
Nascut in Sibiu. Din mama minora si fara tata pe certificat
Nasterea unui copil este sau ar trebui sa fie cel mai frumos moment din viata unei familii, din viata
proaspetei mamici, a taticului, a bunicilor. in realitate, nu se intampla intotdeauna asa: sunt copii care se
nasc din copii, adica au mame minore, sunt copii care se nasc fara ca numele tatalui sa poata fi
consemnat in certificatul de nastere. Şi nu sunt putine aceste cazuri.
  
  Tatal: - 
  
  Li se spune copii nelegitimi, pentru ca sunt nascuti in afara casatoriei. Odinioara, lumea le spunea copii
din flori, iar alegerea atributului "din flori" avea la baza doua motive: pe de-o parte, nu se cunostea
identitatea tatalui, pe de alta parte, acesti copii erau frumosi ca florile, spun oamenii din sate. Şi tot
odinioara aparitia unui copil din flori nu era usor de acceptat, nu e usor nici acum pentru multe persoane,
desi atitudinea generala s-a mai schimbat. Nici nu ar avea altfel cum, de vreme ce procentul nasterilor in
randul mamelor necasatorite e in crestere. in Uniunea Europeana, in anul 2000, 27,4% din femeile care
nasteau erau necasatorite, iar in 2011, procentul a ajuns la 39,5%. Sunt state, precum Islanda unde acest
procent ajunge la 65% sau Estonia-cu 59,7%.
  
  Comparativ cu aceste procente, Sibiul e aproape la polul opus: 5,41% dintre copiii inregistrati anul
trecut la Starea Civila din municipiu nu au tata, in certificatul de nastere. Sunt 154 de astfel copii, din
totalul de 2.842, conform datelor furnizate de Primaria Municipiului Sibiu. 
  
  Cum au ajuns acesti copii sa nu aiba numele tatalui trecut in acte? S-au nascut in afara casatoriei si nu au
fost recunoscuti de tata. Atunci cand parintii sunt casatoriti, pentru emiterea certificatului de nastere al
copilului este nevoie de certificatul medical constatator al nasterii, de certificatul de casatorie al parintilor
copilului si de actele de identitate ale acestora. Daca parintii nu sunt casatoriti, este nevoie de certificatul
medical constatator al nasterii, de certificatul de nastere al mamei si actul ei de identitate si, daca este
cazul, de declaratie prin care tatal recunoaste paternitatea, iar aceasta declaratia se da, in fata ofiterului de
stare civila, in prezenta ambilor parinti
  
  141 de mame minore intr-un singur an
  
  Peste 2.800 de femei au nascut anul trecut la Maternitatea de stat din municipiul Sibiu. 141 dintre ele nu
erau, de fapt, femei adulte, ci fete devenite mame inainte de a ajunge la varsta majoratului. Şi numarul lor
e in crestere, caci in 2012 
  
  s-au inregistrat mai putine cazuri de mame minore: 132, conform evidentelor Spitalului Clinic Judetean.
  
  Anul trecut, Ziare.com publica un articol, conform caruia, Sibiul se numara printre judetele care au
inregistrat, in 2012, un numar mare de minore ce au ramas insarcinate inainte sa implineasca 15 ani: 33
de fete. in judetele Bistrita-Nasaud, Dolj, Bihor, Mures s-ar fi inregistrat si mai multe asemenea cazuri:
78, 51, 42, respectiv 40. De asemenea, conform site-ului citat, in primul trimestru din 2013, alte 11
sibience sub 15 ani au ramas insarcinate. Cu astfel de cifre, Sibiul intra si in topul cu cele mai multe
intreruperi de sarcina pentru categoria de v]rsta 10-14 ani, pe parcursul lui 2012 inregistrandu-se 11
cazuri. De asemenea, in 2012, alte 323 de sibience, cu varste cuprinse intre 15-19 ani, au ramas
insarcinate. 
  
  La asemenea categorii de varste e limpede ca multe dintre aceste mame sunt eleve, fie in licee, fie in
scoli generale, insa la nivelul Inspectoratului Şcolar Judetean Sibiu "nu exista o statistica a elevelor care
nasc in timpul anului scolar", spune Livia Cretulescu, purtator de cuvant al IŞJ Sibiu. 
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  Statistica nu exista, dar cazuri da! O arata datele de la Maternitatea din Sibiu si o spun directorii de
scoli. "Cam o data la 2-3 ani avem o eleva care ramane insarcinata, spune directoarea unei scoli
gimnaziale din Ţara Oltului. Eleva care a ramas insarcinata in urma cu vreo 2 ani, avea 14 ani; tatal
copilului o sprijina in cresterea copilului. De curand am avut un alt caz al unei eleve care a devenit mama
si o asteptam sa revina la scoala". intr-o alta scoala din aceeasi zona, o eleva de 13 ani a ramas
insarcinata; bebelusul a venit cu bine pe lume, dar mama nu se poate intoarce la scoala, caci nu are in
grija cui sa il lase pe cel mic.
  
  Şi acum intrebarea normala: se intorc pe bancile scolii, pentru a-si definitiva studiile obligatorii, elevele
devenite mamici? Cum nu exista statistici, nu exista nici un raspuns concret, insa reprezentantii IŞJ Sibiu
precizeaza ca "elevele care devin mame sunt sprijinite pentru finalizarea studiilor" si adauga "acest
fenomen este sporadic pentru invatamantul preuniversitar si nu consideram oportun sa intervenim in viata
privata a elevilor nostri ".
  
  in ceea ce priveste educatia sexuala, facuta in cadru organizat, la scoala, de persoane competente, nici
aici lucrurile nu sunt clare, caci "in trunchiul comun nu exista ore de educatie sexuala". 
  
  Romania, locul I in Europa la mame tinere
  
  10,6% (adica aproximativ 28.000) dintre femeile care nasc anual in Romania au sub 20 de ani, conform
Raportului european de sanatate perinatala. Mai mult, in fiecare an, in Romania, aproximativ 18.000 de
fete cu varste cuprinse intre 15-19 ani isi risca sansa la o viata normala, apeland la un avort. Cu asemenea
procent de mame minore, Romania e fruntasa in Europa, in comparatie cu Elvetia care ocupa ultimul loc
cu 1,1%.
  
  Medicii avertizeaza ca sarcina la adolescente este o problema de sanatate: mamele tinere se confrunta cu
un risc sporit de complicatii materne, deces si invaliditate, iar copiii lor se confrunta cu riscuri mai mari.
Rata mortalitatii la nastere sau in prima saptamana de viata in randul bebelusilor nascuti de mame minore
este cu 50 % mai mare decat in randul bebelusilor nascuti de mame cu varste cuprinse intre 20-29 de ani.
  
  Numarul de nasteri la Maternitatea din Sibiu este in scadere: in 2012 se inregistrau 2.625 de nasteri, iar
in 2013 - 2.428.

Cuvinte cheie: romania  jina  municipiul sibiu  sanatate  sibiul  europa  sex  bistrita  strand  elvetia
uniunea europeana  sibiul se  medici  cazul  bebelusi  ducati  starea civila  bebe  frumosi  primaria
municipiului sibiu  estonia  maternitatea din sibiu  casatorie  nasa  2012  persoane  bare  islanda  2013
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