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The Recurrence of Maltreatment of Children - An 
Indicator of the Effectiveness of Social Services? 

 
[Recuren�a maltrat�rii copiilor – indicator al eficien�ei 

serviciilor sociale? ] 
 

Lecturer Ph.D. Oana L�cr�mioara B�D�R�U 1 
 
Abstract 
The main objective of this article is to bring into attention and to present the 

situation of repeteated cases of child maltreatment as these are highlighted in several 
studies and reports in other countries. We present and analyze a series of approaches of 
the recurrence term from  the foreign literature and the results of research who are 
showing the incidence of this phenomenon for different forms of maltreatment (abuse 
and/or neglect), age, gender and other variables. Finally, it discusses aspects related to 
the complexity of factors that can interven and affect the quality of different types of 
services provided to children and families in which there was an episode of abuse and/ 
or neglect. 
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Introducere 
 
Unii copiii se reg�sesc în eviden�ele autorit��ilor datorit� unui 

singur incident de abuz �i/sau neglijare,  în timp ce al�ii au parte de 
semnal�ri �i victimiz�ri repetate. Astfel, în ultimele decenii, o serie de 
cercet�ri s-au focusat pe identificarea factorilor de risc asocia�i abuzului 
sau neglij�rii viitoare, pe evaluarea m�surilor, interven�iilor, eficacit��ii 
serviciilor furnizate �i programelor elaborate pentru a preveni repetarea 
episoadelor de rele tratamente aplicate minorului. Având în vedere c� la 
ora actual� în România nu exist� date, studii despre episoadele repetitive 
de maltratare a copilului, obiectivul acestui articol a vizat tocmai 
identificarea acelor cercet�ri care nu ezit� s� eviden�ieze c� acest fenomen 
exist�, c� uneori serviciile furnizate nu sunt adecvate,   generând situa�ii 
nedorite, nu numai datorit� incapacit��ii sistemului de servicii de a ini�ia 
m�surile cele mai bune ci �i datorit� complexit��ii fenomenului, a 
factorilor asocia�i,  a dificult��ii prevenirii lui. Studiile au fost identificate 
prin “metoda bulg�rului de z�pad�”, pornind de la un articol care aborda 
termenul de recuren�� a maltrat�rii copilului �i descoperind ulterior alte 
articole, al�i autori de referin��. 

 
Accep�iuni ale termenului de recuren�� în studii �i cercet�ri 
 
Un concept care, în ultimele dou� decenii, a generat o preocupare 

din ce în ce mai intens� din partea speciali�tilor �i numeroase abord�ri 
interdisciplinare îl reprezint� cel de recuren�� a maltrat�rii copilului. 
Folosind cuvântul maltratare, ne referim, la urm�toarele forme utilizate în 
literatura de specialitate (Karri, 1998; Ionescu, 2001): abuzul fizic, abuzul 
emo�ional, abuzul sexual �i neglijarea copilului. 

Zuravin �i DePanfilis, în 1996, au identificat 67 de studii care 
descriu rata, modelele �i  frecven�a recuren�ei �i au concluzionat c� nu 
exist� teorii care s� explice de ce maltratarea are loc, c� nu exist� o 
metodologie standard pentru a studia recuren�ele iar concluziile bazate pe 
cercetarea datelor sunt limitate datorit� deficien�elor metodologice 
(English et all, 1999).  

Totu�i, în ciuda deficien�elor cercet�rilor privind protec�ia 
copilului în general �i a cercet�rii privind maltratarea copilului în 
particular, de�i generalizarea descoperirilor este restric�ionat� de limit�rile 
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cercet�rii, studiile pot fi folosite ca �i elemente de baz� pentru dezvoltarea 
�i testarea teoriilor legate de incidentele repetate de maltratare a copilului, 
pot  s� furnizeze indica�ii privind  factorii care sunt semnificativi �i merit� 
o examinare ulterioar�. 

Astfel, într-unul din primele studii elaborate în 1979, Herenkhal �i 
colaboratorii, cita�i de Fluke în 2001, fac o diferen�� între termenii de 
recuren�� �i recidivism. În viziunea lor, recuren�a este definit� ca fiind 
orice maltratare ulterioar�, unde recidivismul este strict definit ca 
maltratare dup� închiderea cazului. Autorii au considerat c� ratele de 
recuren�� au fost un mod mai util de a privi problemele de siguran�� ale 
copilului decat ratele de recidivism, mai ales dac� cazurile erau deschise 
dup� perioade de timp destul de lungi. 

La rândul s�u, Fluke �i colaboratorii (2001) consider� c� recuren�a 
poate fi definit� în termeni de orice raport (confirmat sau nu), în cazul în 
care unitatea de analiz� este familia (num�rând abuzul ulterior al oric�rui 
copil din gospodarie), luând în considerare mai degrab� o perioad� de 
timp de câ�iva ani  decât de câteva luni, deoarece ratele de reabuz dup� 
perioade mai îndelungate pot fi  mai mari de 60%. Dac� recuren�a ar fi 
definit� luând în considerare doar rapoartele fundamentate (sesiz�rile 
confirmate) �i ar fi masurat� mai degrab� în func�ie de copil decât de 
familie, pe perioade de timp  scurte, atunci ratele de recuren�� ar fi mult 
mai mici .  

Jonson – Reid, în 2002 înt�re�te ideea sus�inut� de Fluke �i al�i 
autori  indicând c� între 30% �i  50% dintre copiii raporta�i vor avea cel 
pu�in dou� rapoarte de abuz în func�ie de perioada de timp utilizat� pentru 
studiu.  

Diana English �i colaboratorii, într-o cercetare din 1999 face o  
u�oar� distinc�ie între termenul de retrimitere �i cel de recuren��. Dac� 
angajatul de la serviciile de protec�ia copilului determin� c� maltratarea  a 
avut loc, cazul este considerat ca fiind întemeiat sau justificat. Dac� 
specialistul în protec�ia copilului determin� c� maltratarea nu a avut loc 
sau consider� c� maltratarea a avut loc, dar exist� insuficiente dovezi 
pentru a o proba, cazul este clasificat ca prescris, neconcludent sau 
neîntemeiat. Pentru ca o sesizare la serviciile de protec�ia copilului s� fie 
considerat� recurent�, atât semnalarea mai veche, precum �i cea nou� 
trebuie s� fie justificate. Atunci când semnalarea mai veche nu a fost 
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justificat� dup� evaluarea ini�ial� dar cea nou� a fost acceptat� de serviciile 
de protec�ia copilului, autorii utilizeaz� termenul de retrimitere. 

 
Factori asocia�i cu recuren�a maltrat�rii copilului  
 
English et. all, în 1999 consider� c� exist� mai mul�i factori ce 

influen�eaz� probabilitatea unei re-trimiteri justificate. Ace�ti factori 
includ: cantitatea de munc� pe unitatea de timp, selectarea criteriilor, 
nivelul standard al dovezilor, disponibilitatea resurselor �i alte probleme 
contextuale care au pu�in sau nimic de-a face cu faptul c� abuzul sau 
neglijarea au avut într-adev�r loc. Dup� p�rerea autorilor, implicarea 
anterioar� a serviciilor de protec�ie a copilului cre�te mult probabilitatea 
unei retrimiteri iar rata retrimiterii cre�te odat� cu num�rul de trimiteri 
anterioare. 

Decizia care trebuie luat� atunci când este investigat� prima 
sesizare de abuz sau neglijare asupra copilului este de o importan�� 
crucial� �i deosebit de dificil�  datorit� necesit��ii de a evalua atât pericolul 
la care ar putea fi  expus copilul în familie, cât �i repercursiunile asupra 
dezvolt�rii psihosociale în condi�iile în care copilul este luat din mediul s�u 
familial. În acest sens, multe state au elaborat �i pus în aplicare  
instrumente de evaluare a riscului pentru a ajuta speciali�tii în luarea 
deciziilor. De exemplu, Washington Risk Matrix (WRM) - este un 
instrument alc�tuit din �apte construc�ii de risc (37 itemi) ce includ: 

: 
− variabilele vulnerabilit��ii copilului (caracteristicile copilului);  
− factorii de risc inciden�i (severitatea abuzului/neglij�rii);  
− un factor asociat cu cronicitatea abuzului/neglij�rii;  
− caracteristicile persoanei de îngrijire;  
− factorii de interac�iune p�rinte-copil;  
− factori socio-economici �i 
− un factor de acces a agresorului la victim�.   
Asistentul social desemneaz� un nivel de risc ini�ial pe o scar� de 6 

puncte de la 0 (f�r� risc) la 5 (risc mare). Adi�ional riscului, se desemneaz� 
un tip ini�ial de abuz, un timp de r�spuns care este bazat pe o cercetare 
serioas� �i o investiga�ie standard corespunz�toare. Tipic, cazurile de 
investiga�ie de nivel 1 �i 2 desemneaz� un nivel redus al investiga�iei. 
Contactul colateral �i revizuirea cazului sunt primele strategii de 
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investigare; de obicei, nici copilul, nici persoana de îngrijire nu sunt 
întâlnite personal. Cazurile de risc cu nivel de la 3 la 5 primesc automat un 
standard ridicat al investiga�iei ce include contactul colateral, revizuirea 
dosarului �i un interviu fa�� în fa�� cu copilul �i persoana de îngrijire. 

În ciuda eforturilor pe care deciden�ii (politicieni, agen�ii 
guvernamentale, reprezentan�i ai poli�iei �i justi�iei, reprezentan�i ai 
bisericii sau ai societ��ii civile – de exemplu, organiza�ii non-
guvernamentale) le-au depus pentru a limita impactul distructiv al 
recuren�ei maltrat�rii copilului, acest fenomen negativ este o prezen�� 
amenin��toare în peisajul social din diverse col�uri ale lumii.  

Astfel, s-a demostrat c�, recuren�a poate fi întâlnit� la 26-29% din 
cazuri atunci când este definit� ca o sesizare ulterioar� primit� într-o 
perioad� de 2-18 luni de la sesizarea ini�ial� (English et.all, 1999); la 11-
26% din cazuri când este definit� ca o sesizare ulterioar� întemeiat� 
primit� într-o perioad� de 1 ½ - 2 ani de la sesizarea ini�ial� (English et all, 
1999; Depanfilis, Zuravin 1999, 2002); la 25-43% din cazuri atunci când 
este definit� ca o sesizare ulterioar� întemeiat� primit� pân� la 3 ½ - 5 ani 
de la sesizarea ini�ial� (DePanfilis, Zuravin 1999, 2002). 

Câteva studii au considerat ratele de recuren�� pentru familiile care 
au beneficiat de servicii, ca fiind un indicator al m�sur�rii impactului 
serviciilor oferite asupra familiilor respective. Nu se stie cum ar putea fi 
ratele de recuren�� în absen�a oric�rei interven�ii dar ratele de recuren�� 
din timpul sau dup� interven�ii sunt ridicate, chiar �i în cazurile în care 
vorbim de interven�iile model. Planul Asocia�iilor Berkly, de exemplu, a 
g�sit ratele de reabuz din timpul interven�iei în 19 proiecte demonstrative 
din toat� �ara (pe un e�antion de 1724) ca fiind 47% pentru orice 
reinciden�� �i 30% pentru reabuzul sever (Fluke, 2001).  

Raportarea repetat� poate sugera c� personalul agen�iei de 
Protec�ie a Copilului a omis ceva sau nu a fost capabil s� intervin� efectiv 
pentru a evita un raport ulterior. Atunci când o raportare repetat� este 
justificat�, responsabilitatea poate fi mai mare deoarece agen�ia a fost 
con�tient� de risc dar nu a prevenit un abuz ulterior.  

Observând caracteristicile �i procentele în cre�tere a cazurilor de 
abuz asupra copilului redeschise (de la 31,4% din cazuri in 1985, la 43% 
din cazuri in 1989 ajungând la  48,8% în 1993), Inkelas, Halfon (1997) au 
testat urm�toarele ipoteze: solicitarea a fost din cauza evalu�rii inadecvate 
a gradului de risc, furniz�rii insuficiente a serviciilor, incapacit��ii de a 
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urm�ri riscul în cazurile deschise la copii sau inchiderii de caz premature? 
Autorii au constat c� aproape dou� treimi din cazurile investigate la 
Departamentul de servicii în caz de urgen�� (Emergency Response) din 
cadrul Serviciului de Protec�ia Copilului din California, în 1993,  în ciuda 
dovezilor frecvente de maltratare �i a faptului c� anterior cazurile au fost 
considerate a fi deschise pentru a primi servicii de specialitate, pu�ine 
dintre acestea au primit servicii medicale, sociale sau recomand�ri c�tre 
diferite servicii. Cazurile repetitive deschise pot indica vulnerabilitatea 
copiilor care se întorc într-un mediu cu risc ridicat f�r� a primi suficiente 
servicii. Revenirea copiilor în sistem poate fi redus� prin îmbun�t��irea 
metodelor de evaluare a riscului, furnizarea de servicii copiilor �i familiilor 
aflate în dificultate �i monitorizarea acestora dup� încheierea perioadei de 
oferire a serviciilor. 

DePanfilis, Zuravin  (1999)  au identificat factorii predictivi ai 
recuren�ei în timpul interven�iei la familiile care au avut un  raport 
confirmat de abuz fizic sau neglijare. În cadrul acestui studiu prospectiv au 
fost selectate 446 familii care au îndeplinit cerin�ele de eligibilitate dintr-un 
num�r de 2902 familii care au experimentat un raport motivat de abuz sau 
neglijare în cursul anului de e�antionare. Datele au fost colectate �i 
analizate pe o perioad� de  5 ani de la primul raport de abuz/neglijare. 

Predictorii recuren�ei au fost : vulnerabilitatea copilui, stresul 
familiei, abuzul  partenerului, suportul social deficitar �i  interac�iunea între 
stresul familial �i  deficien�ele în acordarea sprijinului social. Familiile care 
au participat la serviciile identificate în planurile lor de interven�ii au avut 
33% mai pu�ine �anse de a experimenta o recuren�� de rele tratamente 
aplicate copilului. Aceast� cercetare precum �i alte cercet�ri sugereaz� c� 
implicarea activ� a familiilor, stabilirea unei rela�ii de ajutor, sprijinirea lor 
s� accepte �i s� primeasc� servicii, îmbun�t��irea re�elei de suport social 
poate ajuta familiile s� fac� fa�� evenimentelor de via�� stresante �i  poate 
reduce riscul viitor de maltratare al copilului. Este necesar�  colaborarea 
interinstitu�ional�, între serviciile de protec�ia copilului �i agen�iile de 
violen�� domestic�. De asemenea,  copiilor maltrata�i cu probleme de 
s�n�tate mintal� �i alte dizabilit��i precum �i familiile lor ar trebui s� li se 
asigure  un tratament eficient care ar putea reduce riscul de maltratare. 

Într-un studiu elaborat de  Rhode Island Data Analytic Center 
Research în 2004, recuren�a maltrat�rii este examinat� în rândul unor 
cazuri care au avut un incident confirmat de abuz sau de neglijare în 
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perioada 1 ianuarie 2001 �i 30 septembrie 2003. Ei au fost urmari�i o 
perioad� de pân� la doi ani. Copiii a c�ror prim incident de maltratare a 
fost confirmat  �i care primeau servicii de  asisten�� maternal�, adop�ie, sau 
servicii în centre de plasament au fost exclu�i din analize. 

Concluziile studiului bazat pe analiza bazelor de date disponibile 
au fost: 

− aproximativ 22% dintre copiii pentru care nu a existat un 
episod de maltratare confirmat� au avut un alt incident 
confirmat de abuz sau de neglijare în termen de 3 ani. Perioada 
cu riscul cel mai mare a fost în primele 6 luni de la raportul 
ini�ial; 

− copiii cu cel mai mare risc pentru re-maltratare sunt:  cei care 
tr�iesc în s�r�cie sau care se confrunt� cu dificult��i financiare,  
cei care au un p�rinte dependent de alcool sau de droguri �i cei 
cu antecedente de abuz sau de neglijare confirmate; 

− copiii mai pu�in expu�i riscului de re-maltratare includ  
adolescen�ii mai mari (16 ani sau mai mari) �i copiii care au 
fost abuza�i sexual (�i au ramas acas�). 

Conell et. all (2009),  au analizat riscul de maltratare în rândul 
copiilor la ie�irea din centrul de plasament utilizând un e�antion extins de 
copii care au fost reintegra�i în familie între anii 2001 �i 2004 în Rhode 
Island. Obiectivele au fost: (1) de a compara ratele de maltratare dup� 
reintegrarea copiilor, tinerilor în familie dup� ce ace�tia au fost în sistemul 
de îngrijire ca urmare  a relelor tratamente cu cei care au fost reintegra�i în 
familie �i au fost în sistemul de îngrijire datorit� altor motive, �i (2), de a 
evalua efectele  asupra copilului, ale familiei, �i caracteristicile caz privind 
ratele de re-maltratare în rândul copiilor plasa�i în centre de plasament din 
cauza relelor tratamente. Un set de date longitudinale al tuturor cazurilor 
reintegrate a fost dublat cu rapoartele înregistrate, considerate a fi 
întemeiate în timpul investiga�iilor, de serviciile de protec�ie a copilului. 
Dou� modele de risc au fost testate. Primul model a comparat ratele de 
rele tratamente ulterioare pentru dou� grupe: pentru copiii din centrele de 
plasament, ca urmare a maltrat�rii �i pentru copiii afla�i  în centre de 
îngrijire pentru alte motive. Al doilea model a investigat efectele asupra 
copilului, familiei �i caracteristicile de caz asupra ratelor re-maltratare 
pentru cei care au fost în centrele de plasament, ca urmare a maltrat�rii. 
Copiii care au fost în centrele de plasament din cauza relelor tratamente au 
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fost semnificativ mai probabil s� fie maltrata�i dup� reintegrarea în familie. 
Factorii care au contribuit la cre�terea gradului de risc pentru re-maltratare 
au fost: un stagiu anterior într-un centru plasament, plasamentul la un 
asistent maternal �i îndep�rtarea, mutarea datorit� neglij�rii. Adolescen�ii  
au avut rate mai sc�zute de re-maltratare decât copiii mai mici. Neglijarea 
copilului a fost tipul principal de maltratare recurent� care a avut loc dup� 
reintegrarea copilului în familie. Autorii recomand� acordarea de suport 
suplimentar pentru familiile care urmeaz� s� fie reîntregite, în special 
atunci când copiii au fost lua�i din familie datorit� unor incidente de abuz 
sau de neglijare. Incidentele de neglijare au probabilitate crescut� de a se 
repeta �i de aceea, serviciile ar trebui s� vizeze în mod specific factorii care 
contribuie la neglijare. Cazurile care implic� tineri cu  istorie de repetate 
plasamente în institu�ii sau la asisten�ii maternali (non-relative plasaments) 
ar putea avea nevoie, de asemenea, de suport de specialitate suplimentar. 

Acest studiu sugereaz� c� serviciile ar trebui s� fie dezvoltate 
pentru a minimiza riscul maltrat�rii recurente în urma  reintegr�rii 
copilului în familie. Acordarea de servicii ar fi extrem de util� pentru 
cazurile cu risc ridicat, înainte de reintegrare precum �i în timpul primului 
an de reintegrare. În�elegerea riscurilor asociate cu maltratarea ar putea 
contribui la dezvoltarea unei interven�ii mai adecvate. 

 
Concluzii 
 
Compara�iile dintre studii sunt destul de dificile datorit� 

diferen�elor de abordare �i de definire a conceptului de recuren�� a 
maltrat�rii copilului. Cercet�rile sunt diverse, extrem de minu�ioase, ele 
vizeaz� atât perioada de evaluare, interven�ie în situa�ii de abuz �i/sau 
neglijare cât �i perioada post-interven�ie, uneori chiar �i dup� mai mul�i ani 
de la  închiderea cazului. Recuren�a maltrat�rii este analizat� în corela�ie cu 
o gam� divers� de factori �i variabile începând cu vârsta copilului �i 
teminând cu nivelul socio-economic al familiei. De remarcat este faptul c� 
cercet�rile cu privire la episoadele repetitive de maltratare, iau spre analiz�  
baze extinse, mari de date aferente mai multor ani.  

În general, majoritatea studiilor relev� dificultatea prevenirii 
repet�rii incidentelor de maltratare în ciuda m�surilor luate, a procedurilor 
permanent îmbun�t��ite,  a instrumentelor create �i aplicate, a serviciilor 
oferite. Totu�i este important s� avem �i s� folosim datele disponibile, 
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deoarece numeroase decizii privind protec�ia copilului sunt luate în fiecare 
zi  având la baz� pu�in suport empiric sau chiar deloc. 
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