulți dintre respondenții din mediul rural (34%), venitul familiei se situează în intervalul
3000-4500 de lei. În mediul urban, pentru 21,2% dintre familiile care au răspuns la chestionarul ASFANU,
venitul/familie depășește 9000 de lei.
Din graficul de mai jos, se poate observa diferența de venit pentru familia numeroasă între mediul urban și rural.
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Venitul familiei în raport cu ocupația părinților

Din graficele de mai jos, se poate observa că venitul familiei numeroase care depășește 4500 lei este asigurat
de «mama» și «tatăl» care lucrează cu normă întreagă. În ceea ce privesc familiile al căror venit se situează
sub 4500 lei, acesta este asigurat preponderent de "tatăl" care lucrează cu "normă întreagă" și "mama" care
se află în «concediu îngrijire copil» sau «casnică». O altă observație importantă care se desprinde din graficul
de mai jos, este aceea că antreprenoriatul, ocupă a doua poziție în ierarhia ocupațiilor taților din familiile cu
venituri de peste 9000 lei.
Prin urmare putem concluziona că pentru a atinge un nivel de venit care să satisfacă cât mai bine nevoile familiei
cu 3 sau mai mulți copii, sunt necesare măsuri de sprijin pentru părinți astfel încât aceștia să poată fi activi pe
piața muncii.

Venitul familiei în raport cu ocupația mamei

Venitul familiei în raport cu ocupația tatălui
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Raportul dintre veniturile și cheltuielile lunare ale
familiei

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%). Este important de
notat faptul că doar pentru 14,3%
dintre respondenți venitul este mai
mare decât cheltuielile familiei.

Economiile familiilor numeroase

Datele prezentate anterior privind
cheltuielile familiei sunt confirmate
de răspunsul a 70% dintre familiile
numeroase care au afirmat că nu
pot realiza economii la bugetul
familiei.
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Venitul familiei în raport cu numărul de copii

Există o discrepanță destul de mare între familiile numeroase în ceea ce privește venitul obținut, astfel:
pentru 10% din familiile cu 3 copii, venitul pe familie depășește 9000 de lei, iar pentru 9,7% câștigul este situat
între 3000-4500 de lei. Din graficul de mai jos, putem observa că, o creștere a numărului de copii în familie nu
conduce direct la o creștere a venitului. Astfel, pentru familiile cu patru copii, doar 3,7% dintre respondenți
câștigă peste 9000 de lei, iar 6,7% dintre familiile respondente au afirmat că au un venit de 7500-9000 de lei pe
lună.

Conform estimărilor ASFANU, la începutul lunii ianuarie 2022, cheltuielie de consum pentru o familie cu trei copii se
ridicau la nivelul de 8362 lei, iar pentru o gospodarie cu 4 copii cheltuielile de consum se situau la 9198 lei.[1]
[1] Pentru calcularea coșului de consum au fost luate în considerare următoarele categorii de cheltuieli: (1) Alimentație
(2) Îmbrăcăminte și încălțăminte (3) Locuința (4) Dotarea locuinței (5) Cheltuieli cu locuința (6) Produse de uz casnic
și igienă personală (7) Servicii (8) Educație și cultură (9) Îngrijirea sănătății (10) Recreere și vacanță (11) Fondul de
economii al familiei.

Prioritățile cheltuielilor în familie

Pentru cei mai mulți dintre respondenți, alimentele și produsele de îngrijire ocupă ponderea cea mai mare în
coșul de consum (23,6%). În schimb, pentru 19,1% dintre intervievați, cheltuielile cu transportul ocupă primul
loc, iar pentru 13,4%, cheltuielile cu locuința. Cheltuielile cu îmbrăcămintea ocupă în principal locul al treilea
în bugetul familiei (10,3%), iar sănătatea locul al patrulea (10,3%). Pentru 6,7% dintre respondenți, educația
copiilor ocupă ponderea cea mai mare în bugetul unei familii numeroase.
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Prioritățile cheltuielilor în familie

6.6. MĂSURI DE
SPRIJIN DE CARE
BENEFICIAZĂ
FAMILIA DIN
PARTEA STATULUI
ROMÂN

Beneficiari ai măsurilor de sprijin guvernamentale în
favoarea familiei

Dintre participanții la studiul ASFANU, doar 4% au beneficiat de măsuri de sprijin în favoarea familiei. Cei
mai mulți au obținut în special, alocații pentru susținerea familiei și burse sociale. La polul opus regăsim
reducerile de taxe si impozite.

Răspunsuri privind măsurile de sprijin guvernamentale
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6.7. RĂSPUNSURI
DESCRIPTIVE
PRIVIND NEVOILE
FAMILIILOR
NUMEROASE

6.7.1. MĂSURI DE SPRIJIN care ar trebui adoptate
de statul român

În cadrul chestionarului ASFANU, familiile numeroase au avut posibilitatea de a indica care sunt măsurile de
sprijin pe care le consideră necesare a fi adoptate de statul român în favoarea familiilor cu 3 sau mai mulți
copii. Răspunsurile acordate de respondenți au fost descriptive și multiple.
Cea mai mare pondere a răspunsurilor individuale (31,7%) a vizat reducerea de impozite și alte facilități
fiscale pentru familiile numeroase. Printre facilitățile fiscale indicate de familiile participante la studiul
ASFANU se numără deducerea cheltuielilor generate de educația copiilor, reducerea impozitului pentru
mașină și locuință.
O pondere de 53,3% dintre familiile numeroase au indicat necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin pentru
completarea bugetului familiei, astfel: acordarea unor alocații financiare pentru familiile cu 3 sau mai mulți
copii (20,7%), majorarea alocațiilor pentru copii (14,3%), acordarea de credite cu condiții speciale pentru
familii numeroase (10%), acordarea unei alocații de susținere a mamelor din familii numeroase (8%) și
reducerea vârstei de pensionare/ acordarea unei sume suplimentare la pensie pentru familiile 3+ (0,3%).
Educația copiilor reprezintă un subiect foarte important pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii, astfel 46,7%
dintre respondenți consideră necesară adoptarea următoarelor măsuri de sprijin pentru educația copiilor
care

provin

din

familii

numeroase:

reducere/gratuitate

cursuri

educative

pentru

copii

(16,3%),

reducere/gratuitate pentru excursii și tabere școlare (6,3%), reducere/gratuitate activități sportive pentru
copii (5,1%), subvenționarea accesului la spectacole și muzee (5%), burse de studiu pentru copii care provin din
familii numeroase (4,7%), asigurarea unui loc la creșă/grădiniță/afterschool pe toată perioada anului, inclusiv
vacanțe școlare, la unitatea unde optează părintele (4,3%), stimulent pentru achiziția de îmbrăcăminte, cărți și
rechizite (3,3%), stimularea elevilor cu performanțe la învățătură din familii numeroase (1%) și stimulente
pentru achiziția de tablete/computere (0,7%).
Conform datelor analizate de Fundația Siguranță Auto Copii[1], marea majoritate a autoturismelor cu 5 locuri
nu sunt concepute pentru a transporta în siguranță 3 copii așezați în scaune auto. Opțiunea familiilor
numeroase în ceea ce privește transportul în siguranță al copiilor, sunt o gamă limitată de autoturisme cu 5
locuri, automobile cu 7 - 9 locuri sau transportul public. Măsurile de sprijin pentru transportul familiei
numeroase indicate de participanții la studiul ASFANU sunt: reduceri de preț pentru achiziția de automobile
cu 7 locuri (7,3%), gratuitate/reducere abonament transport elevi/studenți (3,7%) și stimulente financiare
pentru achiziția de carburant (1,3%). Sursa: [1] https://www.siguranta-auto-copii.ro/cum-transport-3-copiiintr-o-masina/
O altă categorie de nevoi indicate de 7,3% dintre familiile numeroase, sunt măsurile de sprijin pentru spațiul
locativ: stimulente pentru încălzirea locuinței (5,3%), loc de parcare gratuit (1%), alocarea spațiului locativ
adecvat în funcție de numarul de copii (0,7%) și scutirea copiilor sub 6 ani de la plata întreținerii și a taxei de
salubrizare (0,3%).
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Necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin în ceea ce privesc controalele și procedurile stomatologice și
oftalmologice pentru copii au fost indicate de 5,3% dintre respondenți.
Respondenții chestionarului ASFANU, au menționat și o serie de măsuri de sprijin pentru părinți, care pot
contribui la realizarea echilibrului între viața profesională și cea de familie: reducerea timpului de lucru
pentru părinții din familiile numeroase (1,7%), creșterea perioadei concediului de îngrijire copil începând cu al
treilea copil (1.3%), acordarea de ajutor financiar pentru angajarea unei bone (1%), concediu pentru îngrijirea
copilului bolnav (0,3%), sprijin psihologic pentru părinți (0,3%), majorarea numărului de zile de concediu pentru
parinții din familii numeroase (0,3%) și sprijin în căutarea unui loc de muncă (0,3%).

MĂSURI DE SPRIJIN care ar trebui adoptate de statul roman

6.7.2. PROGRAME EDUCAȚIONALE care ar trebui
adoptate pentru dezvoltarea și educația copiilor

Participanții la studiul ASFANU, indiferent de numărul de copii au indicat în cea mai mare proporție necesitatea
organizării unor cursuri gratuite sau subvenționate pentru dezvoltarea talentelor și abilităților copiilor care
provin din familii numeroase (86,7%). Dintre acestea cea mai mare grupă a respondenților a indicat cursurile
sportive (în special înot) în proporție de 25,7%, apoi cursurile de muzică, dans și artă (17,7%), cursuri de limbi
străine (13,3%), cursuri de dezvoltare personală (12%), cursuri IT (10%) și cursuri practice unde se poate învăța o
meserie (8%).
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Pentru a putea gestiona echilibrul dintre viața profesională și cea de familie, 11,7% dintre părinți au indicat
necesitatea implementării programului de afterschool și masă caldă la școală, iar 6,3% dintre respondenți au
semnalat necesitatea organizării unor excursii și tabele gratuite pentru copii din familiile numeroase.
De asemenea, familiile numeroase au indicat nevoia unui sprijin în ceea ce privește educația școlară a copiilor.
Astfel, 7% dintre părinți văd necesară acordarea unui ajutor financiar pentru studiile copiilor din familii
numeroase, iar 3,7% susțin acordarea unui ajutor pentru achiziția de rechizite, cărți și îmbrăcăminte de școală.
Dificultatea accesării locurilor la creșe și grădinițe pentru familiile numeroase a fost semnalată de către 2,7%
dintre respondenți.
Participanții la studiul ASFANU au indicat și lipsa unor tarife de familie, în special pentru familii numeroase
pentru accesul la muzee, spectacole și locuri de joacă (4,7 %).

Ce programme considerați necesare a fi adoptate pentru dezvoltarea și educația copiilor ?

Opțiuni privind PROGRAME EDUCAȚIONALE care ar trebui
adoptate pentru dezvoltarea și educația copiilor în funcție
de numărul de copii

Analizând opțiunile familiilor în funcție de numărul de copii, observăm că familiile cu 3, 4 și 7 copii consideră
cursurile sportive gratuite sau subvenționate a fi cel mai mare ajutor pentru educația copiilor. Familiile cu 5
copii au acordat cele mai multe răspunsuri privind educația copiilor pentru cursuri gratuite sau
subvenționate de dezvoltare personală a copiilor.
Familiile cu 6 copii au înregistrat procente identice de răspunsuri pentru 4 nevoi în educația copiilor: cursuri
sportive, reduceri de tarife pentru acces muzee, spectacole și locuri de joacă, ajutor financiar pentru studii și
ajutor tip meditații pentru copii din familii numeroase.
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Nevoi multiple pentru educația copiilor au fost semnalate de familiile cu 8 copii: ajutor financiar pentru
studii, premierea copiilor din familii numeroase cu rezultate excepționale la învățătură și cursuri de dezvoltare
personală.
Familiile cu mai mult de 8 copii au semnalat majoritar necesitatea ajutorului financiar pentru studii.

Ce programme considerați necesare a fi adoptate pentru dezvoltarea și educația copiilor ?
(răspunsuri în funcție de numărul de copii)

6.7.3. Nevoi privind OFERTELE COMERCIANȚILOR
pentru familii numeroase

Cea mai mare pondere a familiilor numeroase participante la studiul ASFANU consideră că reducerile de preț la
alimente (17,3%) ar fi un mare ajutor pentru familiile lor. Următoarele tipuri de discount menționate în
chestionarul ASFANU sunt : îmbrăcăminte și încălțăminte (10,7%), produse de igienă – lapte praf, scutece
(7,3%), cazare la pensiuni și hoteluri (6,7%), rechizite și cărți (6,3%), transport aerian (4 %) și reducerea
cheltuielilor pentru gaz, electricitate și carburant (2,7 %).
Un procent semnificiativ al familiilor numeroase consideră că orice tip de discount (13,7%) reprezintă un ajutor
pentru bugetul familiei.
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Ce tip de oferte din partea comercianților privați ar fi potrivite pentru familia
dvs. ?

Necesitatea lansării unui card de reduceri pentru
familii numeroase în România

Participanții la studiul ASFANU au văzut într-o majoritate covârșitoare (95,9%) utilitatea lansării în România a
unui card de reduceri cu oferte dedicate exclusiv familiilor cu 3 sau mai mulți copii. Un asemenea card de
reduceri pentru familiile numeroase există deja în multe state europene: Croația, Polonia, Spania, Lituania, Italia,
Estonia, Portugalia, Letonia și Germania.

Considerați utilă pentru familia dvs. lansarea în România a unui card de reduceri cu oferte
dedicate exclusiv familiilor numeroase?
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6.8. RĂSPUNSURI DESCRIPTIVE PRIVIND
ACTIVITATEA ASFANU -ASOCIAȚIA
FAMILIILOR NUMEROASE
6.8.1. SUBIECTE CARE NECESITĂ PROMOVARE din
partea ASFANU
În chestionarul promovat de ASFANU, părinții cu 3 sau mai mulți copii au fost rugați să descrie dorințele pe
care le au de la asociatie în promovarea nevoilor familiilor numeroase. Majoritatea respondenților au indicat
prejudecățile din societate.
Printre stereotipurile legate de familia numeroasă indicate de respondenți sunt: discriminarea legată de
numărul de copii, clasarea a priori a familiilor cu mai mulți copii în clasa cea mai de jos și asocierea acestora
ca și beneficiari de ajutoare sociale pentru susținerea familiei.
În același timp, respondenții au indicat asumarea în cadrul propriei familii a numărului de copii și valorile care
sunt învățate foarte repede de către copii din familiile numeroase: împărtășirea, reutilizarea, reciclarea și
economisirea.
Următoarele subiecte pe care familiile numeroase le doresc a fi promovate de către ASFANU sunt:
organizarea de activități educative extra-școlare pentru copii (9%), reduceri de preț pentru familiile 3+
(8,3%) și promovarea necesității acordării de către statul roman a unor facilități fiscale și reduceri de taxe
locale (5,3%).

Care este cel mai important subiect legat de familiile numeroase care doriți să fie
promovat în spațiul public prin intermediul ASFANU - Asociația Familiilor Numeroase?
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6.8.2. POSIBILITATEA DE A ÎNTÂLNI ALTE FAMILII NUMEROASE

Peste 70% dintre respondenți și-au declarat interesul de a întâlni alte familii numeroase.

Familia dvs. ar fi interesată să participe la întâlniri cu alte familii numeroase?

7. CONCLUZII

7.1 CONCLUZII GENERALE

1. Familiile numeroase se situează în toate clasele sociale, urmând tendințele populației la nivel general;
2. Familiile numeroase înregistrează diferențe de venit între mediul urban și rural;
3. Mărimea familiei influențează foarte mult nivelul de trai. Cu cât este mai mare numărul de copii, cu atât
crește sarcina financiară a gospodăriei, iar nivelul cheltuielilor ajunge să depășească nivelul veniturilor;
4. În cazul în care ambii părinți sunt angajați într-o muncă sustenabilă plătită, veniturile tind să acopere mai
bine nevoile familiei;
5. Ponderea cea mai mare în coșul de consum al familiei numeroase îl ocupă alimentele și produsele de îngrijire,
urmate de cheltuielile cu transportul și locuința;
6. Cu cât crește numărul de copii din familie, cu atât este necesar mai mult timp pentru îngrijirea lor. În multe
cazuri, familiile numeroase ajung în situația ca un părinte – de obicei mama – să dedice mult timp (economic și
social) și energie îngrijirii copiilor și să renunțe parțial sau în totalitate la munca plătită;
7. În România nu există măsuri de sprijin dedicate exclusiv familiilor cu 3 sau mai mulți copii;
8. Foarte puține familii numeroase care muncesc și își educă copiii pot beneficia de ajutoarele dedicate familiei,
datorită pragurilor minimale de venit pe membru de familie care se impun pentru accesarea unor astfel de
măsuri de sprijin;
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9. 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;
10. Pentru familiile numeroase din România, investiția în educația copiilor reprezintă cea mai mare prioritate,
dar și un catalizator important al cheltuielilor familiei;
11. 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;
12. Prejudecățile și stereotipurile legate de numărul de copii venite din necunoașterea realităților familiilor
numeroase care muncesc și își educă copiii, reprezintă o problemă apăsătoare și discriminatorie pentru aceste
familii;
12. Ceea ce ar trebui apreciat și ceea ce poate fi învățat de la familiile numeroase este atitudinea pozitivă pe
care o exprimă majoritatea acestor familii: satisfacția de viață în ciuda provocărilor cu care se confruntă în
fiecare zi și dragostea pentru copii.

7.2. CONCLUZII SPECIFICE STUDIULUI ASFANU
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7.3. De ce este necesară sprijinirea
familiilor numeroase din România?

1.Familiile cu 3 sau mai mulți copii joacă un rol important din punct de vedere demografic, deoarece acoperă
parte din echilibrul general al numărului de copii pentru cuplurile care nu au copii. În anul 2021 conform INSSE,
ponderea gospodăriilor care nu au copii este de 72.2% din totalul gospodăriilor din România, adică peste 5,4
milioane de familii.
2. Recunoașterea statutului de familie numeroasă pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii și acordarea de
sprijin adecvat mărimii și veniturilor familiei, poate contribui la creșterea demografică. Conform INSSE, în
România ultimilor ani s-a constatat un ritm ascendent de extindere a familiei de la 2 la 3 copii.
3. Familiile numeroase reprezintă un caz aparte, datorită costurilor generate de îngrijirea și educația copiilor,
precum și de asigurarea unei locuințe adecvate nevoilor unei gospodării cu mai mulți membri. Aceste
circumstanțe pot implica o diferență substanțială față de nivelul de trai al altor familii cu mai puțini copii sau
fără nici un copil.
4. Familiile cu copii au nevoie să își poată permite investiții financiare pentru educația, creșterea și îngrijirea
copiilor. Implementarea unor politici de sprijin adaptate formei, mărimii și veniturilor familiei cu copii
reprezintă o investiție în dezvoltarea durabilă a societății.
5. În România există ajutoare sociale pentru familiile care dispun de resurse financiare limitate, dar sunt și
multe familii numeroase care muncesc, își educă copiii, și care, în pofida greutăților pe care le întâmpină, nu
beneficiază de nici un fel de măsură de sprijin sau recunoaștere în societate.
6. În România nu există măsuri de sprijin dedicate exclusiv familiilor cu 3 sau mai mulți copii. În statele UE,
familia cu 3 sau mai mulți copii este recunoscută drept un pilon important al societății și în acest sens sunt
adoptate o serie de măsuri de sprijin, precum reduceri la transportul public și feroviar, în domeniul educației și
sănătății, dar și măsuri de garantare a locului de muncă pentru cel puțin un părinte sau asigurarea unei locuințe
adecvate necesităților unei familii numeroase.
7. 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.
8. Familiile numeroase au suferit mari greutăți economice în timpul pandemiei, iar acestea cresc și mai mult
datorită situației economice actuale. În lipsa unor măsuri de sprijin adecvate, va fi afectată în primul rând
dezvoltarea armonioasă a copiilor.
9. 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.
10. Situația de viață a familiilor numeroase este la fel de diversă ca și cea a familiilor cu unul sau doi copii. Cu
toate acestea, familiile cu 3 sau mai mulți copii sunt discriminate din cauza numărului de copii, deși acestea
pot reprezenta un model în societate pentru valorile pe care le dezvoltă în sânul familiei.
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11. 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.

8. FAMILIILE
NUMEROASE ÎN
ROMÂNIA

Date statistice despre familiile numeroase
în România

Modelul de familie din România este de obicei determinat de mamă, tată și unul sau doi copii. Totuși acest
model nu reprezintă întregul familiilor din România, astfel că este necesar să se ia în discuție și familiile unde
numărul de adulți este depășit de numărul de copii, adică familiile numeroase.
Familia cu trei copii formează cel mai mare grup al familiilor numeroase din România. Conform INSSE, anual o
medie de 17000 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. În anul 2021, numărul de familii numeroase a crescut cu peste 15% față
de anul 2020.
În România trăiesc 225 540 de familii cu trei sau mai mulți copii minori în gospodărie. Majoritatea acestor familii
au 3 copii (165.396). Familiile cu 4 sau mai mulți copii reprezintă 26,6% din totalul familiilor numeroase. Sursa:
Coordonate ale nivelului de trai in Romania INSSE, Conditii de viata ale populatiei din Romania INSSE
Familiile cu mai mult de doi copii sunt rareori luate în considerare în statistici sau măsuri guvernamentale din
România. De fapt, conceptul de „familie numeroasă” nu este tratat în legislația românească. Măsurile aplicabile
tuturor familiilor cu copii din România, unde se pot încadra și familiile cu 3 sau mai mulți copii pentru a
beneficia de forme de sprijin sunt:

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
alocația pentru susținerea familiei
alocaţia de stat pentru copii
venitul minim garantat
măsuri de protecție socială în perioada sezonului rece
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
burse sociale pentru elevi și studenți

Măsurile de sprijin menite să consolideze bugetul familiei conțin o limită de venit per membru de familie
comparabilă la nivel aproximativ cu cuantumul a două alocații de stat pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2-18
ani. Atingerea acestui prag de venit/ membru de familie, este aproape imposibilă pentru familiile numeroase
unde ambii părinți obțin venituri minime din muncă impozitată, iar obținerea unui astfel de sprijin ar putea
consolida bugetul familiei.
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10.DESPRE ASFANU – ASOCIAȚIA
FAMILIILOR NUMEROASE DIN ROMÂNIA
ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase este singura organizație 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 înțelegem foarte bine realitățile educării, creșterii și îngrijirii a cel puțin trei
copii. În prezent, Asociația reunește 180 de familii cu 3 sau mai mulți copii, adică aproximativ 1000 de persoane
membre ale acestor familii (părinți și copii).
Asociația a fost înființată la începutul anului 2016 și lucrează continuu pentru îmbunătățirea calității vieții
familiilor din România, și în special a celor numeroase. Scopul asociației este realizat prin diverse activități de
advocacy, dar și prin proiecte concrete. Unul dintre proiectele actuale pentru care ASFANU luptă a fi
implementat este Legea familiilor numeroase, un act normativ care să recunoască la nivelul societății familia cu 3
sau mai mulți copii și să îi confere drepturi conform nevoilor și mărimii familiei.

11. DATE DE CONTACT
ASFANU – ASOCIAȚIA FAMILIILOR NUMEROASE
Str. Carol Davila 59, 050455
București – România
Tel: 4 0723 751 460
E-mail: info@asfanu.ro
www.asfanu.ro

