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Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 86 de organizații 
neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. APSCF acționează pentru crearea 
unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând 
respectarea și protecția reală a copilului și familiei. 
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GENERALITĂȚI 

 

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei este o rețea de organizații non-
guvernamentale care acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor 
de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului 
și familiei.  

Fondată în 2002, APSCF a fost legal înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 24.09.2014. 
Astăzi, APSCF numără 89 de membri, reprezentând ONG-uri locale, naționale și internaționale prezente pe 
întreg teritoriul țării, inclusiv raioanele din stânga r. Nistru și Autonomia Găgăuzia. 

Pe parcursul anului 2016, patru membri și-au retras calitatea de membru, inclusiv AO ”Caroma Nord” din 
Fălești pe motivul schimbării domeniului de activitate, iar AO ”Mass-Media pentru Copii”, din Chișinău, AO 
”Femeia Terrei” din Cantemir și AO ”Prichindel” din Soroca – pe motivul încetării activității. În aceiași 
perioadă, a aderat la APSCF AO Programul Educațional ”Pas cu Pas”. Astfel, APSCF, la sfârșitul anului 2016 
numără 86 de ONG-uri membre. 

 

 

 

CONSILIUL COORDONATOR ȘI SECRETARIATUL 

 

Consiliul Coordonator al APSCF compus din 11 membri s-a reunit, pe parcursul anului 2016, în 4 ședințe 
ordinare. Deciziile acestuia, înscrise în Procesele Verbale au fost, ulterior, puse în practică de Secretariatul 
APSCF, care asigură activitatea cotidiană și care este compus din: Secretar General, Asistent Proiecte, PR 
manager, Contabil, Secretar, Experți/Consultanți. 

Începând cu luna decembrie 2016, Secretariatul APSCF are un nou sediu, situat pe adresa: str. Calea Ieşilor 8, 
oficiul 7 (etajul 3), Mun. Chișinău 

Contactele telefonice și electronice rămân neschimbate:  

Tel.: 022 260 627 și 022 260 628 

Email: office@aliantacf.md, project_assistant@aliantacf.md  

Website: www.aliantacf.md  

Facebook: https://www.facebook.com/apscf  

Având în vedere prevederile statutare, reieșind din numărul actual al membrilor, următoarea componență a 
Consiliului Coordonator va avea 9 membri. 

Pe parcursul anului 2016, pagina web a APSCF a fost completată cu 13 articole noi despre activitatea Alianței 
și a membrilor. În același timp, pagina de Facebook a devenit un adevărat instrument de comunicare, 
reușind să conecteze tot mai mulți (dar nu toți) membrii APSCF. Pe parcursul anului 2016, pe pagina de 
Facebook au fost făcute 210 postări, inclusiv: activități realizate de APSCF și membrii săi, informații despre 
oportunități de finanțare și schimburi de experiență atât la nivel național cât și internațional, modificări 
legislative în domeniul protecției copilului și familiei.  

mailto:office@aliantacf.md
mailto:project_assistant@aliantacf.md
http://www.aliantacf.md/
https://www.facebook.com/apscf
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De la începutul anului 2016, pagina de Facebook a APSCF a acumulat 135 aprecieri noi, numărând, la 
momentul actual, 730 de aprecieri. Din cei 730 ”fani” ai APSCF și, deci, beneficiari ai postărilor noastre, doar 
25 sunt organizații sau reprezentanți ai organizațiilor membre, ceea ce înseamnă că în mare parte, 
informația nu ajunge la destinatari. 

Pentru asigurarea acoperirii financiare a activităților planificate conform Planului Strategic 2015-2020, 
Secretariatul APSCF a scris și prezentat, în 2016, 3 propuneri de proiect, dintre care 2 la Uniunea Europeană 
(1 în parteneriat cu World Vision România și 1 cu Rețeaua pentru Protecția Copiilor din Armenia) și 1 la GCE 
prin intermediul ACEA pentru următoarea fază a proiectului Educație pentru Toți (2017). La momentul 
redactării acestui Raport, putem spune deja că una din cele 3 propuneri nu a trecut etapa de preselecție, și 
încă una – este în proces de negociere. 

La fel, pentru diversificarea surselor de finanțare pentru activitățile APSCF, ținând cont de prevederile 
Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale (2%), Secretariatul APSCF a elaborat un 
spot video care explică publicului larg CINE este APSCF și îndeamnă să direcționeze 2% pentru activitățile 
acesteia.  

 

 

 

ACTIVITĂȚI REALIZATE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR STRATEGICE ALE APSCF 
ÎN 2016 

 

I. APSCF PROMOVEAZĂ ȘI CONTRIBUIE LA REALIZAREA DE POLITICI PUBLICE ADECVATE ȘI FUNCȚIONALE 
ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI ȘI FAMILIEI  

APSCF este prezent, prin intermediul a 5 organizații membre (”CCF Moldova”, ”Keystone Moldova”, 
”Parteneriate pentru Fiecare Copil”, ”Centrul de Zi Speranța”, ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”) în 
grupul de lucru intersectorial al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului1 pentru 
coordonarea și implementarea programului de dezvoltare a educației incluzive și dezinstituționalizare. În 
perioada de raportare, APSCF a participat la o ședință de coordonare a acestui grup specific, care a avut loc 
în 03 Februarie 2016, unde s-a discutat despre:  

▪ retrospectivele Educației Incluzive, a Educației Speciale și a Sistemului Rezidențial de îngrijire în 
Republica Moldova; 

▪ Planificarea Acțiunilor pentru promovarea și implementarea Educației Incluzive pentru anul 2016; 

▪ Implementarea Planului de Acțiuni 2015-2017 pentru Programul de Dezvoltare a Educației Incluzive în 
Moldova 2011-2020; 

▪ Planul de Acțiuni pentru Grupul de Lucru intersectorial pentru anul 2016. 

Membrii Grupului de Lucru pentru Educația Incluzivă (APSCF EFA Group) au revizuit și comentat Proiectul 
Planului de Acțiuni pentru 20162 precum și Planul de Acțiuni 2017 pentru implementarea Planului de 

                                                           

1 www.cnpdc.gov.md  

2 http://www.edu.gov.md/sites/default/files/plan_me_2016_1.pdf  

http://www.cnpdc.gov.md/
http://www.edu.gov.md/sites/default/files/plan_me_2016_1.pdf
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Dezvoltare a Educației Incluzive în Republica Moldova pentru 2011-2020, cu referire specifică la articolele 
1.5, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 9.2, 9.3, 11.2, 11.5.3 

În perioada de raportare, membrii APSCF au participat la ședința Consiliului Național pentru Protecția 
Drepturilor Copilului din 04.04.2016, în cadrul căreia au atenționat Guvernul Republicii Moldova asupra 
problemei finanțării insuficiente a serviciilor sociale pentru copii și familii la nivel local. Drept rezultat, Primul 
Ministru a autorizat organizarea, în cadrul Memorandumului semnat între APSCF și Cancelaria de Stat a RM 
la data de 16.02.2016, a 8 vizite de studiu și schimb de experiență între Autoritățile Publice Locale în scopul 
promovării bunelor practici de dezvoltare și asigurare a durabilității financiare a serviciilor sociale pentru 
copil și familie.4 În acest context, în luna aprilie 2016 au fost organizate 8 vizite de studiu și schimb de 
experiență cu participarea a 175 persoane (președinți și vice-președinți de raioane, specialiști principali în 
protecția drepturilor copilului, specialiști în domeniul finanțelor, ONG-uri). Un Raport despre dezbaterile din 
cadrul acestor evenimente, precum și recomandările participanților a fost elaborat de către organizatori. În 
mare, recomandarea de bază constă în necesitatea instituirii unui pachet minim de servicii la nivel local, care 
să fie susținut de către bugetul de stat. 

Conform Deciziei CNPDC din 04.04.2016, APSCF a devenit membru a Grupului Tehnic de Lucru din cadrul 
CNPDC, condus de MMPSF5.  

În 2016, APSCF a continuat să militeze pentru desemnarea, cât mai urgentă și conform unor proceduri 
corecte și transparente, a Avocatului Poporului pentru Protecția Drepturilor Copilului. La 27.01.2016 a fost 
adresată o scrisoare către Parlamentul Republicii Moldova, Comisia specială pentru selectarea candidaților la 
funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, cu solicitarea reluării procesului de selectare a 
candidaților la funcția de Avocat al Copilului precum și acordarea dreptului reprezentanților societății civile 
de a pune întrebări candidaților. Deși lista de întrebării a fost trimisă din timp, iar, la 23.03.2016, APSCF a 
delegat 2 reprezentanți la ședința de audiere a candidaților, aceștia au avut doar drept de participare. 
Membrii Comisiei au considerat doar în raport cu unul din candidați câteva din întrebările indicate în listă. La 
fel, delegații APSCF nu au avut drept de participare la ședința de dezbateri a Comisiei. 

Noul Avocat al Poporului pentru drepturile Copilului, Maia Bănărescu, numită la data de 08 aprilie 2016 și-a 
prezentat prioritățile mandatului său într-o ședință comună de lucru cu societatea civilă, organizată 
împreună cu APSCF la data de 06 iunie 2016. 

Pe parcursul perioadei de raportare, APSCF a consultat și avizat mai multe proiecte de lege și acte normative 
publicate pe www.particip.gov.md sau la solicitarea directă a MMPSF. Printre acestea, cele mai importante 
sunt:  

▪ Pachetul de legi cu privire la diversificarea și crearea de noi oportunități pentru mamele cu copii de 
vârstă fragedă;  

▪ Planul de Acțiuni 2016-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale de Protecție a Copilului 2014-
2020. 

Cu suportul logistic al rețelei regionale ChildPact, membru fondator a căreia suntem, APSCF a participat la 
Dialogul privind Drepturile Omului UE – RM (Human Rights Dialogue) din 20 mai 2016, prezentând propria 
poziție vis a vis de protecția drepturilor copiilor în Republica Moldova și atenționând autoritățile Europene 
asupra necesității aprobării cât mai urgente, alocării de finanțe necesare și implementării Planului de Acțiuni 
pentru Strategia Națională de Protecție a Copilului 2014-2020; alocării de resurse financiare suficiente 

                                                           

3 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362471  

4 http://www.cnpdc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/hotarire_var_5_semnata.pdf  

5 http://www.cnpdc.gov.md/ro/grupul-de-lucru/grupul-tehnic-al-consiliului-national-pentru-protectia-drepturilor-copilului  

http://www.particip.gov.md/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362471
http://www.cnpdc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/hotarire_var_5_semnata.pdf
http://www.cnpdc.gov.md/ro/grupul-de-lucru/grupul-tehnic-al-consiliului-national-pentru-protectia-drepturilor-copilului
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pentru serviciile sociale adresate copilului și familiei și creării unui pachet minim de servicii cu finanțare de la 
bugetul de stat; diversificării și creării de noi oportunități pentru mamele cu copii de vârstă fragedă. 

În scopul monitorizării respectării și aplicării politicilor publice adecvate și funcționale în domeniul protecției 
copilului și familiei, pe parcursul anului 2016 APSCF a fost implicată în elaborarea Raportului Alternativ cu 
privire la implementarea Convenției ONU despre drepturile Copilului care a fost depus la Comitetul ONU la 
data de 21.11.2016. Procesul de colectare a datelor necesare pentru elaborarea Raportului a fost unul 
participativ și de durată, implicând cel puțin 8 ședințe de lucru, divizate pe Clustere și domenii de activitate 
ale organizațiilor membre.  

Un alt instrument folosit de APSCF în acest scop este Indexul de Protecție a Copilului (Child Protection Index) 
care a fost oficial lansat la Bruxelles, la data de 29 septembrie 2016 și care oferă o privire de ansamblu 
asupra sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova, putând fi comparat cu alte 8 țări din 
regiune6. 

Pentru o înțelegere mai bună a progreselor înregistrate de Republica Moldova în implementarea Educației 
Incluzive, APSCF a lansat cea de-a doua etapă a cercetării calitative  ”Incluziunea copiilor cu CES în școlile din 
comunitate”, aplicată la nivel național. În cadrul cercetării au fost aplicate 500 chestionare (200 elevi tipici, 
200 elevi cu CES, 100 pedagogi), 15 interviuri aprofundate cu SAP și directori de școli; 12 focus grupuri cu 
elevi tipici, pedagogi, părinți ai elevilor tipici și cu CES, servicii de suport din școală. Rezultatele cercetării vor 
fi prezentate în 2017 și vor servi pentru dialogul APSCF cu autoritățile publice centrale în promovarea 
dreptului fiecărui copil la educație.  

Pentru o mai bună promovare a bunelor practici în domeniul protecției copilului și familiei, existente în 
Republica Moldova, dar și pentru o informare adecvată a publicului larg vis a vis de subiecte sensibile din 
acest domeniu, pe parcursul perioadei de raportare, APSCF a organizat 3 cluburi de presă cu următoarele 
tematici:  

▪ adopția – dreptul fiecărui copil la familie, cu participarea a 15 reprezentanți Mass Media; 

▪ CINE și CE rol are în procesul de reintegrare a copilului în familie și în societate, cu participarea a 28 
viitori jurnaliști (masteranzi la facultatea de jurnalism și științe ale comunicării de la USM); 

▪ violența în familie versus violența asupra copilului, cu participarea a 25 jurnaliști, reporteri, bloggeri 
etc.  

Cel de-al patrulea Club de Presă va fi organizat la data de 09 decembrie 2016 și va constitui o ocazie în plus 
de a aminti Autorităților Centrale, Locale dar și întregii societăți despre dreptul fiecărui copil de a trăi într-o 
familie. Clubul de Presă, care coincide cu lansarea, la nivel European, a Campaniei ”Opening Doors for 
Europe’s Children” va fi organizat în colaborare cu CCF Moldova/HHC Marea Britanie, coordonator al 
campaniei în Republica Moldova.  

Pentru recunoașterea și promovarea, la nivel național, a bunelor practici în domeniul Educației Incluzive, 
APSCF a instituit un premiu special în numele răposatei Alexandra Grăjdian, membru APSCF. Premiul special 
”Pentru Curaj și Inovație, Alexandra Grăjdian” va fi decernat, anual, instituțiilor de învățământ, școlar și 
preșcolar, care se vor înscrie în concurs și vor respecta toate cerințele acestuia. Pentru a facilita procesul de 
înscriere și selectare a candidaților, APSCF a elaborat un Regulament privind descrierea și modul de acordare 
a distincției pentru curaj și inovație în promovarea educației incluzive ”Alexandra Grăjdian” precum și a 
elaborat schița trofeului care urmează să fie înregistrat la Comisia de Heraldică.  

Având în vedere că Politica de Protecție a Copilului s-a dovedit a fi un instrument important și necesar de 
protecție a copilului împotriva oricărei forme de violență, abuz și neglijență, nu doar pentru reprezentanții 

                                                           

6 http://2016.childprotectionindex.org/country/moldova  

http://2016.childprotectionindex.org/country/moldova
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societății civile dar și pentru managerii de școli și grădinițe, acolo unde copiii petrec marea majoritate a 
timpului, APSCF a oferit un șir de oportunități de instruire pentru aceștia. Astfel, în lunile septembrie și 
octombrie, 2 sesiuni de familiarizare cu PPC pentru un număr de 75 reprezentanți ai instituțiilor școlare și 
preșcolare din Republica Moldova, care colaborează, direct sau indirect, cu organizațiile membre ale APSCF, 
au fost furnizate. 

 

II. APSCF CONTRIBUIE LA CREȘTEREA CAPACITĂȚII ORGANIZAȚIILOR MEMBRE DE A ABORDA 
PROBLEMATICA PROTECȚIEI COPILULUI ȘI FAMILIEI 

Pe parcursul anului 2016, APSCF a organizat mai multe seminare și cursuri de instruire pentru ONG-urile 
membre. Printre acestea, o atenție deosebită a fost acordată continuării seriei de instruiri asupra Politicii de 
Protecție a Copilului și angajamentelor membrilor APSCF de a-și elabora o proprie PPC. Deși, formal, inclusiv 
la Adunarea Generală din anul trecut, interesul membrilor a fost mare, la sesiune din 24 martie 2016 au 
participat doar 12 Organizații membre pentru 25 de locuri anunțate disponibile. Ulterior, din cele 12 
Organizații membre, niciuna nu s-a dovedit a fi disponibilă pentru următoarea sesiune de instruire care a fost 
planificată pentru luna octombrie 2016, motiv pentru care a fost decisă includerea unui atelier separat pe 
PCC în cadrul Adunării Generale a APSCF. 

Un alt curs de instruire propus de către APSCF la data de 25.04.2016 pentru organizațiile membre a vizat 
creșterea capacităților responsabililor de comunicare, care a văzut participarea a 10 specialiști în 
comunicare și relații publice, cu experiență în domeniu. Secrete și trucuri de ”atragere a atenției” publicului 
larg dar și a jurnaliștilor, fără a cauza prejudicii intereselor copilului, au putut fi învățate de la Sorina Stefârță, 
moderatoarea seminarului.  

La sfârșitul lunii decembrie (13-15.12.2016) va fi organizat un atelier de lucru pentru identificarea mesajelor 
cheie care urmează a fi promovate în anul 2017 de către APSCF. Atelierul va avea la bază concluziile și 
recomandările Indexului de Protecție a Copilului, faza 1.0, având drept finalitate dezvoltarea unei Strategii de 
Comunicare și a unui Plan de Acțiuni 2017, bazat pe IPC. Cele trei zile de atelier vor fi facilitate de Expertul 
Internațional Andy Guth, Creativista ChildPact - Elena Herlea și PR&Advocacy Manager ChildPact – Roxana 
Todea.  

În afară de instruirile în sală, APSCF a creat diverse momente de împărtășire a bunelor practici și schimb de 
experiență pentru organizațiile membre. Astfel, în 2016 au fost organizate 2 schimburi de experiență, 
acestea fiind găzduite de A.O. ”Încredere”, Drochia (08 iunie 2016) și A.O. ”Inteco” Colibași, Cahul (08 
septembrie 2016). Ambele inițiative au avut drept scop împărtășirea bunelor practici de dezvoltare a 
serviciilor sociale la nivel local și colaborarea cu Autoritățile Publice Locale pentru asigurarea durabilității 
financiare a serviciilor create.  

La fel, pe parcursul anului 2016, Secretariatul APSCF a informat permanent propriii membri prin intermediul 
paginii Facebook despre diverse oportunități de participare la cursuri de instruire pe diferite tematici, 
schimburi de experiență la nivel local, național și internațional precum și despre oportunități de finanțare, 
lansate de diverși finanțatori. Din cele 210 postări efectuate în 2016, circa 100 au vizat subiecte legate 
instruiri, schimburi de experiențe și granturi. 

 

III. APSCF FACILITEAZĂ SCHIMBUL DE EXPERIENȚĂ ÎNTRE FACTORI INTERESAȚI DE PROTECȚIA COPILULUI ȘI 
FAMILIEI LA NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL ȘI INTERNAȚIONAL 

APSCF este membru fondator al rețelei regionale ChildPact ceea ce sporește considerabil vizibilitatea și forța 
pe care o are vocea societății civile din Republica Moldova în Europa. Datorită prezenței reprezentantului 
ChildPact la Bruxelles, APSCF a participat la cel puțin 5 întâlniri de rang European:  
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▪ Dialogul pentru Drepturile Omului UE – RM (mai 2016) 

▪ 3 Întâlniri bilaterale APSCF – Comisia Europeană, DG Near (mai 2016, septembrie 2016) 

▪ 1 Întâlnire bilaterală APSCF – Parlamentul European (septembrie 2016). 

 

 

 

CONCLUZII 

 

▪ APSCF se menține drept o rețea de ONG-uri cu experiență în domeniu, consultată de autoritățile de 
resort la nivel local, național și internațional.   

▪ APSCF continuă să consolideze capacitățile propriilor membri, dar pentru aceasta este nevoie de 
implicare și din partea membrilor. PPC și Ziua Ușilor deschise s-au dovedit a fi, pentru moment, cele 
mai solicitate activități de capacity building. Alte instruiri pentru membri în 2017: Simplicity Campaing 
și Storytelling, Gestionarea Rețelelor de ONG-uri, Aplicarea Indexului Incluziunii.  

▪ APSCF va avea o Strategie de Advocacy pentru 2017, bazată pe concluziile și recomandările Indexului 
de Protecție a Copilului. Fiecare din noi, ulterior, este chemat să contribuie la implementarea acesteia, 
prin informare, comunicare eficientă, promovarea mesajelor.  

▪ Secretariatul APSCF va continua să caute fonduri pentru implementarea Planului Strategic 2015-2020.   

▪ Vizibilitatea APSCF depinde de noi toți. APSCF poate deveni mai puternică cu un singur LIKE, iar toată 
informația va deveni, astfel, mai accesibilă pentru toți, aflându-se la doar un CLICK distanță.  
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MULȚUMIRI SPECIALE ȘI DONATORI 

 

 

 

 

 
APSCF este membru fondator al rețelei 
ChildPact – regional coalition for child 
protection. Informații despre rețea pe 
www.childpact.org. 

 

 

 

 
Activitățile desfășurate de către APSCF au 
fost posibile mulțumită implicării 
donatorilor Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development, Germany 
și Global Campaign for Education.. 

 

 

http://www.childpact.org/

