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DESPRE APSCF
Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei 
(APSCF) 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. 

promovăm crearea de politici publice 
funcționale, care asigură respectarea și 
protecția drepturilor copilului și familiei, 
și contribuim la luarea deciziilor privind 
modificarea legislației în domeniul 
protecției sociale

contribuim la creșterea capacității 
organizaționale a membrilor cu resurse 
de expertiză și informații, ateliere de 
formare profesională, schimb de 
experiențe etc.

facilităm dialogul între cei implicați în 
protecția socială a copilului și familiei 
(organizații ale societății civile, 
autorități publice centrale și locale, 
donatori etc.)

monitorizăm implementarea drepturilor 
copilului în țara noastră, având drept 
model Convenția ONU cu privire la 
Drepturile Copilului, și raportăm 
progresele făcute

POLITICI PUBLICE CREȘTEREA CAPACITĂŢII DIALOG & EXPERTIZĂ MONITORIZARE & RAPORTARE
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MEMBRII APSCF

CĂUȘENI

BASARABEASCA

BĂLȚI

BRICENI

CHIȘINĂU

ȘTEFAN VODĂ

UTA
GĂGĂUZIA

HÎNCEȘTI
IALOVENI

ORHEI

SÂNGEREI

TARACLIA

TELENEȘTI

REZINA

SOROCA

REG.TRANSNISTREANĂ

LEOVA

UNGHENI

STRĂȘENI
CRIULENI

DROCHIA

CAHUL

CANTEMIR

CĂLĂRAȘI

EDINEȚ

FĂLEȘTI

CIMIȘLIA

OCNIȚA

DONDUȘENI

RÎȘCANI FLOREȘTI

GLODENI
SOLDĂNEȘTI

NISPORENI

VULCĂNEȘTI

ANENII NOI

DUBĂSARI

25

2

1

1

1

3

1

4
2

2

11

2

1

1

21

1

1

3

1

2

2

Membrii APSCF sunt 60 de ONG-uri internaționale (filiale), naționale și locale de pe întreg 
teritoriul țării, care respectă interesul superior al copilului cu responsabilitate, flexibilitate și 
transparență, inițiind și dezvoltând parteneriate cu autoritățile de stat, sectorul privat, mass 
media, etc.

În 2019, a fost retrasă, conform statutului 
APSCF, calitatea de membru a 9 
organizații. Motivele acestei decizii au fost 
încetarea activității organizațiilor din 
cauza lipsei resurselor umane și 
financiare, lichidarea organizațiilor sau 
nerespectarea prevederilor Statutului 
APSCF.

De asemenea, în 2019 au fost 
recepționate 3 solicitări de aderare la 
alianță din partea A.O. „AUTISM HOPE”, 
A.O. „Change for a better life” și A.O. 
Centrul de Dezvoltare Precoce „Voinicel”, 
care au fost aprobate de către membrii CC 
APSCF.

GRUPUL EFA este grupul de lucru destinat 
abordării subiectelor din domenul 
educațional. Grupul este deschis atât 
organizațiilor membre APSCF, cât și celor 
non-membre; membrii grupului sunt 
organizații care activează în domeniul 
educației și instituțiilor de învățământ.

raioane în care APSCF are cel puţin 1 membru

ORGANIZAŢII MEMBRE APSCF 2019
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CONSILIUL
COORDONATOR

LILIANA ROTARU
Președinte APSCF

CCF Moldova

MARIANA IANACHEVICI
Asociaţia pentru 

Abilitarea Copilului și 
Familiei „AVE Copiii”

DANIELA SÎMBOTEANU
Centrul Naţional de 

Prevenire a Abuzului faţă 
de Copii (CNPAC)

DUMITRU DÎRUL
Instituţia Religioasă 

Misiunea Socială „Diaconia” 
a Mitropoliei Basarabiei

VIORICA MATAS
Concordia. Proiecte sociale

VASILE COROI
Centrul de Informare şi 
Documentare privind 

Drepturile Copilului din 
Moldova (CIDDC)

ANA RAVENCO
Centrul Internaţional 

pentru Protecţia şi 
Promovarea Drepturilor 

Femeii „La Strada”

Consiliul Coordonator (CC) al APSCF este organul permanent de conducere al alianței. În componența acestuia intră organizații membre, care 
trasează direcțiile strategice de activitate ale APSCF pentru a asigura dezvoltarea, implementarea programelor și îndeplinirea misiunii rețelei. 
CC APSCF se întrunește trimestrial și ia decizii care sunt ulterior implementate de către secretariat.

Consiliul Coordonator al APSCF s-a reunit, pe parcursul anului 2019, în 6 ședințe ordinare. 
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Organul executiv al APSCF este Secretariatul, în al cărui componență intră: secretar general, asistent proiecte, coordonator relații publice și 
comunicare, contabil, asistent administrativ. Secretariatul asigură implementarea planului strategic al APSCF, 
comunicarea cu membrii (detalii despre activitățile APSCF, oportunități profesionale și de finanțare, evenimente etc.) și persoanele de 
interes (donatori, parteneri, profesioniști din domeniul protecției sociale, autorități locale și naționale, publicul larg), monitorizarea 
politicilor publice din domeniul protecției copilului și familiei.

CAROLINA BUZDUGAN
Secretar General

TATIANA LUNGU
Asistent proiecte

ANNA LACHI
Asistent administrativ

ELENA HERLEA
PR & Comunicare

NATALIA LUCHINA
Contabil șef

PR & COMUNICARE

11
APARIŢII ÎN 

PRESĂ

58
ȘTIRI PUBLICATE 

PE WEBSITE

194
POSTĂRI PE 
FACEBOOK

FACEBOOK @APSCF

23
9
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SECRETARIATUL
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PROIECTE
DINAMIZAREA 
PROCESULUI DE EDUCAŢIE 
INCLUZIVĂ ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA

ianuarie 2016 - decembrie 2019 

implementat cu suportul 
financiar al Global Campaign 
for Education, prin intermediul 
Arab Campaign for Education 
for All

EVALUAREA EFICIENŢEI ȘI 
EFICACITĂŢII DIRECŢIEI 
MUNICIPALE PENTRU 
PROTECŢIA DREPTURILOR 
COPILULUI CHIȘINĂU

august 2018 – martie 2019

implementat cu suportul 
UNICEF Moldova

CAMPANIA REGIONALĂ ȘI 
NAŢIONALĂ DE 
ADVOCACY PRIVIND 
PROMOVAREA 
PACHETULUI INSPIRE

aprilie 2019 - aprilie 2020

parte din proiectele „Întărirea 
capacității ChildPact” și 
„Crearea capacităților 
regionale și naționale de 
diseminare și promovare a 
punerii în aplicare a 
pachetului INSPIRE în 
regiunea extinsă a Mării 
Negre” implementate de 
ChildPact

SERVICII SOCIALE MAI 
BUNE PRINTR-UN 
PARTENERIAT DINTRE 
SOCIETATEA CIVILĂ ȘI 
GUVERN

2018-2020

finanțat de Uniunea 
Europeană prin Fundația 
Soros Moldova, cu Keystone 
Moldova, AOPD și APSCF ca 
parteneri de implementare

Pentru a asigura financiar implementarea activităților stipulate în Planul Strategic al APSCF pentru 2016-2020, secretariatul APSCF a elaborat 
și prezentat, pe parcursul perioadei raportate, 7 propuneri de proiect.
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ACTIVITĂŢI
APSCF PROMOVEAZĂ ȘI CONTRIBUIE LA REALIZAREA DE POLITICI PUBLICE 
ADECVATE ȘI FUNCŢIONALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI ȘI FAMILIEI

12
DOCUMENTE DE OPINIE 
ELABORATE ȘI APELURI 

COMUNE ALE SOCIETĂŢII 
CIVILE SEMNATE

3
PUBLICAŢII ELABORATE 

ȘI TIPĂRITE

1
PRODUS MEDIA 

1
CLUB DE PRESĂ

3
CAMPANII NAŢIONALE 

ÎN SOCIAL MEDIA 

16
CONTRIBUŢII LA 

EVENIMENTE 
NAŢIONALE ȘI 

INTERNAŢIONALE

1
MEMORANDUM DE 

ÎNŢELEGERE SEMNAT 
ÎNTRE APSCF, CONSILIUL 
MUNICIPAL CHIȘINĂU ȘI 

UNICEF MOLDOVA (5 ANI)

1
MEMORANDUM DE 

ÎNŢELEGERE SEMNAT DE 
APSCF CU MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI 

CERCETĂRII (5 ANI) 

1
PLATFORMĂ LA CARE 

APSCF A DEVENIT 
MEMBRU 

1
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MONITORIZARE

Secretariatul APSCF a monitorizat politicile Guvernamentale și 
Parlamentare prin analiza Ordinii de zi a ședințelor de Guvern și 
ședințelor Comisiilor Parlamentare. De asemenea, au fost 
monitorizate paginile web a Ministerelor de resort, Cancelariei 
de Stat și pagina particip.gov.md. 

În 2019, Secretariatul APSCF a transmis prin e-mail, cu titlu de 
informare, membrilor APSCF și membrilor Grupului EFA, 40 
inițiative noi sau documente cu referire la subiecte precum: 
Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului 
de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020"; Proiectul 
hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea 
Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea 
Centrului regional de asistență integrată a copiilor 
victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor minime de 
calitate"; proiectul de lege Nr. 224 din 04.10.2019 privind 
modificarea unor acte legislative (asigurarea protecției cadrelor 
didactice împotriva amenințărilor și acțiunilor de violență 
îndreptate împotriva acestora) etc.

DOCUMENTE DE OPINIE ȘI APELURI ALE SOCIETĂȚII CIVILE

În 2019, APSCF a elaborat, transmis și publicat 10 Avize la 
documente de politici/documente de opinie și subsemnat 2 
Apeluri ale societății civile, după cum urmează:

• Aviz privind Regulamentul Direcției Municipale pentru 
Protecția Drepturilor Copilului. APSCF a participat la elaborarea 
noului Regulament, în vederea îmbunătățirii sistemului de 
protecție a copilului în municipiul Chișinău.  

• Aviz adresat Cancelariei de Stat referitor la Proiectul de 
hotărâre cu privire la Consiliul Național pentru protecția 
drepturilor copilului. Recomandările vizau revizuirea 
atribuțiilor Consiliului (capitolul III, art. 8) acordarea unui 
mandat clar și o autoritate suficientă pentru coordonarea 
tuturor activităţilor legate de implementarea Convenţiei la 
nivelurile intersectorial, naţional, regional și local.

• Contribuție la Dialogul privind drepturile Omului 
UE-Moldova. Subiectele prioritare: Respectarea dreptului la 
familie; Violența împotriva copiilor; Respectarea dreptului la 
opinie și participarea copiilor, conform Convenției ONU privind 
drepturile copilului; Educație incluzivă - asigurarea unei educații 
de calitate pentru toți copiii.

• Recomandări adresate Guvernului privind prioritățile pe 
domeniul protecției copilului și familiei și colaborării cu 
societatea civilă, drept răspuns la Ședința reprezentanților 
societății civile cu Prim-ministrul Republicii Moldova, din 
25.06.2019. 

• Recomandări adresate Avocatului Poporului pentru 
Drepturile Copilului. APSCF a adus la cunoștință Avocatului 
Poporului pentru Drepturile Copilului câteva aspecte care 
încalcă drepturile copilului sesizate în procesul de instituire a 
Consiliului Consultativ (09.07.2019). Adițional, APSCF a propus 
expertiza organizațiilor membre care dispun de  instrumente, 
metodologii de formare, materiale didactice pentru implicarea 
copiilor în monitorizarea și raportarea respectării drepturilor și 
sunt disponibile să le disemineze și să contribuie la elaborarea 
și implementarea unor proceduri și procese incluzive și 
participative în cadrul Consiliului Consultativ.  
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• Aviz adresat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale privind Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 
2019-2020.

• Aviz adresat Ministerului Educației, Cercetării și Culturii 
privind Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020. 

• Aviz adresat Cancelariei de Stat privind planul de acțiuni al 
Guvernului pentru 2019-2020, cu recomandări privind 
componenta ”Cooperarea cu societatea civilă”. 

• APSCF a sesizat situația îngrijorătoare din domeniul salarizării 
specialiștilor din Serviciile de Asistență Psihopedagogică și a 
expediat un Demers adresat Parlamentului și Comisiei 
parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport şi 
mass-media prin care solicită încadrarea specialiștilor Serviciilor 
de Asistență Psihopedagogică în categoria  de salarizare, nu mai 
joasă decât a cadrelor didactice, modificând  Legea nr. 270, din 
23.11.2018, privind sistemul unitar de salarizare din sectorul 
bugetar și prevederea resurselor financiare în BS 2020 pentru 
acoperirea acestor costuri.

• APSCF împreună cu organizațiile și persoanele membre ale 
Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie”, Platformei 
pentru Egalitate de Gen,  organizațiilor, activistelor și activiștilor 
care asigură respectarea drepturilor omului, a egalității de gen 
și a drepturilor femeilor a semnat Apelul comun pentru 
ratificarea Convenției de la Instambul privind prevenirea şi 
combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței 
domestice.

• APSCF a subsemnat Recomandările pentru Rezoluția UNGA 
privind drepturile copilului alături de alte 250 organizații din 
întreaga lume și a devenit parte a coaliției de pledoarie la 
subiectul menționat. Adunarea Generală ONU a aprobat 

rezoluția privind protecția copilului fără îngrijire parentală. Cele 
193 de state membre au reiterat importanța mediului familial 
pentru creșterea armonioasă a copilului, dauna și consecințele 
aflării în instituții rezidențiale și necesitatea fortificării serviciilor 
de tip familial, pe lângă alte recomandări cheie.

• APSCF a adresat un Demers privind retragerea Proiectului de 
lege nr. 224 din 04.10.2019 privind asigurarea protecției 
cadrelor didactice împotriva amenințărilor și acțiunilor de 
violență îndreptate împotriva acestora. APSCF consideră 
inoportune modificările propuse în proiectul de lege. 
Fenomenul violenței în școală este unul complex și nu poate fi 
examinat dintr-o singură perspectivă. Violența în școală 
necesită o abordare comprehensivă, cu considerarea tuturor 
formelor sale, în primul rând, dar și a celor mai grave și violente 
manifestări în contextul școlar precum violența între semeni și 
bullying-ul. Avizul a fost adresat Președintelui Parlamentului 
Republicii Moldova și deputaților, Președinților și membrilor 
Comisiilor Parlamentare: Comisia cultură, educație, cercetare, 
tineret, sport şi mass-media; Comisia protecție socială, sănătate 
și familie; Comisia drepturile omului și relații interetnice;  
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; Ministerului 
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerului Justiției; 
Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului.

CONSILIUL ONG 

APSCF a participat la 8 ședințe a Consiliului ONG, în cadrul 
cărora a fost discutată posibilitatea formalizării relațiilor de 
colaborare între ASP și Consiliul ONG și semnarea Acordului de 
colaborarea; modul de tarifare a reprezentanților sectorului 
necomercial pentru serviciile prestate de către ASP; 
monitorizarea implementării SDSC etc.
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MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE CU MINISTERUL EDUCAȚIEI, 
CULTURII ȘI CERCETĂRII

La 27 septembrie 2019, APSCF  a semnat un Memorandum de 
Înțelegere cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu o 
durată de 5 ani pentru cooperarea întru garantarea accesului la 
educație echitabilă, incluzivă și de calitate pentru toți copiii. 
Scopul Memorandumului de Înțelegere este  crearea unui cadru 
de colaborare în vederea consolidării angajamentului tuturor 
factorilor implicați în  asigurarea dezvoltării continue a 
educației incluzive conform documentelor naționale și 
internaționale, care pledează pentru respectarea principiilor 
democratice şi drepturilor fundamentale ale copilului.

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE CU CONSILIUL MUNICIPAL 
CHIȘINĂU ȘI UNICEF MOLDOVA 

La 5 martie 2019, Consiliul Municipal Chișinău, UNICEF Moldova 
și Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a 
copilului și familiei (APSFC) au semnat un nou Memorandum de 
înțelegere pentru anii 2019-2022, ce are drept scop 
consolidarea sistemului de protecție a copilului, a sistemului 
sănătății, educației, dezvoltării timpurii, precum și a 
segmentului adolescenților și tinerilor în municipiul Chișinău.
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APSCF CONTRIBUIE LA CREȘTEREA CAPACITĂŢII ORGANIZAŢIILOR MEMBRE DE A 
ABORDA PROBLEMATICA PROTECŢIEI COPILULUI ȘI FAMILIEI

1
CARTOGRAFIEREA 

ACTIVITĂŢILOR CARE SE 
ÎNCADREAZĂ ÎN 

STRATEGIILE INSPIRE

2
ATELIERE DE LUCRU 

PENTRU ELABORAREA 
PLANULUI DE 

PLEDOARIE ÎN BAZA 
STRATEGIILOR INSPIRE 

1
ATELIER DE LUCRU PENTRU 
STABILIREA PRIORITĂŢILOR 

APSCF ÎN DOMENIUL 
EDUCAŢIEI  

1
ATELIER DE LUCRU 

„PROCESELE BUGETARE 
ȘI MANAGEMENTUL 

FINANŢELOR PUBLICE ÎN 
DOMENIUL EDUCAŢIEI” 

2
SESIUNI DE INSTRUIRE 
”MONITORIZAREA ȘI 

EVALUAREA PARTICIPATIVĂ – 
MECANISM DE 

RESPONSABILITATE SOCIALĂ” 

CAMPANIA REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ DE ADVOCACY 
PRIVIND PROMOVAREA PACHETULUI INSPIRE

În perioada aprilie 2019 – aprilie 2020, Alianța ONG-urilor active 
în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) 
implementează, la nivel național și regional, o campanie de 
advocacy bazată pe pachetul INSPIRE. Campania face parte din 
proiectele „Întărirea capacității ChildPact” și „Crearea 
capacităților regionale și naționale de diseminare și promovare 
a punerii în aplicare a pachetului INSPIRE în regiunea extinsă a 
Mării Negre” implementate de ChildPact.

Obiectivele campaniei sunt:

• cartografierea activităților desfășurate în Moldova și în zona 
extinsă a Mării Negre în conformitate cu cadrul INSPIRE (Șapte 
Strategii pentru Stoparea Violenței Împotriva Copiilor)

• elaborarea și implementarea unui plan național de acțiune 
privind promovarea pachetului INSPIRE

• promovarea strategiilor INSPIRE pentru stoparea violenței 
împotriva copiilor pe canalele proprii de social media și în mass 
media național

2

10



Obiectivele campaniei sunt:

• cartografierea activităților desfășurate în Moldova și în zona 
extinsă a Mării Negre în conformitate cu cadrul INSPIRE (Șapte 
Strategii pentru Stoparea Violenței Împotriva Copiilor)

• elaborarea și implementarea unui plan național de acțiune 
privind promovarea pachetului INSPIRE

• promovarea strategiilor INSPIRE pentru stoparea violenței 
împotriva copiilor pe canalele proprii de social media și în mass 
media național

Astfel, în perioada, mai-iulie 2019, APSCF a realizat exercițiul de 
cartografiere a activităților care se încadrează în strategiile 
INSPIRE privind reducerea violenței împotriva copiilor. Raportul 
de analiză a anchetei este bazat pe contribuțiile și observațiile a 
39 organizații și instituții care lucrează în domeniul protecției 
copilului în R. Moldova, majoritatea respondenților fiind 
membri APSCF (32 respondenți). Raportul poate fi găsit pe 
www.aliantacf.md/publicatii.

APSCF a organizat în noiembrie 2019, două ateliere de lucru la 
care au participat 15 reprezentanți ai organizațiilor membre și 
partenere APSCF care desfășoară activități în domeniul preve-
nirii violenței față de copii. Scopul atelierelor a fost discutarea 
priorităților în domeniu și elaborarea unui plan de pledoarie în 
baza strategiilor INSPIRE privind prevenirea și stoparea 
violenței împotriva copiilor. În cadrul discuțiilor participanții au 
identificat domeniile prioritare de intervenție precum: 
promovarea implementării Politicii de Protecție a Copilului în 
instituțiile de învățământ, prevenirea și stoparea fenomenului 
de bullying în școli, siguranța online etc. Planul de pledoarie 
elaborat vizează implementarea Politicii de Protecție a Copilului 
în cadrul instituțiilor de învățământ.
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APSCF a organizat,  pe 25 septembrie 2019, atelierul „Procesele 
bugetare și managementul finanțelor publice în domeniul 
educației”. La atelier au participat 23 reprezentați ai 
organizațiilor membre, partenerilor ce activează în domeniul 
educației și Universităților din Republică cu profil pedagogic, 
membri ai Grupului EFA. În cadrul atelierului au fost abordate 
subiecte precum: Bugetul Public: structura, clasificarea 
bugetară, programele educaționale în educație, programele 
bugetare; Procesul bugetar: calendar bugetar, relații inter 
bugetare; Instrumente de analiză a bugetului; Modele de 
pledoarie în procesul bugetar etc.

Pe 26 septembrie 2019, secretariatul APSCF împreună cu 
membrii Grupului EFA al APSCF au trecut în revistă realizările 
proiectului ,,Dinamizarea procesului de educație incluzivă în 
Republica Moldova” 2016-2019 și au stabilit prioritățile 
strategice ale APSCF în domeniul educației pentru următorii 2 
ani.

În cadrul proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un 
parteneriat dintre societatea civilă și guvern” APSCF a organizat 
în perioada 3-4 și 8-9 octombrie 2019, două sesiuni de instruire 
„Monitorizarea și Evaluarea Participativă – mecanism de 
responsabilitate socială” la care au participat 30 reprezentanți 
ai organizațiilor membre APSCF, beneficiari de granturi din 
cadrul proiectului și organizații active în domeniul social. 
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ADUNAREA GENERALĂ APSCF

În decembrie2019, organizațiile membre APSCF s-au întrunit la 
Adunarea Generală, care are loc anual. În cadrul adunării a fost 
prezentată activitatea rețelei în 2019, a fost ales Președintele 
APSCF și a fost discutat planul de activitate pentru anul 2019.

Evenimentul a debutat cu prezentarea Carolinei Buzdugan, 
secretarul general APSCF, a Raportului de activitate și a celui 
financiar pentru anul 2019.  

La  Adunarea Generală, Dna Liliana Rotaru a fost re-aleasă 
Președinta APSCF pentru următorul mandat, 2020-2021.

Ordinea de zi a inclus 2 sesiuni moderate de echipa CIDDC 
”Implicarea copiilor în procesul decizional la nivel individual sau 
de grup, în cadrul organizațiilor membre APSCF” și ”Provocări și 
soluții privind implicarea copiilor în procesul decizional la nivel 
individual sau de grup, în cadrul organizațiilor membre APSCF”.

În cadrul Adunări Generale a fost prezentat Planul de activitate 
al APSCF pentru anul 2020 în conformitate cu planul strategic al 
APSCF. 
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APSCF a prezentat Raportul de evaluare a eficienței și 
eficacității Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor 
Copilului (DMPDC) și a foii de parcurs:

• Evaluarea sistemului de protecție a copilului, pentru a 
determina situația curentă și a identifica direcția și etapele de 
parcurs;

• Raportul elaborat de 1 expert internațional și 2 experți 
naționali;

• Recomandările propuse în baza evaluării vizează câteva 
domenii majore de intervenție: planificare strategică și 
operațională; reorganizare și dezvoltarea structurii 
instituționale; studii, analiză, prognoză; managementul 
resurselor umane; monitorizare, raportare și sisteme 
informaționale; managementul riscurilor și financiar; 
participare, transparență, comunicare instituțională;

• Evaluarea a impulsionat demararea ulterioară a procesului de 
elaborare a unei strategii municipale privind protecția copilului.

APSCF FACILITEAZĂ SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ ÎNTRE FACTORI INTERESAŢI DE 
PROTECŢIA COPILULUI ȘI FAMILIEI LA NIVEL NAŢIONAL, REGIONAL ȘI 
INTERNAŢIONAL 

3
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În perioada 6-7 iunie 2019, APSCF în parteneriat cu SOS Autism 
a desfășurat sesiunea de instruire „Analiza aplicată a 
comportamentului și aplicarea Sistemului de comunicare prin 
schimbul de pictograme”. La instruirea facilitată de dna 
Mariana Druc, terapeut comportamental și magistru în 
psihologia clinică, au participat cadrele didactice și specialiști 
din instituțiile de învățământ laureate ale Galei Educației 
Incluzive 2018, care au fost premiate cu seturile PECS: Școala 
Primară-Grădiniță „Alexandru Donici” din Cahul, Liceul Teoretic 
„Petre Ștefănucă” din raionul Ialoveni, Școala Primară nr. 21 
„Spiridon Vangheli” din Bălți, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 
din Căușeni, Gimnaziul Hîjdieni din Hîjdieni (raionul Glodeni), 
Grădinița incluzivă „Povestea” din Nisporeni, Liceul Teoretic 
„Ștefan Holban” din Cărpineni (raionul Hîncești).
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FORUMUL ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE 
”MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PARTICIPATIVĂ A 
SERVICIILOR SOCIALE – MECANISM DE RESPONSABILIZARE 
SOCIALĂ ”

APSCF a organizat, pe 6 decembrie 2019, în cadrul proiectului 
“Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre 
societatea civilă și guvern”  un forum cu reprezentanții a circa 
100 organizații ale societății civile (OSC) din Moldova la care au 
participat membri ai APSCF, ai Alianței Organizațiilor pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD) și alte 
organizații care implementează granturi. În cadrul 
evenimentului participanții discutat și analizat cum pot 
monitoriza și evalua participativ serviciile sociale pentru a crește 
transparența și responsabilitatea autorităților publice în 
dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale de calitate. Forumul a 
constituit o platformă de dialog a societății civile menită să 
sporească implicarea și contribuția OSC la creșterea 
transparenței și responsabilizarea autorităților la nivel central și 
local. Planul comun de acțiuni conceptualizat în cadrul 
forumului va conține direcțiile de activitate comune pentru anul 
2020. Organizațiile implicate în implementarea planului de 
acțiuni vor beneficia de consultanță și suport din partea 
secretariatelor APSCF și AOPD în vederea implementării 
instrumentelor de monitorizare și evaluare participativă a 
serviciilor sociale comunitare și a bunurilor publice. Participanții 
la forum au semnat o rezoluție a OSC-urilor.
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ „ASIGURAREA DREPTULUI LA 
EDUCAȚIE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI”

Conferința a fost organizată în 10 decembrie de APSCF în 
parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și 
UNICEF Moldova, în contextul implementării Programului de 
dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru 
anii 2011-2020 și MoU între APSCF și MECC. Conferința a reunit 
circa 250 de participanți – factori de decizie, parteneri de 
dezvoltare, autorități publice locale, reprezentanți ai mediului 
academic, experți naționali și internaționali. Conferința a fost 
organizată pentru a consolida angajamentul tuturor actorilor 
implicați în asigurarea dezvoltării continue a educației incluzive 
conform documentelor internaționale ratificate, prin 
prezentarea rezultatelor obținute la nivel național. Evenimentul 
contribuie la sensibilizarea opiniei publice privind importanța 
dezvoltării unui proces educațional incluziv în toate instituțiile 
de învățământ general din Republica Moldova și crearea 
premiselor pentru continuitatea acestui proces în întreg 
sistemul de învățământ.

GALA EDUCAȚIEI INCLUZIVE

Pentru al patrulea an consecutiv, APSCF a organizat pe 10 
decembrie Gala Educației Incluzive 2019, în cadrul căreia a fost 
acordat Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ și 
INOVAȚIE în promovarea educației incluzive. Trofeul este 
acordat anual de către APSCF pentru a recunoaște meritele 
instituțiilor care au avut o contribuție substanțială și de durată în 
dezvoltarea și promovarea educației incluzive. 

În 2019, trofeul a fost acordat Grădiniței-creșă nr. 2 „Foișor” din 
Edineț. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în parteneriat 
cu APSCF, a acordat 2 mențiuni speciale: IP Gimnaziul „V. 
Bulicanu”, Boldurești, raionul Nisporeni - pentru „asigurarea 
oportunităților educaționale pentru fiecare copil” și Instituția de 
Educație Timpurie nr. 10 „Miorița”, Bălți - pentru „promovarea 
educației incluzive la nivel național”.
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DATE FINANCIARE

VENITURI

CHELTUIELI

TOTAL
94.482 €

87.242 €
TOTAL

57.942 €

57.942 €

Dinamizarea 
Procesului de 

Educație Incluzivă în 
Republica Moldova

518 €

0 €

Cotizațiile 
organizațiilor 
membre 2019 7.240 €

SOLD

18.040 €

18.040 €

Evaluarea eficienței 
și eficacității 

Direcției Municipale 
pentru Protecția 

Drepturilor 
Copilului Chișinău

13.407 €

8.458 €

Servicii Sociale mai 
bune printr-un 

parteneriat durabil 
dintre societatea 
civilă și guvern

4.575 €

2.802 €

Campania 
regională și 
națională de 

advocacy privind 
promovarea 

pachetului INSPIRE
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PARTENERI

MULŢUMIRI
DONATORI PERSOANE

Stela Dănilă
jurnalistă TVR Moldova

Ta
avocată

PARTENERI MEDIA



Mulțumim membrilor APSCF, fără de care nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil!

Alianța ONG-urilor active în 
domeniul protecției sociale a 
Copilului și Familiei (APSCF)

Z Tower High-Tech Park & 
Business Center, Calea Ieșilor 8/1, 
Chișinău
T: 022 922 131, 060 522 122
E: office@aliantacf.md

A.O. Academia Duminicală pentru Copii și Părinți „2 ore + 3 iezi”, A.O. Filiala din Moldova a Asociației “Amici Dei 
Bambini”, A.O Centrul de Intervenție Precoce  “Voinicel”, A.O. “Asociația Asistenților Parentali Profesioniști”, A.O. 
“Tinerii Pentru Cristos Moldova”, A.O. “CCF  Moldova – Copil, Comunitate, Familie”, A.O. „Centrul de Informare și 
Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova” (CIDDC), A.O. Centrul  „Speranța”, A.O. Centrul International 
pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”, A.O.  „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de 
Copii”, A.O. “Verbina”, A.O. Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei “AVE Copiii”, A.O. “Parteneriate pentru 
�ecare Copil” (PPFC), A.O. „Sănătate pentru Tineri”, A.O. “Deschidere”, A.O. “Generația Mea”, Instituția Religioasă 
Misiunea Sociala „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, A.O. “Progres prin Alternativă”, A.O. „Keystone Human Services 
International Moldova Association”, A.O. „INTECO”, A.O. Reprezentanța IM Swedish Development Partner A.O. 
”Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie”, A.O. Programul Educațional "Pas cu Pas" (PEPP), A.O. ”Concordia. 
Proiecte Sociale”, A.O. ”SOS AUTISM”, A.O. „STOICII” pentru copii și tineret cu dereglări funcționale, A.O. “AUTISM 
HOPE”, A. O. „Părinți de gemeni”, A.O. „Baștina”, A.O. „Promotorii Noului”, A.O. a Părinților, Pedagogilor și Copiilor 
„Prosperare”, A.O. „Speranța”, A.O. Centrul juridic de protecție a copiilor „Epitrop”, A.O. „Asociația psihologilor 
Tighina”, A.O. „Viitorul Copiilor Noștri” VICON, A. O. „Viitorul”, A.O. „Change for a better life”, A.O. „Frunza Codrului”, A.O. 
„Copil-siguranță-cămin”, A.O. „Femeia și Copilul –Protecție şi Sprijin”, A.O. Centrul de plasament de Zi de tip familial 
„Mihaela”, A.O. Centrul de reabilitare pentru copiii cu dezabilități „Încredere”, A.O. „Demos”, A.O. ”PRO Asistență și 
Dezvoltare Comunitară”, A.O. "Generația Mileniului III", A.O. pentru tineret „Noi pentru viitor”, A.O. „Orhideia”, A. O. 
„Forța Susținerii”, A.O. „Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic” (ASCHF  Peresecina), A.O. „Centrul de Tineret 
și Adolescenți Mateuți”, A.O. „Picături de su�et”, A.O. „Asociația Dezvoltarea Durabilă Mileniul– III”, A.O. Asociația 
Femeilor „Inițiativa”, A.O. „PRIMA”, A.O. „Su�et de lumină”, A.O. „Sprijin și Speranță”, A.O. „Alături de copiii noștri”, O.O. 
„Женская Инициатива”, A.O.”Благотворительный Фонд Сердце”, О.О. „Родолюбец”


