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PUTEREA ESTE ÎN NOI 

2012 - 10 ani de activitate 

 127 ONGuri la începutul anului 

 129 ONGuri la sfîrșitul anului 

 Acoperire geografică  

  Chișinău și Bălți (44 ONGuri),  

  28 de raioane (80 de ONGuri)  

  UTA Găgăuzia (2 ONGuri) 

  raioanele din stînga r. Nistru (3 ONG) 

 



PROVOCĂRI 

 gradul de activizm al ONGurilor membre 

 

 Confirmarea statutului de membru o dată la 

2 ani: un nou recensămînt - în anul 2013 

Un nou CV 



CONSILIUL COORDONATOR 

 Adunarea Generală anuală 2011 

 4 ședințe ordinare și extraordinare 

 o altă provocare: 11 ONGuri reprezintă 

interesele tuturor beneficiarilor asistați de 

cele 129 de ONGuri membre ale Alianței 



ACTIVITĂȚI 

 Misiunea APSCF consolidarea capacităților 

ONGurilor membre în dezvoltarea, promovarea 

practicilor și politicilor sociale axate pe copil și 

familiei 

 Proiectele implementate de Alianță se înscriu în 

acest deziderat 



PROGRAMUL REGIONAL PROCOPIL 

 (FAZA POST-PROGRAM IUNIE 2010 – IUNIE 2012) 

MAE AL FRANȚEI, PRIN INTERMEDIUL ADF ȘI  

REȚELEI SOLIDARITE LAIQUE 

 http://www.solidarite-

laique.asso.fr/ewb_pages/p/programme_protection_enfance_europe_est_PRO

COPIL.php  

 3.1.1. Centrul regional Est-European de formare 

 ”Planul de instruire: un instrument de management pentru directori/ manageri 

de instituții”: APSCF (R. Moldova), FONPC (România), RNE (Bulgaria), SL (Franța) 

 ”Prevenire a riscurilor întîlnite de copiii rămași singuri acasă”: CIDDC 

 IMF Franța - analiza ingineriei experiențelor de formare și propunerea unui 

model de structurare a Centrului regional de formare http://www.solidarite-

laique.asso.fr/e_upload/pdf/PROCOPIL_rapport_formation_action_sociale.pdf 

 

 3.1.2. Comunicare și Capitalizare 

 Un film despre cum văd copiii o serie de drepturi, a fost filmat în cele 4 țări 

 Coordonator de comunicare, pagina web, desing-ul logoului și a susținut 

vizibilitatea evenimentelor realizate. 
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PROGRAMUL REGIONAL PROCOPIL  

(FAZA POST-PROGRAM IUNIE 2010 – IUNIE 2012) 

MAE AL FRANȚEI, PRIN INTERMEDIUL ADF ȘI  

REȚELEI SOLIDARITE LAIQUE 

 3.1.3. Consolidare instituțională și acțiune socială 

 Misiuni în regiunea Rhone din Franța și la Sofia în Bulgaria: membri ai Asociației 

Primarilor din Cahul, precum și un membru al CC APSCF 

 

 3.1.4. Extindere geografică și consolidarea rețelei regionale 

 Elaborarea unui Proiect pentru accesarea de fonduri europene. 

 

 Administrare, participare la misiunile interne de coordonare, dar și două misiuni 

de scurtă durată pentru activități interne ale Programului, ultima ședință a 

Comitetului Regional  al Programului PROCOPIL 



PARTICIPARE ACTIVĂ ȘI RESPONSABILĂ A ONG-URILOR  

DIN DOMENIUL PROTECȚIEI  COPILULUI  

ÎN ELABORAREA POLITICILOR PUBLICE  

(2011 – 2012)  
 Cunoștințe și capacități mai bune a ONG-urilor 

membre APSCF de pledoarie de politici de protecție a 
copilului la nivel local și național 

 

 22 de persoane, membri ai ONGurilor (nord, centru, 
sud, Găgăuzia și regiunea din stînga Nistrului) din 
APSCF – absolvenți ai Cursul de instruire (80 de ore 
asupra ciclului de politici publice) 

 

 Proiectul susținut de UNICEF și este parte din acțiunile 
Programului PROCOPIL 



FACILITAREA PARTICIPĂRII COPIILOR LA  

EXERCIȚIUL DE POLITCI PUBLICE LOCALE  

(2011 - 2012)  

 5 ONGuri  

 Capacități îmbunătățite de aplicare a conceptului de 
”participare a copiilor” la ciclul de politici publice la nivel 
local 

 co-finanțare a Proiectului ”Participare activă și responsabilă 
a ONG-urilor din domeniul protecției copilului în elaborarea 
politicilor publice (2011 – 2012)” implementat cu asistența 
UNICEF Moldova 

 suport în organizarea unor activități test la nivel local, bazate 
pe un curs bazic de instruire 

  

 Proiectul este susținut de Ambasada Republicii Franceze în 
România 



EXTINDEREA PROIECTULUI ” PARTICIPARE ACTIVĂ  

ȘI RESPONSABILĂ A ONG-URILOR DIN DOMENIUL 

PROTECȚIEI COPILULUI ÎN ELABORAREA POLITICILOR 

PUBLICE” 

 4 ONGuri din raioanele din stînga r. Nistrului care au finalizat Cursul de instruire 

oferit de APSCF asupra procesului de politici publice la nivel local și național în 

domeniul protecţiei copilului şi familiei (80 ore) 

 mobilizerea cel puțin a 10 ONGuri din domeniul protecției copilului din stînga 

Nistrului 

 Mese rotunde tematice cu participarea ONGurilor din APSCF 

 Rezultat - cel puțin 2 inițiative de elaborare de propuneri de proiecte de 

parteneriat pentru: 1) pregătirea unui grup de animatori socio-educativi și 

amenjarea a 2-3 ludoteci și 2) crearea unei platforme de comunicare și 

coalizare pentru ONGuri din domeniul protecției copilului în regiunea din stînga 

Nistrului și concertarea acesteia cu APSCF 



CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ONG ȘI APL DIN  

RM ȘI UA ÎN VEDEREA INTEGRĂRII SOCIALE A  

TINERILOR EX-INSTITUȚIONALIZAȚI 

AO AIBI MOLDOVA 

 APSCF - partener de implementare  

 gestionare a microgranturilor pentru proiecte inovatoare de 
integrare a tinerilor ex-instituționalizați 

 Doi experți (Secretarul APSCF și un membru al CC APSCF) 
implicați activ în implementarea acțiunilor, inclusiv evaluarea 
propunerilor de proiecte, asistarea procesului de re-grantare, 
monitorizarea implementării proiectelor și evaluarea acestora 

 Alți membri APSCF implicați în activități de instruire, schimburi de 
experiență în Italia și Marea Britanie - îmbunătățirea de 
cunoștințe și creărea de competențe în asistența copiilor/ 
tinerilor ex-instituționalizați 

 Proiect finanțat din fondurile Uniunii Europene. 



REZULTATE: MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA  

LEGII NR.99/2010 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL  

ADOPȚIEI 

 Grupul de Lucru Adopții din cadrul APSCF: 4 ONGuri membre (Filiala din 
Moldova a Asociației Amici dei Bambini Italia, AO Ave Copii, AO 
Deschidere, Asociatia Nationala a Parintilor Adoptivi din Moldova)  

 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei medicale 
specializate în domeniul ocrotirii sănătății și a listelor unor maladii, 
Lista maladiilor care permit separarea fraților prin adopție, Lista 
contraindicațiilor medicale pentru persoanele care intenționează să 
adopte copii, Lista maladiilor grave care permit adopția copiilor cu 
statut de copil adoptabil de către cetățeni străini 

 Proiectul de Lege nr.1833 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.99/2010 privind regimul juridic al adopției 
 discuțiile cu MMPSF și consultări publice în cadrul Comisiei Juridice, Numiri 

și Imunități din Parlament 

 13 decembrie 2012, Proiectul de Lege nr. 1833 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 99/ 2010 privind regimul juridic al adopțiilor adoptat 
de Parlament 



PROIECTUL LEGII PRIVIND PROTECȚIA COPIILOR ÎN  

SITUAȚIE DE RISC ȘI A COPIILOR  

SEPARAȚI DE PĂRINȚI 

 MMPSF - consultări proiect de Lege  

 Grup de Lucru: Every Child/ AO „Parteneriat 

pentru fiecare copil”, CCF Moldova, KHS 

 Extindere: CIDDC și AiBi, CNPAC 

 GL ad-hoc APSCF = 3 ședințe de lucru asupra 

proiectului de document, inclusiv o ședință cu 

MMPSF, discutate fiecare amendament și 

comentariu APSCF, o mare parte dintre care 

incluse în ultima versiune a documentrului 

 



PROIECTUL STRATEGIEI NAȚIONALE  

PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI  

FAMILIEI 

 Inițiativa Strategiei - Primul ministru - lansată 

la începutul acestui an 

 MMPSF responsabil pentru elaborarea 

documentului 

 APSCF consultată la elaborarea proiectului 

de Concept de elaborare a documentului, 

participare la consultări locale 



GL MINISTERIALE 

 CNPDC 

 

 CNP 
 3 grupuri de lucru 

 

 Grupurile de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 
implementării Strategiei de Reformare a Sectorului 
Justiţiei pentru anii 2011-2016.  Implicarea APSCF în GL- 
PILONUL  6:  Respectarea drepturilor omului în sectorul 
justiţiei 
 CNPAC și La Strada 



REȚELE REGIONALE 

 PROCOPIL 

 Acord de parteneriat, Paris, iunie 2012 

 ChildPact 

 Acord de parteneriat, Sofia, septembrie 2012 



 

 

Mulțumim pentru activism 

și 

Succese în 2013! 


