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APSCF -Alian{a ONG-urilor active in domeniul Protecliei Sociale a Copilului 9i Familiei
Cas[ de copii de tip familial (formd de proteclie a copilului)

CCTF

-

CDC

Convenfia ONU cu privire la Drepturile Copilului

-

CNPAC

-

Centrul Nalional de Prevenire

CNPDC

-

Consiliul Nafional pentru Protecfia Drepturilor Copilului

a

Abuzului fa{d de Copii

CLPDC

Consiliul Local pentru Proteclia Drepturilor Copilului

CRPDC

-

Consiliul Raional pentru Protectia Drepturilor Copilului

CIDDC

-

Centrul de Informare qi Documentare pentru Drepturile Copilului, ONG

DMPDC

Direc{ia Municipal6 Chiqin6u pentru Protectia Drepturilor Copilului

-

FNPAIA
ONG

OI

-

-

Federalia Na(iona16 a Patronatelor din Agriculturd qi Industria Alimentarl

Organizatie non guvernamentald

Organizafie interna{ionali

MAI

Ministerul Afacerilor Interne

MET

Ministerul Educa(iei qi Tineretului

-

MPSFC

-

Ministerul Protecfiei Sociale, Familiei gi Copilului

SASPF

-

Seclia Asistenli Sociali 9i Proteclia Familiei

ERRC

-

Centrul European pentru Drepturile Rromilor

UNICEF

-

Fondul Naliunilor Unite pentru copii

UTA Gagauz Yeri

2

-

Unitatea Teritorial Administrativ

L GagatzYeri
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Republica Moldova aniverseazi in 2008 l8 ani de
independenld. In aceasti perioadi au demarat diverse reforme gi ajustlri [a standardele internalionale ale legislaliei nalionale mo$tenite din perioada sovieticd. Tinerul stat a luat calea consoliderii
democraliei qi statului de drept. Au fost semnate
gi ratificate mai multe documente intema{ionale
printre care gi cele ce lin de proteclia drepturilor
copilului, la care, mai tirziu, a fost aliniat[, in mare
parte qi legislalia nafional[. La lel au fost lansate
reforme, care aveau drept obiectiv imbun[t[lirea
cadrelor normativ gi institulional de protec!ie a diferitor categorii de copii.
Pagii strategici 9i potitici realizali dupi anii 2000
de cdtre Republica Moldova in domeniul protecliei copilului sunt importanli atit din considerente
evolutive ale sistemului, cit qi din considerente de
testare a practicilor/ experienlelor, unele dovedindu-se a fi eficiente gi durabile, iar altele - cu rezultate nesemnificative.
Despre aceste eforturi Guvemul Republicii Moldova vorbegte in Raportul Nalional privind implementarea Convenliei ONU cu privire la drepturile
copilului depus la Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului in 200'7 . Prezentarea acestuia, chiar
daci cu intirzierer, este considerati de citre ONGuri drept un angajament important al Statului in

sprijinirea qi promovarea drepturilor copilului
in Republica Moldova in perioada 2000 20061
2007. Menfionlm c[ in ultimii 3 ani au existat mai
multe iniliative de elaborare a Raportului Nalional, insi am constatat reticenlA, lipsi de coordonare intre instituliile responsabile, orientarea spre

alte priorit5li (in special in perioadele electorale),
altele. in 2003 - 2004, Consiliul Nalional pentru
Proteclia Drepturilor Copilului (CNPDC) a lansat
gi o ini{iativl de elaborare a Raportului comun, cu
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participarea Guvemului gi societi{ii civile, care,
insd, spre sfirqitul anului 2004 s-a stopat, fbra motive plauzibile.
ONG-urile din domeniu s-au implicat in monitorizarea situa{iei copiilor, chiar dac[ nu putem afirma
ci procesul a lost unul strucrurat gi panicipativ.
Mai multe ONG-uri active in diverse sub-domenii
au elaborat rapo arle, analize, studii specifice, relative la diverse ienomene (adoplia nalionall, abandonul copiilor, violenla fa{d de copii, etc.)2, unele
dintre care au constituit repere pentru iniliative/
proiecte de reformare a sistemului de proteclie a
copilului.
Elaborarea prezentului Raport complementar constituie o iniliativ5 a APSCF, care considerind specializarea in domeniu, a decis sd-qi expund pirerea despre respectarea de c[tre Stat a drepturilor
copilului gi despre implementarea de cdtre acesta
a prevederilor Convenliei ONU cu privire la Drepturile Copilului. Ca proces, Consiliul Coordonator
at APSCF a decis sd lanseze un proiectr in cadrul
c[ruia sd fie consultate, pe principiu geografic,
ONG-urile membre ale APSCF gi in paralel si fie
consultali copiii.

Drept punct de pornire pentru consultarea ONGurilor membre au servit Observaliile finale din
2002 ale Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului fa{A de Republica Moldova gi Raportul Nalionala privind implementarea Convenliei ONU cu
privire la drepturile copilului. Procesul de consultare a constituit subiectul a 5 evenimente regionale - mese rotunde realizate in or. Billi cu ONGuri din nordul 1[rii, in s. Cognila (r-nul Dubisari)
cu ONG-uri originare din raioanele din regiunea
Transnistreanl qi ONG-uri care desfEgoarf, activitali in aceastd regiune, in Comrat cu ONG-uri din
1 Yezi Capito]]ul Relbinle utile
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Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului invita in 2002 (punctul 56 din Observaliile finale: Republica Moldova) statul parte
se prezinte raportul periodic al doilea combinat cu raportul al
treilea pine la data de 24 februarie 2005.

r

Proiectul a fost sulinut financiar de catre UNICEF

a Ministerul Proteeliei Sociale, Familiei qi Copilului a pus la dispozi[ia APSCF, in baza unei solicitiri oficiale, textul integral al
Raportului Naional

Unitatea Teritorial Aadministrativd Gagauz Yeri
(UTA Gagauz Yeri) 9i in or. Chigindu - cu ONGuri din centrul republicii.

La consultdri au participat peste 40 de ONG-uri
membre gi din afara APSCF.

Informaliile acumulate in cadrul acestor evenimente (peste 120 de observalii qi propuneri de imbun5-

tilire

situaliei) au fost analizate de cdtre un Grup
de Lucru, care a decis sA axeze acest Raport asupra
urmdtoarelor probleme te trebuie si devini, din
punctul de vedere al APSCF, domenii prioritare
ale politicilor nalionale in procesul implementirii
drepturilor copilului:

-

a

Moldova. APSCF a fost consultatd de cdtre exper{ii responsabili de elaborare gi impreunl s-a convenit ca Raportul complementar si nu ia in considerarea situa{ia copiilor romi, atita timp cit Rapornrl
ERRC se referi in detalii gi analizeazd mult mai
amplu acest subiect.
Procesul de elaborare a Raportului copiilor a fost
suslinut de catre una din ONG-urile specializate
- membre ale APSCF - Centrul de Informare gi
Documentare pentru Drepturile Copilului. CIDDC
cu suportul altor parteneri a organizat un intreg
proces de consultare, care s-a finalizat cu un Raport specific5 prezentat,la fel, Comitetului ONU.

Copiii lipsili de mediul familial (politici de
dezinstitulionalizare; misuri de prevenire a
institulionalizirii; servicii altemative institu!ionalizdrii; nivelul de pregitire a personaluIui din sistem; altele);

-

Abuzul gi neglijarea fald de copii (nivelul de
cunoa$tere a fenomenului; pedepse intilnite;
atitudinea fali de fenomen; absenla procedurilor specifice de anchetare a cazurilor de
abuz; servicii de recuperare a copiilor victime; etc.);

-

Exploatarea economicd, inclusiv munca copiilor (folosirea copiilor in munci agricole gi
periculoase creqterii gi dezvoltdrii; monitorizarea muncii copiilor; etc.);

-

Educalia, in special educalia incluzivi, activitdtile culturale gi recreative (abandonul
gcolar gi absenteismul; accentul exagerat
asupra instruirii qi pierderea accentului pe
educatie; migralia; prevalarea valorilor materiale asupra celor morale; etc.).

Men{iondm cd in perioada elaborlrii acestui Raport, European Roma Rights Centre, la solicitarea
UNICEF Moldova, elabora un Raport despre respectarea drepturilor copiilor rromi in Republica

5 Viala in ochii copilului. Raportul copiilor despre respectarea
Conven.tiei privind Drepturile Copilului in Republica Moldova.
2008 Chi$ineu, CIDDC, Radda Bamen. APSCF
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Aspecte legislative gi institulionale

qi in centrele de zi pentru

copii cu dizabiliteli
(Hotdrirea Guvemului nr. 823 qi nr. 824 din
04.07.2008);

1.

Observaliile finale ale Comitetului au impulsionat elaborarea unui gir de acte legislative gi normative specifice qi conformarea cadrului legal existent la cerinlele CDC. Astfel au fost elaborate gi
aprobate:

-

Legea asisten{ei sociale, 2003; Legea privind
prevenirea gi combaterea violenlei in familie
(01.03.2007); Legea nr. 120 din 29.05.2008
despre adoptarea amendamentelor la Codul

Familiei;

-

Strategia Na{ionalE ,,Educa{ie pentru toti"
(Hot[rirea Guvemului nr.4l 0 din 04.04.2003)

gi Planul Nalional de Acliuni ,,Educalie
pentru to{i" pentru 2004-2008 (Hotdrirea
Guvernului nr.527 din 21.05.2004); Strategia Nalionald privind proteclia copilului gi
familiei (Hotdrirea Guvemului nr.727 din
16.06.2003); Strategia Nalionale qi Planul
Nalinal de Ac!iuni pentru reforma sistemului
de inrijire rezidenliali (Hotdrirea Guvemului nr. 784 din 09.07.2007);

-

Planul nalional de prevenire qi combatere a
traficului de fiin{e umane, componenta specificd - ,,Prevenirea, asistenla gi combaterea
traficului de copii" (2004); Strategia Sistemului Na{ional de Referire pentru proteclia
gi asistenia victimelor gi potenfialelor victime ale traficului de fiinle umane (2008);

-

Standardele minime de calitate privind ingrijirea gi educalia copiilor in Casele de copii
de tip familial (CCTF) qi standardele mini-

me de calitate pentru Centrul de plasament
temporar al copilului; Standardele minime
privind ingrijirea, educalia qi socializarea
copiilor in instituliile de tip rezidenlial (Hotirirea Guvernului nr. 432 din 20.04.2007);
Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale prestate in centrele de plasament

-

Politica na{ional[ de senetate a Republicii
Moldova pentru anli 2007 -2021 (Hotirire de
Guvem nr.886 din 6 august 2007);

-

Regulamentul Caselor de copii de tip familial gi Regulamentul Centrului de plasament;
Regulamentul serviciului de Asistenld ParentalS ProfesionistE (Hoterirea Guvemului nr. 1361 din 07.12.2007); Regulamentul
Comisiei raionale pentru proteclia copilului
in dificultate (Hot[rirea Guvemului nr. 1177
din31.10.2007);

Mentiondm cd la elaborare, unele din aceste documente, au fost consultate cu ONG-urile specializate. Constatlm, insd, un fenomen pe larg rdspindit, in special in ultimul timp - formalismul ac'estor
consultiri, orientate mai mult spre acoperirea indicatorului de cooperare a autoritAlilor cu societatea
civili, opiniile profesioniste ale ultimelor neflind
luate in considerare.

La elaborarea proiectului Legii despre reglementarea juridicd a adop!iilor, ONG-urile specializate au fost invitate la evenimente de constthare a
proiectelor de document deja existente. Comentariile de la consultdri, insd, nu aprdreau in proiectele ulterioare, la urmdtoarele consultdrii find reluate practic acelea;i subiecte. Proiectul de lege a
fost aprobat de cdtre Parlament in prima lecturd,
pdstrtnd erorile onterioare, semnalate de speciali;ti.

Proiectul Regulamentului privind procedura de
repatriere a copiilor Si adullilor - victime ale
traficului de finle umane, traficului ilegol de migranli, precum Si a copiilor neinsolili, afost, lafel
identifcat deja la etapa unui proiect de document
elaborat. Acesta a fost completat Si comentat de
cdtre ONG-urile specializte. Dupd adoptarea de

sl
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cdtre Guvern, constatiim lipsa unor previziuni, neclaritdli in descrierea procesului, erori de sens Ei
gramaticale dtit in textul in limba romdnd cit Si in
cel in limba rusd, core denatureazd procedura.

Aceste situa{ii provoacd un anume formalism gi
din patea ONG-urilor, care constata ca sunt importante doar pentru interven,ti de urgen![, cele strategice nefiind subectul consuldrilor gi cooperdrii
ulterioare.

2.

Constatem o tendinld de imbunitdlire permanente a cadrului legislativ gi normativ, insi, spre
regret. o mare pane de documente nu au nici o acoperire finciard (in special Planurile de acliuni) sau
aceasta este limitat[ la bugetele cotidiene ale ministerelor de resort. O altl tendin!6 este intirzierea
promovdrii cadrului normativ de aplicare a legilor
gi strategiilor, la elaborarea c[rora se investesc resurse considerabile, atit umane, precum 9i financiare.

Strategia Nalionald privind proteclia copilului Ei
familiei (2003) afost consideratd la timpul respectiv drept un documenl alotcuprinzdtor Si bine orgonizat. Planul de actiuni pentru implementarea
acesteia, la care s-a lucrat la Jbl de calitativ, n-a
fost adoptat nici pind in prezent.
Proiectul Planului nalional de ac\iuni in domeniul
prevenirii Si combaterii violenlei fald de copil a
.fost elaborat incd in 2006, dar de osemenea nu a
.fost adoptat de cdtre Guvern. Constatdm aceia$i
reticen[d Si fald de adoptarea Concepliei Educaliei Incluzive, elaborate in 2007.

3.

Menliondm reforma domeniului de proteclie
a copilului, care are la bazd crearea Ministerului
Protecliei Sociale, Familiei 9i Copilului (in urma
divizdrii Ministerului Senetelii qi Protecliei Sociale in Ministerul Sdndte{ii 9i MPSFC) qi desemnarea
acestuia drept autoritate tutelari centralf,. in acelaqi timp, suntem rezervali fali de rolul instituliilor
desconcentrate ale ministerului la nivel de raion
Direcliilor/ Secliilor asisten{d sociald qi protectia

6
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familiei (SASPF), avind in vedere cd acestea n-au
preluat de facto rolul de autoritate tutelari raionali
gi nu au dezvoltatA structura institulionald locald in
domeniul protecliei copilului, nu dispun de posturi
suficiente specialzate in proteclia copilului qi nu au
format profesional angajalii existenli in structura
de personal.

in

prezent, existd raioane (de exemplu FdleSti,
Nisporeni, CdldraSi, Leova, Singerei, Strdseni) in
care rolurile sunt moi clare Si func1iile de autoritate tutelard sunt exercitate de cdtre SASPE Existd
si raioane ($tefan ltodd, Cahul, etc.) in care exericitarea funcliei de autoritate tutelard raionald a
rdmas in competen1a Direcliei invdldmtnt, Tineret
si Sporl. ln rimpul .finalizarii acestui Raport au
intrat in vigoare, dar incd nu sunt aplicate, noile
amendamente ale Codului Familiei, care indicd
clar institulia cu rol de autoritate tutelard raionald - Direclia/ Seclia raionald asistenld sociald si
proteclia familiei.
La nivel local (de comunitate) MPSFC nu dispune de nici o structurA desconcentrata. Un anumit
rol in acest sens il au asistenlii sociali comunitari,
care, ins5, sunt pulini, inc5 ne-profesionigti, cu lipsd de experienl[ gi frri orientiri metodologice clare relative caietului de sarcini gi nivelului de subordonare, ace$tia ocupindu-se de toate problemele
sociale din comunitate, mai pulin de problemele
copilului gi familiei.

in baza Legii asistenlei sociale au fost

angajali

peste 850 asistenli sociali comunitari din numirul
necesar de 996. Formarea inilial[ a 550 din aceqtea (pind in 2007) este un efort comun al MPSFC
suslinut de TINICER inse constatem, in afara celor menlionate mai sus, gi problema salariului ex-

trem de mic (in mediu 500 MDL - echivalenrul a
50USD), acesta fiind motirul de bazi pentm care
persoane deja formate au parlsit sistemul, precum
gi a sarcinilor multiple care le revin gi pe care nu
reugesc sd le onoreze.

I

I

I
Coordonarea

4. in

perioada de referinl5 Consiliul Nalional
pentru Proteclia Drepturilor Copilului, care la etapa de creare a fost vdzut drept structure de coordo-

nare a politicilor in domeniul protecliei copilului
9i familiei gi-a pierdut din importanla acordat[ la
inceput. Secretariatul permanent al acestuia este la
fel aproape nefunclional, avind in vedere cE echipa
de 5 persoane niciodatd n-a fost angajatl in intregime, iar deja de aproape 2 ani, funclionalitatea lui
este asiguratd doar de o singura persoani.

in 2007

Si 2008, din cauza remanierilor politice,

CNPDC nu s-a mai reunil in Sedinle, cu toate cd
o noud componenlii o acestuia a fost aprobatd de
Guvern in 2008.
Ideia credrii Consiliilor similare la nivel de raion gi
la nivel de primirii rurale este una bun6, in special

'

avind in vedere cd in perioada aprobdrii Regulamentului CNPDC (1998) la aceste douf, niveluri
nu existau, cu mici exceplii, asemenea echipe multidisciplinare gi multisectoriale. Menlion[m ci in
Regulamentul CNPDC exist5 delimit5ri de competenle ale CNPDC gi structurilor similare la nivel
raional gi local. Elaborarea documentelor de func{ionare a ultimelor, insa, a fost lasatd la latitudinea
autoritAlilor raionale gi locale, care au procedat, in
lipsa orientdrilor clare, la elaborarea unor regulamente formale.

Mai multe Consilii comunale au aprobat Regulamente de funclionare a Consiliului Local pentru
Proteclia Drepturilor Copilului (CLPDC), care
copie in mare mdsurd Regulamentul CNPDC.

Menlionim cooperarea Autoritelilor Publice Locale in dezvoltarea gi imbun[t[lirea capacitalilor
de func{ionare a CLPDC, care actualmente sunt
singurele structuri locale colegiale de proteclie a
copilului. O experienll substanliald in acest sens
o au raioanele Soroca, Ungheni gi satele din mun.
Chiqindu. Constatam, ins[, c[ lipsa unui Regula-

ment cadru de funclionare al CLPDC este o problem6.

in 2007, in urma unui proces participativ mai multe ONG-uri au propus Grupului guvernamentol de
lucru, special constituit in acest sens, un proiect
de Regulament cadru de.functionare a CLPDC,
care dupd imbundtdlire a fost prezentat, in august
2007, Guvernului spre aprobare. Acest document
nu aJbst aprobat nici pind la momentul elabordrii
prezentului Roport.

5.

Comitetul privind drepturile copilului recomanda in 2002 Republicii Moldova s[ asigure resurse
financiare adecvate CNPDC la nivel na{ional qi judefean. CNPDC qi nici structurile similare raionale
sau cele locale nu dispun de resurse financiare gi
umane adecvate.

AutoritAlile Publice Locale (Primiriile gi Consiliile comunale/ s[tegti) au resurse limitate, uneori
chiar sub nivelul necesite(ilor, corelate cu un cadru
normativ de finanlare extrem de rigid.

in procesul de planificare a cheltuielilor penrru
CLPDC (la Soroca, Ungheni, ChiSindu raioane
pilot de aplicare a unui model de proteclie a copilului bazat pe funclionalitatea CLPDC), din motiv
de rigori ale Legii despre fnanlele publice locale,
autoritdlile nu reu;esc sd planifice fonduri de solarizare a muncii celor patru membri ai CLPDC,
care de fapt asigurd managementul cazurilor in
comunitate preocupindu-se de imbundtdlirea situaliei copiilor semnalali drept cazuri de risc.

Structurile independente de
monitorizare

6.

Men{iondm cd toate eforturile depuse in ultimii doi ani n-au fost suficiente pentru angajarea in
cadrul CNPDC a ,,avocatului copilului". in acelaqi
timp CNPDC in toati existenla sa nu qi-a exercitat qi rolul de monitor al drepturilor copilului: nau fost elaborate nici un document in acest sens $i

7\

nici nu au fost realizate ac{iuni, cu mici excep{ii de
moment (una-doud reuniuni ate CNPDC destinate
subiectului alimentdrii gratuite a copiilor de virstd
mici). Cu toate acestea, membrii Secretariatului
permanent al CNPDC in ludrile de pozilie au menlionat pennanent importanla elaboririi unui sistem
de monitorizare a drepturilor copilului gi necesitatea colaboririi interministeriale in proces.
O serie de ONG-uri s-au lansat activ in promovarea figurii profesioniste de ,,avocat al copilului" 9i
ca rezultat a fost elaboratd chiar o fi96 de post a
acestuia. Iniliativa a rimas la nivel de propunere
de proiect, care chiar dacd a gisit un anume interes
din partea Ministerului Justiliei, ins6, n-a mai fost
pusd in practici sub motivul lipsei de fonduri.
ConstatAm o preocupare permanenta manifestatd
de Centrul pentru Drepturile Omului fa![ de problemele copiilor din Moldova. Menlion5m elaborarea propunerii de creare in structura acestuia a
unui serviciu pentru proteclia drepturilor copilului
cu statut de subdiviziune specializatd gi nominalizarea unui al patrulea avocat parlamentar drept
avocat parlamentar pentru proteclia drepturilor
copilului. Considerdm absolut nefondatA intirzierea cu care Parlamentul da curs acestei iniliative
(proiectul de Hotdrire a fost aprobat incl in martie
2008) gi constatam cd la ordinea zilei rimine problema mijloacelor financiare insuficiente pentru
realizarea obiectivelor,,avocatului copilului", care
pune in pericol eficienla instituliei.

in cadrul Mesei rotunde ,,Avocatul copilului. Posi'
bilitdli pentru Republica Moldova" realizate in I2
septembrie 2007 de cdtre Parlamentul Republicii
Moldova cu participarea institutului de Avocat al
copilului din Suedia Si UNICEE avocotul copilului
din Suedia a subliniat cd bugetul este baza funcliondrii, aldturi de resursele umane profesioniste Si
competenle.

8

Resurse pentru copii

7.

Problema resurselor pentru copii, din punctul

de vedere al APSCF, n-a fost rezolvatd qi nici imbunlt[litd. Consider[m cd existenja unui cadru fi-

nanciar rigid, corelat cu problema necunoaqterii de
catre reprezentanlii autoritalilor, in special a celor
locale, a cadrului normativ financiar sunt probleme
fundamentale in orientarea resurselor spre copii.

Colectarea datelor

8. Considerim importantd iniliativa Ministerului Protecliei Sociale, Familiei 9i Copilului de
elaborare cu suporhrl LTNICEF-UE/TACIS in cadrul Proiectului,,Dezvoltarea serviciilor sociale
integrate pentru familiile vulnerabile gi copiii in
situalii de risc" a unei baze de date unice a tuturor copiilor semnalali sistemului drept copii, care
au nevoie de suslinere sau asistenlI. in contextul
lipsei unui sistem integrat de colectare a datelor
pentru toate domeniile acoperite de Convenlie, iniliativa MPSFC este un pas substanlial in crearea
acesfuia. Menlionlm, insd, c[ procesul este extrem
de lent qi riscd s6-qi piardd actualitatea in cazul in
care implementarea va mai intirzia.

in acelagi timp constatem lipsa de cooperare intre
ministere, in special schimbul I certralizarea datelor cu referire la aceiaqi copii qi/sau la aceleagi categorii de copii.

Diseminare $i instruire

9. Menlionlm

importanla pe care o acordi instituliile Statului in diseminarea CDC.

Ministerul Protecliei Sociale, Familiei Si Copi'
lului, Ministerul Afacerilor Inteme, Minbterul
Educaliei 5i Tinererului in majoritatea evenimentelor pe care le organizeazd pentru angajalii din
sistem sau in evenimentele intersectoriale, solicitd
UNICEF-ului, ONG-uritor asistenld in oferirea
textului CDC tuturor participanlilor.

f

in acelaqi timp constatdm lipsa unui sistem de diseminare a textului CDC, la fel 9i lipsa unei curricule
de instruire a angajalilor din sistemul de proteclie
a copilului.

Eforturi considerabile in formarea adul{ilor gi copiilor sunt suslinute de cStre ONG-uri. Mai multe
ONG-uri elaboreazf, in permanenli materiale de
promovare a CDC in general qi a unor grupuri de
drepturi in particulad, acestea fiind promovate separat sau in cadrul unor campanii locale sau na{ionale.
ConstatAm o diminuarea generald a efortr:rilor de
promovare a CDC, comparativ cu perioada anilor
1995 2000.

La fel, constatim cd procesele de diseminare

a

CDC nu acoperd sau nu satureze cu informalia respectivi populalia din raioanele din stinga Nistrului.

in codrul consultdrilor realizate de APSCF

la
CoSnila (rnul Dubdsari), mai mulli exponenli ai
societdlii civile din stinga Nistrului au menlionat
cd CDC nu este cunoscutd nici de adulli (pdrin1i,
autoritdli) Si nici de copii.
Menlionim la fel eforturile Guvemului gi asistenta
solicitat5 UNICEF in diseminarea Observaliilor finale ale Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului din 2002. Acestea au fost editate qi distribuite
la toate evenimentele publice, uneori documentul
fiind chiar xeroxat gi distribuit intr-un asemenea
format. insd, in afard de distribuirea de facto a documentului, alte acliuni n-au fost intreprinse (formare, aplicabilitate practicA), puline fiind autoritAlile care ulterior foloseau ca bazd Observa{iile
finale in elaborarea unor documente strategice sau
normative.

civili
constate ci nivelul

ONG/ Societatea

I0.APSCF
de cooperare al
ONG-urilor cu Cuvemul este divers, dar in general apreciat drept insuficient. Menjiondm cd avind
drept beneficiari copiii, ONG-urile specializate
in domeniul protecliei copilului, prestind servicii
specifice, au ocupat niqe neacoperite de cdtre sistemul statal de protec{ie. Unele din aceste servicii,
chiar daci au lost apreciate de cetre autoritati drept
necesare gi eficiente, dupd retragerea ONG-urilor
din finantare. nu mai prezintf, interes pentru autorit6!i, sau sunt preluate cu extrem de mare greutate
gi doar dup[ perioade lungi de pledoarie.

viziuni strategice asupra posibilitAlilor de vinzare - cumpdrare a serviciilor
sociale prestate copiilor de cdtre ONG-uri, lipsa
unui cadru de acreditare a serviciilor, la fel qi de
monitorizare gi evaluare a tuturor serviciilor, inConstatAm lipsa unei

clusiv celor prestate de cAtre stat.

Menlionim adoptarea la 29 decembrie 2005 de
citre Parlament a Concep{iei privind cooperarea
dintre Parlament $i societatea civilf,. Considerlm
ci documentul este un punct de reper in relalia actual6 a ONG/ Societatea civild cu autoritalile publice, care poate fi invocat atit la nivel de initiative
practice, cit qi la nivel de abordare structuratA a
relafiilor. Menliondm, la fel gi existenla in Parlament a unui proiect de Strategie nationald privind
crearea condiliilor necesare pentru dezvoltarea
societAlii civile pe anii 2008 - 201 I . Considerdm,
insi, ci lucrurile, in practici, nu se deplaseazd spre
platforma executive, atit Guvern cit $i autoritali
publice raionale sau locale. in acetagi timp, lipsa
mecanismului de suslinere fianciard a ONG-urilor
nu le permite ultimelor sd dezvolte servicii sociale qi si acopere niqe descoperite din sistem, care,
pe de o parte ar imbun[t51i condiliile unor grupuri
dezavantajate, iar pe de alt[ parte, ar completa sistemul cu servicii deja testate.

6 Vezi lista campaniilor realizate
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Menliondm ci principiile generale ale CDC nu
sunt bine cunoscute gi nici aplicate efectiv in examinarea/ tratarea cazurilor copiilor.
11.

Prezintd ingrijorare invocarea motivului legal al
intervenliilor in detrimentul interesului superior al
copilului, de exemplu, in cazul separ[rii copiilor
de pdrin{i in urma violenfei, abuzurilor, neglijdrii,
etc.).

in iarna anului 2007-2008, in unul din satele raionului Nisporeni, un copil in virstd de aproape
patru ani a fost identificat accidentol (unul din exponenlii autoritdlilor publice locale in disculia cu
un asistent sociol al unei ONG a menlionat cd pe
teritoriul localititlii existd un copil, care std singur
in caso ce nu se incdlzeste, cd mama si concubinul
acesteia sunt alcoolici Ei lucreazd cu ziuo prin sat
si cd uneori nu vin pe acasd cite 2-3 zile). Autori'
tdlile locale n-au intervenit pentru cd legea nu le
permite sd intre pe teritoriul unei gospoddrii fdrii
acceptul proprietarilor La ins is tenlo ONG-urilot
lafala locului aufost trimiSi reprezentanlii poliliei
Ei cu concursul autoritdlilor publice locale, copilul a fost plasat intr-un centru de plosament. La
plasare copilul era subnutrit Ei la virsta lui nu rostea decit doar citeva cuvinte neclare.

i..

I

12. Constatdm qi nerespectarea principiului nondiscrimin[rii7, in special in rela{ia cu copiii din familii s[race, copiii institulionalizali, copiii afectali
de HIV/ SIDA, copiii care au fost privali de posibilitatea de a frecventa gcoala (victime ale traficului,
exploatdrii), etc. prin prisma accesului acestora la
servicii de s[ndtate qi instrire.

in cadrul consultArilor participanlii au subliniat ci
in localitdlile rurale existd copii din familii sdrace
care abandoneaz[ gcoala din cauza lipsurilor corelate cu tratamentele discriminatorii (din partea
altor copii gi chiar din partea cadrelor didactice).

']

lnformatie detaliate poate fi consultatd in Raportul copiilor

\
L
Copii lipsifi de mediu! familial
parcursul consultdrilor pentru elaborarea acestui Rapor| participanlii au subliniat cii problema
cea mai mare o constituie cre$terea considerabild
o numdrului copiilor lipsili de mediul familial pe
motivul plecdrii pdrin;ilor in strdindtote. Notdm
situalii cind asemeneo copii rdmin acasd in supravegherea altor copii (frali/ surori) mai mari, sau
in supravegherea unor vecini, rude, care locuiesc
separat, etcPe

13. Constatdm o serie de schimb[ri pozitive care
s-au produs pe parcursul perioadei de referin{i in
relalie cu procesele de proteclie a copiilor lipsili de

mediul familial. Mentiondm completarea cadrului
legislativ qi normtiv8, imbundtd{irea cadrului institulional (crearea MPSFC, a Direc]iei protectia
copilului qi Secliei adoptii in cadrul acestuia), pecum gi imbunitilirea cadrului general de proteclie
prin:

-

crearea gi includerea in sistem a unei noi forme de proteclie a copilului - asistenla parentalS profesionist[ 9i prioritizarea formelor de

proteclie (menlinerea gi reintegrarea in familia biologicd, plasarea in familia extins[,
adopfia, tutela (curatela), asistenla parentalS
profesionistS, plasamentul in casa de copii
de tip familial, plasamentul in institulia rezidenlialn de orice tip, alte forme de protec-

ie);

-

cre$terea aloca{iilor pentru copiii luali sub
tuteld, adoptafi qi plasali in CCTF de la 200
la 500 lei, etc.

Menliondm ci in practica autoritdtilor, institulionalizarea este solulia cea mai comodd de protejare a copiilor lipsili de mediul familial. Doud
motive de bazd pentru care aceaste form[ de proteclie prevaleazi, ar fi: lipsa din sistem a formelor
urgente gi de duratd scurtd de plasament, gi lipsa
procedurii de revizuire periodici a plasamentului.
14.

*

Vczi p.l al prczcntului Raport

Existd in acelagi timp 9i ONG-uri/ institulii private
care considerE, plasamentul institulional drept formi familial[ de proteclie, doar din considerentul
capacitatii limitate de asisten![ (intre 4-5 copii qi
20-25 de copii), dezvoltind un sentiment de posesivitate asupra copiilor plasali $i nepermilind autorit[{ilor tutelare s5. intervind cu proiecte individuale de reintegrare sau plasament familial.
Strategia de relormare a sistemului rezidenlial este

in deplini desfrqurare

Si constatem o descre$tere
ugoari a numdrului copiilor institulionalizali, insd,
acest fenomen este deteminat de factorii de virsti
gi cel demografic, ultimul manifestat prin reducerea
generald a natalitatii pini in 2002 (atingind 9,9%).

Anual, circa 600 de adolescenli absolvesc instituliile rezidenliale Si sunt puqifald infald cu viala de
adult, pentru care nu sunt absolut de loc pregdtili.
Astdzi sistemul numdrii I 1096 copii in ingrijire rezidenyiald, 284 copii in cele 55 de Case de.sopii
de tip familial, 43 de copii in Asistenld parentald
profesionistd.

Menliondm ci in ultimii ani tot mai des se vorbegte
despre dezinstirutionalizare prin prisma prevenirii
intrArii in sistemul rezidenlial. Mai multe proiecte
au testat modele in acest sens.
cel puyin l0 raioane au Jbsl implementate proiecte de reformare a sistemului de proteclie a copilului. La nivel operalional acesteo ou vizat creorea

in

unor instrumente de depdsire a situoliei de dificultate familiald - Comisiile raionale pentru proleclia copilului tn dificultate. Principiul de lucru
al acestora este bazat pe colaborarea dintre toli
actorii implicayi, direct sau indirect, in proteclia
drepturilor copilului, care^ identificd solulii olternative institulionalizdrii. In rezultal, regulamentul
de funclionare al aceslor comisii a Jbst aprobot
prin Hotdrtre de Guvern Ei propus spre aplicare
tuturor raioanelor
Constatem in acelagi timp convingerea precum ca
institulia rezidenliald este singura qi cea mai bund
solu{ie pentru copilul aflat in dificultate, iar per-
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sonalul din institulii vede reforma sistemului rezidenlial doar drept un potenlial risc de pierdere a
locului de munc6.
Menfiondm c[ sistemul de proteclie a copilului
lipsit de mediul lamilial dispune de unele instrumente de interven{ie care sunt adoptabile copiilor
cu virstd de pind la 15-16 ani. Ajungi adolescenli,
absolvenlii qcolilor internat sunt pu$i in situalia de
a se auto-integra in societate lEr[ a fi pregltili pentru viala independentd.
15.

insi,
un procent foarte mic din absolven{ii gimnaziilor
intemat reu$esc sd-gi continue studiile in colegii
Si universita!, motivele, in viziunea APSCF, fiind,
Statul ofer[ burse de studiipentru copiii orfani,

cel pu{in, doud: lipsa unui dosar complet, care ar
defini statutul juridic al copilului; lipsa unui nivel
de pregltire pentru a face fali competi{iei universitare sau celei din colegii profesionale corelatS cu
lipsa deprinderilor de via!6 independent5.
Constatam drept acutA qi problema asigurdrii cu
spa{iului locativ a adolescen}ilor orfani. La iniliativa unor ONG-uri a fost creat un serviciu de
apartamente sociale, ins6, 2-3 apartamente sociale
nu pot soluliona situalia tuturor copiilor care anual
absolvesc gimnaziile internat.

Adop{ia ca formd familiall de proteclie a copilului nu-gi gdsegte reflectare adecvatd in legi specificee. Procesul actual este reglementat atit de Codul Familiei, cit gi de codul de Procedur[ Civild,
insd, nu sunt clare competenlele fiec[rei autoritSli
in parte gi nici procesul in sine, aceastd situalie demolivind potential ii adoptatori.
16.

Aproximativ 25%o din potenlialii adoptatori, abandoneazd procesul neajungind lo finalul acestuia,
principalul motiv invocat fiind birocralia din sis-

*
/,

Constatam gi o scddere generalf, a numdrului adopliilor: in anul 2007 au fost inregistrate 3 I I adop1ii, iar in I-a jumAtate a anului 2008 134 adoplii.
in acelagi timp, constatim o cre$tere a numirului
persoanelor care ar dori sd adopte (52,7% din populalia potenlial adoptatoare (25 - 50 ani) considerd adoplia drept cea mai potrivitd formd de
proteclie a copilului lipsit de mediul familial, iar
.fiecare a patla persoand din Republica Moldova
s-a gdndit cel pulin o datd sd odopte un copil)|l .

Proiectul de lege despre statutul juridic al adopliei
este in disculie din anul 2006. ONG-urile specializate al propus un parcurs al adopliei gi proceduri specifice. Aceste propuneri nu au foat luate in
considerare de cdtre Grupurile de lucru, astfel in
Parlament fiind votat in prima lecturd un proiect
care, din punctul nostru de vedere, nu face claritate
in parcursul adopliilor: no{iuni (de exemplu no{iune de ,,formd special5 de proteclie a copilului");
concretizarea etapelor nou apArute (potrivir6a potenlialilor plrinli cu copilul, instruirea/ pregatirea

pirinlilor),

etc.

17. Asemenea forme de proteclie a copilului ca
plasarea in Case de copii de tip familial 9i asisten-

Ia parental5 profesionist[ au intrat in sistem, ins[
aplicarea lor este lent[, de multe ori birocratizatd,
{Erd cadru normativ gi financiar.

De la oprobarea serviciului de APP (decembrie
2007) Si pinii in prezent nu au fost incd aprobate
normele financiare de salarizore a asistenyilor parentali si alocaliile pentru copii.
Constatdm, in acelagi timp, ci nici standardele de
calitate pentru serviciile existente nu sunt aplicate in totalitate qi nici un sistem de monitorizare a
acestora nu existS.

temto,

un proiect
'q La finalizarea acestui Raport, in Parlament existe deja
dica a adop(iei, aspru criticat
de Lege despre reglementarea
de cehe speciali$tii din domeniu

ju
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Fenomenul Adopliei in Republica Moldova cuno$tinle, atitu-

dini, practici, 2007 Chisineu, CIvIS la comanda Amici dei Bambini 9i ONG ,,Salva1i Copiii" Moldova
rr Fenomenul Ad6pqiei in Republica Moldova cunoltinte, atitudini, practici, 2007 Chi$ineu, CMS la comanda Amici dei Bambini $i ONG ,,Salva1i Copiii" Moldova

Menjiondm cd in Republica Moldova se inregistreazd qi o tips[ acute de servicii specializate
pentru pregAtirea plrin{ilor pentru o (re)integrare
familiali, plasament, adoplie, etc. Exista citeva
experienle, testate in ultimii ani, de pregitire a
cuplurilor adoptive, a pirin{ilor pentru serviciul de
Asistenli Parentali Profesonistd gi Case de Copii
de Tip Familial, realizate de citre ONG-uri in colaborare cu autoritalile, insa, acestea nu au fost dezvoltate ca parte a sistemului general de proteclie.
18.

19, Creqte cu ritmuri rapide numirul copiilor lipsili de mediu familial pe motivul migraliei in masd
a pirinlilor (177 069 in 2006 qi mai mult de 200
000 in 2007). Abordarea problemei se rezumd la
inregistrarea la fiecare inceput de an gcolar a copiilor cu unul sau ambii pirili migrali, aceasti situalie
nefiind cuprinsd de politicile nalionale. Categoria
respectiva de copii este interpretatl ambiguu de
c6tre autoritSlile cu competentA in domeniu: drept
categorie privilegiatd qi/ sau drept vulnerabil[.
Autoritilile nu creiazl servicii de consliere psihologicd sau de alt tip, nu oferd tutore, etc. pentru a
lace fali problemelor cu care se confruntd acegti
copii.

Menliondm ci pdrinlii-migranti la plecarea din
lard iqi lasi copiii singuri sau in supravegherea
fra{ilor/ surorilor mai mari (uneori minori) sau in
supravegerea unor adulli cu care au intelegeri mutuale,. frr[ a apela la autorit5fi pentru numirea unui
tutore, care ar r[spunde juridic pentru viafa gi securitatea copiilor
Constatem $i o diminuare a activitelii $colare a co-

piilor cu p[rin{ii migrali. in majoritatea cazurilor
randamentul scade din lipsa suportului gi incura-

jlrii

pe care ar trebui sd-[ ofere plrinlii absen{i.
Cadrele didactice adoptd atitudini diferite: unii ii
invidiazd pentru starea material6 mai bun[, iar aljii
- ii compitimesc, uneori chiar sus{inindu-i emo{i-

onal.12

Copiii din satul Dezghinja (UTA Gdgduzia) la o
leclie de educalie civicd au reclamat necesitalea
unei legi care or interzice pdrinlilor sd plece peste
hotare.

Abuz gi neglijare
20. Constatdm o anumitA animare

in

acest dome-

niu incepind cu anul 2005, odatd cu semnarea de
cdtre Republica Moldova aAcordului interguvemamental ,,De a acliona acum asupra violenlei impotriva copilului" (Lubljana, 2005). Menliondm cI
angajamentele luate la Lubljana, au fost reflectate
in proiectul Planului na{ional de acliuni in domeniul prevenirii gi combaterii violen{ei fa16 de copil
(2006), care, spre regret, n-a fost inc[ adoptat.

2l.intre 2OO4 si2007 au fost realizate un gir de studii asupra violenlei fa{d de copii, despre rdspunsul
statului in cazurile de violenld fa{d de copii, despre atitudinea profesionigtilor privind abuzul fa{d
de copii in Moldova, despre mlsurile de protec{ie
impotriva neglijdrii, abuzului gi violenlei, despre
cunogtinlele tinerilor despre violen{d.r3 La fel, au
fost realizate, cu suportul UNICEF, organizalii intemalionale gi locale, un gir de campanii publice,
atit la nivel nalional, cit gi la nivel local.

Constatim lipsa datelor statistice oficiale care
numirul de copii supugi zilnic diverselor
forme de abuz in familie, comunitate, institulii de
educa{ie 9i ingrijire, etc. Datele colectate de citre
autoritali poafta un caracter fragmentar gi in majoritatea cazurilor nu sunt lEcute publice. Datele
care descoperi doar par{ial fenomenul sunt oferite
de studiile realizate de organizalii intemafionale,
ONG-uri, uneori in parteneriat cu Guvemul.
22.

ar indica

Studiul ,,Wolenya.fold de copii in Republica Moldova" realizat in 2006 pe un eSantion de 1629 de
copii refiectd urmdtoarele: unul din 10 copii din
eSantionul general Si j din l0 copii care se outopercep foarte.sdroci, considerd cd sunt neglijali

rr Violenfa

fa$ de copii in Republica Moldova", 2007 Chigin5u,
MET $i UNICEF Moldova

1\

Yezi Capito\tl Re.ferinle utile
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grijd de ei; doi din 10 copii
apreciazd cd in familia lor, ei sunt supuEi violenlei verbale; 25% din copii recunosc cd sunt bdtuli
de propriii pdrinli, dacd nu-i ascultd; patru din l0
copii spun cd moi des sau uneori atunci cind se
intorc de la Scoald, sunt pusi la o serie de treburi
gospoddreSti Ei nu mai ou timp nici pentru joacd,
prieteni Si nici pentru teme; o treime din copii recunosc cd sunt agresali verbal de cdtre profesori,
iar I394 din copii au spus cd intotdeauna sau uneori sunt abuzali fizic de aceEtia; unul din l0 copii
recunosc cd afost implicat de adulli in vizionarea
flmelor pornografce, lafel I din l0 copii recunosc cii afost abuzat sexual/ molestot.
Si cd nimeni nu are

Constat[m ingrijordtoare qi datele despre abuzurile sexuale fa{i de copii, care, in ultimul imp, sunt
in cregtere.
CNPAC aJbst sesizat in 2007 in l6 cazuri de abuz
sexual, iar in 2008, in primele B luni - deja in 19

cazuri.

Menliondm existenla gi la acest capitol a problemelor de fragmentare a datelor.

Direclia Generald polilie Ordine Publicd a h[-41
raporta 128 de infracliuni privind viala sexuald,
sdvirEite impotriva minorilor. Procuratura Generald raporta pentru oceia$i perioadd drept abuzali
sexual un copil de 5 ani, 2 copii de 6 ani,4 copii
de 7 an| 8 copii de 8 ani Si 7 copii de 9 ani, ceea
ce reprezinta in total 22 de copii.
23. Constatdm ci acliunile de advocacy promovate
de societatea civili cu referire la introducerea in
legislalie a unei prevederi legale prin care sd fie interzisl utilizarea pedepsei corporale, deocamdatl
nu s-a soldat cu rezultate favorabile.

c[

asistenta cazurilor de violen![ asupra copiilor se realizeazd in special in institu{ii medicale, cele de proteclie socialA, organele de
drept, eforh-rile cerora sunt dispersate $i ca rezultat
fbri efecte asupra copilului. Menliondm ca specialiqtii din diverse sectoare prestatoare de servicii igi
24. Constatim, la fel,
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coordoneaza eforhrrile de profilaxie $i combatere
a violenfei fala de copii mai frecvent in temeiuri
non-oficiale, in cadrul unor intilniri (53,25%) in vederea discutdrii cazurilor de violen!6 fald de copii.
Coordonarea inter-institu{ionald, reglementati de
reguli gi acte normative, se realizeazd in proportie
de 25,2o/o, probabil din cauza necunoaqterii de cdtre
speciali$ti a acestor reglement5ri (doar l2Yo, adicit
48 persoane cunosc $i utilizeazi aceste prevederi [egale $i normative de cooperare)ro.

Men{ion[m cd singurul serviciu existent de
asisten!5 9i reabilitare a victimelor abuzului gi
neglijArii, care acorde asistenli multidisciplinar6,
oferd facilitd{i gi monitorizeazd desligurarea audierilor legale ale copiilor-victime ale abuzului este
finanlat in mare pafie de donatori externi. Acesta
25.

oferA asistenle la circa 130 de copii anual qi se

afli

in mun. Chigin[u.

nu a lost inc[ solulionat5. problema audierii copiilor-victime/ martori ai unor
crime. Sistemul continuA s[-i audieze de repetate
ori in birourile ofilerilor de urm[rire penal6, procurorilor qi judecdtorilor, cu parliciparea formalS
a unui pedagog sau psiholog. Drept rezultat copiii
sunt revictimizati gi, de multe ori, refuzd sd mai
dea declaralii despre abuzul trlit. Menlionim ci
legisla!ia Republicii Moldova prevede posibilitatea
audierii copilului-victimS,l martor intr-un proces
penal, in alte spalii, decit cele ale Comisariatului
de Polilie, Procuraturii qi Judecdtoriei, precum gi
parliciparea activd a specialigtilor calificali la realizarea nemi jlocitd a interviuluir5. Constatdm, insi,
lipsa spaliilor gi echipamentelor adecvate pentru
organizarea audierilor copiilor $i insuficienla profesionigtilor instruili in domeniur6.
26. Constatdm cA

ra

Sensibilitatea sistemului la identificarea, inregistrarea $i raportarea cazurilor de violen!A fa(d de copii
rr Audierea copilului victimd a abuzului in procesul penal,2007
Chi;indu, CNPAC, Nobody Children Foundation cu suportul

OAK Foundation6 Singura

camer[ de auticrc cu echipament de circuit inchis este in
cadrulCentrului "Amicul" (CNPAC $i DMPDC)
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Sinitatea

gi

serviciile de sinitate

copiilor rimine in vigi
Ministerul Sin[t61ii continud sd
zorul Statului
intreprindi mdsuri de imbundtdlire a abordirilor
in sistem. Men{iondm, in acelaqi timp, ci diferite
ONG-uri, cu suportul donatorilor externi, au venit cu iniliative de imbunitdlire a condiliilor de
infrastructurd spitaliceascA qi crearea condiliilor
adecvate pentru tratarea gi intre{inerea copiilor in
instituliile medicale.
27. Constatdm cA sAnAtatea

28. Constatdm, insd, existenla unor standarde inve-

chite sanitar-epidemiologice de ingrijire a copiilor
in instituliile rezidenliale.

Decizia de plasare in unul din centrele private de
plasament a unui copil HIV inJbctat, afost stopatd
din motive de necorespundere cu standardele de ingrijire pentru asemenea copii: spoliu totol separat
pentru copilul HIV infectat, dotat cu WC separat,
masina de spdlat separata, chiar Si spaliu separat
de pregdtire a bucatelor Si asigurarea lipsei eventualelor contocte cu ceilalli copii din serviciu.

Menlionim, la fel, ci unele reguli sanitar epidemiologice sunt gi in discordanl5 cu noile principii educalionale, bazate de abordare individual[ 9i
pregetire pentru viala din afara instituliei.

in instituliite rezidenliale inspeclia sanitar-epidemiologicd limiteazd participareo copiilor la procesele de pregdtire a bucatelor, accesul ocestora
fiind permis doar la spdlatul veselei Si unele activitdli incipiente (de exemplu curdlatul carofilor).
Aceasta creazd impedimente pentru dezvoltarea
deprinder i lor e le mentare de viald.
problematici intemarea in spital a
copiilor lEri pirin{i. Avind in vedere insuficienla
personalului de ingrijire, administraliile instituliilor medicale insista la inlemarea asemenea copii
29. Constatdm

impreund cu un adult (educatoare sau dddacd, care
la fel sunt anagajali nu doar pentru asistarea unui
singur copil, ci a unui grup de copii).

t-rt

30. Sistemul actual de asistenF spitaliceasca, in
special in cazurile copiilor cu maladii grave (de
exemplu cancer), nu dispune de servicii de suport
(consiliere, ludoterapie, etc.) qi nici educa{ionale

pentru copiii internali pe durat[ indelungati de tratament. Singura $coald speciald in acest sistem este
cea din seclia pediatricd a spitalului de psihiatrie.

Sinitatea adolescen!ilor
Menlion[m ca tratamentul copiilor HIV infecta\i se realizeazd in cadrul unei seclii specializate, unde beneficiazi de tratament gi consiliere (in
mun. Chiginlu). Constatim, in acelaqi timp, lipsa
unor serviciilor sociale speciale de suport, pentru
asemenea categorii de copii qi pentru copiii utilizatori de droguri.
30.

ci toate eforturile de imbunititire
a aborddrii adolescenlilor/ tinerilor din punct de
vedere al sdndtilii acestora incd nu au efectel'e agteptate. Mai sunt semnalate situalii, in special in
instituliile medicale raionale, unde fetilele sunt
31. Constatim

tratate ca qi femei adulte atunci cind merg la controlul ginecologic.

Eforturile pentru promovarea disciplinei,,Deprinderi de via{d" nu s-au soldat cu succes, chiar dacd
manualele gi programa qcolard au fost aprobate de
cdtre Colegiul Ministerului Educaliei gi Tineretului. Aga cum subiectul a fost intens discutat, este
dificil de apreciat molirele exacte a acestui egec.
in acelagi timp, presupunem c[ una din probleme
a fost modul de organizare gi prezentare a materialelor, care n-a respectat in totalitate principiile
metodologice de organizare a manualelor precum
qi principiile psihologice, particularitllile de dezvoltare individuald qi de virst[ a copiilor (materia
de studiu a fost prezentatl intr-un singur manual
pentru clasa 1-4 qi 5-9 ceea ce vine in contradiclie
cu principiile dezvoltdrii copilului).

l5
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Copiiicu disabilitili
Mention[m o preocupare activ[, in ultimii ani,
fla{i de problematica copiilor cu disabilitdli. Au fost
realizate diverse campanii de conqtientizare publicd atit la nivel na{ional, cit 9i la nivel local. Constatim ci cele mai active r[min a fi ONG-urile, care
dezvolti atit servicii de reabilitare qi reintegrare
sociald, cit gi servicii de integrare qcolard, lEri a
avea Ia bazi un cadru normativ adecvat, motiv din
care mai multe practici incluzive sunt vulnerabile
la orice schimbare de putere.

constatem lipsa unui cadru strategic general
gi a unor concepte clare de integrare socialS,
reabilitare, suport a familiei etc.

32.

33, Menlionim existenla mai multordiscu{ii in contradictoriu despre num[ru] copiilor cu disabiliteli.
Unele ONG-uri noteaze o cre$tere a acestuia, altele - sunt de pSrerea cI s-a imbunit[{it mecanismul

de diagnosticare, astfel, copiii cu disabilit[li fiind
mai bine identificali. Toate, insd, sunt de acord ci
nu s-a imbunit5lit calitatea serviciilor existente gi
c[ inovaliile sunt, in mare parte, proprietatea intelectuald a unor ONG-uri specializate, care inci nu
au reusit sd le includd in sistem.

in spatiile
publice este pe departe a fi congtientizat in totalitate. In majoritatea instituliilor persistd condilii
34, Constatdm cf, asigurarea accesului

inadecvate care limiteazd accesul copiilor cu disa-

bilitali:

-

la nivel de condilii fizice constatlm lipsa
rampelor de acces, a iegirilor largi, ascensoarelor, grupurilor sanitare adaptate;

-

la nivel didactic men{iondm curricula suprasolicitati, lipsa cadrelor didactice de sprijin
gi a personalului calificat in asistenla special6
a copiilor cu dizabilitili (psihologi, logopezi,
psihopedagogi, asistenli sociali, psihoterapeuli, kinetoterapeuli, psihoneurologi etc.) necesar pentru asigurarea educa{iei incluzive,
lipsa cadrului legal adecvat pentru evaluarea
copiilor cu disabilitAfi qi incluziunea lor in
sistemul educalional general;

la nivel de servicii de reabilitare gi suport

in

asistenla copiilor cu disabiliteli preponderent
predomind serviciile reziden{iale 9i aceasta pentru
c[ asistenta rezidenliali este singura formd dezvoltata pe larg pini in prezent in sistem.
35. Constat5m, [a fel, utilizarea terminologiei inve-

chite. neadaptata la cerinlele europene existente.
ce conline elemente de stigmatizare ,,copil invalid" sau ,,invalid". La nivelul societatii mai existd
atitudini negative, intoleranlA fap de disabilitate,
steriotipuri stigmatizante, nivel insuficient de informare privind problemele cu care se confrunti
copiii cu disabilitAli gi tendinla de izolare in insti-

tulii rezedenliale.

Nivelul de trai
36. Menliondm existenla unui cadru larg de cate-

gorii de populalie, care benenficiazd de indemnizalii qi ajutoare, insd, mdrimea acestora nu contribuie la imbundtdlirea calitigii vielii, valoare lor
fiind net inferioare necesitefilor celor mai urgente
ale beneficiarilor.

Constatem, in acelagi timp, c5 autoritelile publice
locale nu au criterii clare de evaluare a necesitAlilor gi astfel trateazi discriminatoriu copiii din aceiagi lamilie considerata seracA.
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cd in cadrul consultdrilor, asupra
acestui domeniu au existat multe obiecyii qi critici.
Constatdm o nemullumire generald din partea cadrelor didoctice fo{d de politica educaliei Si influienlele politice asupra Scolii, fald de standardele
sanitare de continut si format al manualelor rechizitelor, inventarul sportiv Scolar,.fald de fnanlareo
sistemului sifald de condiliile fzice de educo[ie si
instruire etc.
Men[iondm

37. Urmare

a Observaliilor finale din 2002, in

2003-2004 au fost elaborate gi aprobate Strategia
gi Planul Na{ional de Acliuni ,,Educa}ie pentru
to{i" (86% din costurile PNA sunt planificate in
bugetul de stat, ins5 sistemul nu are capacitatea de
absorblie a resurselor planificate din cauza ine4iei
cardelor din sistem, inclusiv, ca rezritat al influienlelor politice asupra gcolii).

ONG-urile considerd c[ qcoala se axeazd prea
mult pe instruire qi foarte pulin pe educafie. Menlionim ci Planul cadru de invildmint numdrd 19
curricule obligatorii 9i doar l5-20% din numdrul
total de ore ale Planului cadru de invalAmint poate
fi ales la discrelia qcolii.
38.

'

La consultdri aufost semnalate mai multe exemple

prin care se demonstreazd cd elevii incep[nd chiar
din clasa I, practic nu au timp de odihnd, orarul
acestorafiind suprasolicitat: 4-5 ore ocademice la
Scoald Si aproximativ tot atltea acasd pentru pregdtirea temelor
Unele ONG-uri semnaleazi plingeri ale pSrin{ilor,
care sunt impugi sd procure manuale la aceleagi
materii, de 2 ori pe parcursul aceluiaqi an, pe motivul existen{ei mai multor complete de materiale
didactice la aceiagi disciplini gcolard.

Menlionlm cI este criticate piala rechizitelor
gcolare, care, in viziunea pirinlilor gi specialigtilor, este de calitate inferioari, compus[ din diverse
obiecte (rechizite) periculoase din punct de vedere al securitl1ii sanitare gi fizice a copiilor (ra39.

diere urit mirositoare, rigle care se rup in agchii,
ghozdane neadaptate virstei gi cantitdlii/ mdrimii
rechizitelor, etc.). Acelea$i obieclii sunt gi fati de
inventarul sportiv utilizat in instituliile gcolare.
Constat5m cd in multe qcoli rurale mobilierul este
invechit qi deteriorat. Existd chiar gcoli in care se
mai folosegte inventarul de acum 90-100 de ani.

Menlionim, la fel problema substanlelor chimice
utilizate la lecliile de chimie. care au termen expirat gi mai sunt pastrate in qcoli din lipsa unor proceduri de colectare qi distrugere a acestorari.

Obieclii aparte au fost semnalate fald de calitatea
manualelor qcolare, atit [a capitolul conlinuturi
(calitatea informa{iilor care a fost caracterizatd
drept greoaie gi in exces/ voluminoasi), cit gi [a
calitatea tipografici (mdrimea qriftului, calitatea
pozelor, nunalele culorilor, formatul, etc.).
40. Constatlm drept problematicd finan{areh in-

stituliilor de invelemint preuniversitar, care este
dependentl in mare misurd de bugetele locale, la
rindul lor s6race. Menlionim cd bugetele gcolilor
gi gridinitelor rurale, in mare misurd acoperd doar
cheltuielile de salarii qi unele cheltuieli de intrelinere a infrastructurii.

in ultimul timp constatem o tendinli de creare in
fiecare qcoalS/ gr[dini!5 a Asocialiilor Pdrin{ilor qi
Pedagogiloq care nu sunt exponen{i veritabili ai
societAlii civile. in cadrul consultirilor s-a men{ionat ci iniliativa cre[rii in qcoli gi grldinile a Asocialiilor Pdrin{ilor gi Profesorilor este una buni
din punctul de vedere al participlrii plrinlilor la
educalia propriilor copii, insd, riscant[ din punctul
de vedere al contribu{iilor financiare impuse tuturor pirinlilor. in acelaqi timp, constatdm cA o mare
parle din activitali (reparalii curente, organizarea
evenimentelor extraEcolare. procurarea unor piese
de inventaq etc.) sunt suslinute anume din aceste
rr lnformalia a fost semnalatd de un grup de tineri participanli ai
unui program media
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ale

pirin{ilor, fhri de care, administra-

{iile gcolilor nu-gi imagineazi cum ar rezolva problemele curente.

Constatim ci participarea financiard a pirin{ilor la
procesul de educalie 9i instruire este vdzutd de citre $coalA drept solulie salvatoare, insd lipsa unui
cadru normativ care sf, reglementeze clar aceasta,
face ca unele familii si nu poatd face fa{d acestor contribulii gi in consecin!5 sd sufere din cauza
neglijdrii copilului de cdtre cadrele didactice qi a
lipsei de toleranli manifestatd de cltre a[1i copii.

Studiul ,,Evoluarea rapidd a muncii copiilor in
sectorul horticol din Moldova" indicd 8,5o,4 dintre
familii, cu situalie maleriald grea, care nu le permite sd facd falii cheltuielilor Scolare.
41. Constatdm existenla problemei absenteismului
gi abandonului gcolar qi o tendinl[ de muqamalizare de cdtre autorit[1ile qcolare a acestor fenomene.

.

Cifra oficial6 cu care opereazS Ministerul Educa{iei gi Tineretului oscileazd anual pu{in peste 100 de
cazuri la nivel naf ional, pe cind ONG-urile suslin
ci in fiecare gcoald existd cel pulin un caz de abandon gi/ sau absenteismls. Constatdm, la fel, cd biielii atestd o ratd a abandonului de 2 ori mai mare
decit in cazul fetelor.
ConstatAm qi o rigiditate mare a sistemului educalional fa{d de copiii care au abandonat $i incearca
si revind pe bdncile gcolii. Administraliile qcolilor
in rare cazuri accepta un asemenea copil gi in gi
mai rare caztri trmeazd o procedurd de examinare, recuperare gcolard qi inscriere intr-o clasd con-

form cunogtinlelor qi virstei.

Men{ionim cd o problemi serioasd este 9i timpul liber al copiilor, care, din punctul de vedere
a[ specialigtilor, nu este supavegheat de adulli sau
este limitat de pirinli.
42.

r3

I

Datele sunt confirmate $i de Studiul "Evaluarea rapidi a munii
copiilor in sectorul horticol din Moldova", 2005 Chiqiniu

Constatem, in special in localitilile rurale, o lipsl
a activitalilor extragcolare la alegerea copiilor. in
acelagi timp, constatem, accesul nelimitat al copiilor la TV prin cablu, inclusiv la canale pomo, la
intemet cafe-uri. inclusiv sit-uri pomo. etc.

Instituliile, care in sistemul educalional, iqi au menirea s5 asigure desfiqurarea activitAlilor de educalie extra$colard (Case de crealie, qcoli muzicale,
qcoli sportive, etc.), n-au fost reparate ani la rind,
iar baza materiall gi metodologici are o uzurl fizicd 9i morald avansati. Cadrele din aceste institu{ii
sunt puline qi remunerate inadecvat, activitdlile fiind, in mare parte, suslinute prin entusiasmul lor.
Men{iondm cA aceste cadre didactice nu sunt cuprinse cu sistemul de instruire continud.

I
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Exploatarea economici, inclusiv
munca copiilor
43. Constatdm o creqtere de 250% intre anii 2001

gi 2004 a numdrului cazurilor inregistrate de cele
mai grave lorme de muncl ale copilului. lncepind
cu 2003, cu un proces judiciar s-au finalizat 260
de cazuri. Men{ion[m cd segmentul cel mai vulnerabil la exploatarea economicf,, sunt copiii din
regiunile rurale.

Parlicipantii la consultdri au subliniat c5 de cele
mai dese ori copii sunt implicali in munci pe ling[
gospoddrie, care, ins5, depdqesc atribuliile gi for{ele copiilor 9i se realizeazd in detrimentul senetetii
$i dezvoltarii acestora.

Patru din 10 copii spun cd mai des sau uneori
otunci cind se intorc de lo Scoald, sunt puSi la o
serie de treburi gospoddreqti Si nu mai au timp nici
pentru joacd, prieteni Si nici pentru temete.
La fel, constatdm, existenla unor practici de muncd
la patron. Asemenea copii, in marea lor majoritate
sunt implicali in forme grave de munci ale copiilor: ciobeni la oi, munci in agricultur[, etc. Activitdli, care la fel se realizezl in detrimentul activit6!ii
lor de bazi (educalia gcolarl) 9i de cele mai multe
ori se finalizeazd cu abandonul qcolar.

Majoritatea dintre 3,894 copii care au abandonat
Scoala sunt incadrali in forme grave de muncd ale
copilului2o.

Menlionim cA sunt nevoiti s[ munceascd copiii
din familii sdrace/ cu venituri mici, copii din familii dezorganizate, cu un singur p[rinte sau familii
numeroase.

in ultimii 4-5 ani au fost lansate
cu suporftrl ILO/ IPEC qi ILO/ bureau for emplo44. Constatlm cd

Lq

Violenta fatE de copii in Republica Moldova. 2007 Chiqindu,
MET 9i UNICEF Moldova

D) E

yers activities un gir de proiecte/ activitAli care au
ca scop sensibilizarea opiniei publice asupra muncii copilului. elaborarea unor instrumente gi mecanisme de monitorizare a muncii copiilor gi evaluarea muncii copiilor. in rezultat au fost elaborate
cel pulin doud studii despre munca copiilor':r qi cel
pu!in un model de sislem de monitorizare a muncii
copilului, care poate fi deja preluat de citre autoritdli 9i aplicat la nivel de comunitate.

Exploatarea sexualA ti trafiGu! de copii
45. Acest domeniu este unul loarte sensibil,

motiv

din care intens discutat in contradictoriu. Constatdm cd Republica Moldova a frcut progrese considerabile in imbun6t[firea cadrului legal de prevenire gi combatere a traficului de copii. Au fost
semnate gi ratificate Convenlia gi Protocolul de la
Palermo, a fost aprobatd Legea despre prevenirea
gi combaterea traficului de fiinle umane in ca.1e un
capitol aparte este destinat prevenirii gi combaterii
traficului de copii, a fost completat Codul Penal
cu un articol care prevede penalizarea pomografiei
infantile, etc. Men{ionlm, insd, cd aplicarea acestora este lentd qi intens interpretatd din lipsa cadrului normativ.
46. Menlion[m cd la nivel de Guvem a fost insti-

tuit un Comitet Nalional qi citeva grupuri permanente de lucru, inclusiv unul pentru prevenirea gi
combaterea traficului de copii, care ins5, in ultimii
doi ani nu s-au reunit. Constatem cn dupn publicarea in 2008 a Raportului anual al Departamentului de Stat al SUA, unde Republica Moldova a
fost clasificatd in grupul al 3-lea de state (cu risc
maxim privind eforturile de eliminare a traficului
qi respectarea standardelor minime de combatere a

traficului de fiinte umane), Guvernul a reaclionat
promt $i au fost lansate un qir de activit[li, inclusiv
a fost adoptat Regulamentul privind procedura de
repatriere a copiilor gi adullilor - victime ale trafi-

r0 Evaluarea rapid5 a munii copiilor in sectorul honicol din Moldova,

2005 Chifineu, ILO/ Bureau for employers activities, FNPAIA

2t Yezi cnpitolnl Referinle
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cului de fiinle umane, traficului ilegal de migran{i,
precum qi a copiilor neinsolili.
MPSFC cu suportul Organizaliilor Intemalionale
qi unor ONG-uri locale gi intemalionale este in
proces de analizd a unui proiect de proceduri de
identificare, repatriere, proteclie $i reintegrare a
copiilor moldoveni reintorqi din Federa{ia Rus[.
Modelul de procedur[ a fost elaborat in perioada
2005-2008 in cadrul unor procese de evaluare a
misiunilor de repatriere din Federalia Rusd a copiilor moldoveni, victime ale exploat5rii $i abandonului.
47. Constatdm cd fenomenul traficului de copii n-a

fost studiat indeaproape 9i date statistice care ar
descrie fenomenul lipsesc. La fel lipsege un sistem de centralizare a statisticii num[rului copiilor
repatriali, mai multe institutii (MAI, MPSFC, OI)
fiind implicate in procese de repatriere.

48. Menliondm c5 Republica Moldova a ratificat
cele doui Protocoale Op{ionale ale CDC, prin Legea nr. 15-XVI din 06.02.2004 qi respectiv Legea
nr. 29 din 22.02.2007.

Men{iondm drept ingrijordtoare tratarea cazurilor
copiilor repatria{i din striinltate, care sunt vizu}i
de cAtre autoriteli, in primul rind, drept copii vagabonzi gi in conflict cu legea. Subliniem o lipsd
de atenlie asupra motivelor plecirii acestor copii
(abandon, neglijare parentali, etc.), la lel $i asupra modalitililor de traversare a frontierei, care in
unele cazuri este ilegald.

fel, cl cele mai active in dometraficului
de copii, rdmin ONGniul combaterii
urile, care dezvolti atit servicii de reabilitare gi
48. Constatdm, la

reintegrare pentru copiii victime, cit gi diverse programe de prevenire a fenomenului qi sensibilizare
a opiniei publice, inclusiv programe de imbunitdlire a sistemului de proteclie a copilului. Din 2007
in Republica Moldova activeazd qi Releaua ONGurilor nalionale pentru combaterea prostituliei $i
traficului de copii, afiliatd la ECPAT Intema{ional.

49. Constatdm cd Raportul inilial 9i explicaliile
ulterioare date la intrebirile Comitetului, spre deosebire de Observaliile finale, nu au fost puse la
dispozilie publicului larg gi nici a ONG-urilor spre
cunoqtin!6 9i dezbateri.

r
1.

2.

3.

rN
Avind in vedere importanla investirii in copii,
considerdm necesar ca Statul si prioriteze problemele in domeniu qi s[ aloce resurse cores-

rare cu ONG-urile qi alte institulii ale societalii

punzatoare, conforme necesitdlilor, pe bazd de
programe prioritare, evitind alocarea dispersa-

zi sistematici

t[

Avind in vedere intirzierile inregistrate, considerlm necesar[ qi crearea unui Grup de lucru
guvemamental permanent pentru a asigura
participarea tuturor ministerelor la elaborarea
participativd qi in timp a Raportului Nalional.

civile active in domeniul protecliei copilului,
bazatd pe mecanisme clare de colectare gi anali-

a banilor.

Pomind de la dificultdlile cu care se confruntd
sistemul in procesul de reformare, considerdm
necesari elaborarea unui concept clar de structur[ verticali qi orizontal5 a sistemului de
proteclie a copilului la toate nivelurile, precum gi elaborarea instrucliunilor metodologice de funclionare, mecanismelor de referire a
cazurilor, etc.

Avind in vedere cd drepturile copilului trebuie
cunoscute nu doar de copii ci qi de adulli, responsabili ai instituliilor Statului, considerdm
cd diseminarea textului CDC trebuie si fie subiectul instruirilor specifice in toate instituliile
de invifdmint. Sugerlm utilizarea in acest sens
a experienlei ONG-urilor specializate.

Luind in considerare conceptul de cooperare
interministeriali gi coordonare a eforturilor
in domeniul protecliei copilului, considerim
importanta reanimarea activitelii CNPDC 9i a

Pomind de la importanla coopererii au1oritAtilor cu ONG/ societatea civil[ atit in monitorizarea drepturilor copilului, cit gi in implementarea acestora, sugeram ca o politic[ de
deschidere spre cooperare $i evitarea aborddrii
concurenliale din partea autoritAlilor, ar facilita
considerabil relaliile. Elaborarea gi adoptarea
Legii unui procent ar impulsiona dezvoltrea
societa!ii civile qi pofesionalizarea acesteia.

Secretariatului permanent al acestuia.
4.

a datelor din tentoriu.

Luind in considerare lipsa unei structuri desconcentrate a MPSFC la nivel de comunitate.
sugerdm Guvemului revizuirea proiectului Regulamentului cadru de func{ionare al CLPDC
gi adoptarea acestuia. Menlion[m necesitatea
prevederii acoperirii financiare a funclion[rii
CLPDC.

cI un motiv al egecului (re) integrigi plasamentului in forme familiale de protec{ie este legat de lipsa pregdtirii pdrin{ilor gi lipsa unui mecanism de monitorizare
a plasamentelor, considerlm necesari elabora-

10. Cunoscind

rii familiale

Avind in vedere procesuI deja inceput de angajare a asistenlilor sociali comunitari, considerdm necesard continuare acestuia pind la finalizarea lui definitivd, revizuirea caietelor de
sarcini cu specificarea clard a funcliilor qi responsabilit[1ilor precum qi revizuirea nivelului
salarizdrii.

6.

Pomind de la importanla instituliei de ,,avocat al copilului" in procesul de monitorizare a
respectdrii CDC, consider[m necesar[ reglementarea activitAlii acesteia, finanlarea adecvatA, precum qi crearea unei platforme de coope-

rea qi implementarea unor curricule de pregdtire a pdrinlilor (pentru (re) integrare, plasament

provizoriu, adoplie, alte forme de proteclie) $i
elaborarea unui mecanism de monitorizare gi
evaluare periodicd a plasamentelor.
11.

Pomind d9 la importanla adopjiei ca formd de
proteclie a copilului qi avind in vedere existen!a proiectului de Lege despre reglementarea
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juridic[ a adop{iei, insistim
acestuia cu
hzate.
12.

asupra revizuirii
participarea ONG-urilor specia-

Avind in vedere r.ulnerabilitatea copiilor fa16
de orice formi de violenld, considerim necesard cerarea unui sistem cadru de protecfie a
copilului de orice formd de violenl5, adoptarea
Planului Na{ional de Actiuni privind prevenirea gi combaterea violenlei fa{i de copii.

13. Pornind de la caren{ele sistemului

probleme: organizarea audierilor legale ale copiilor in condilii protectoare, dezvoltdrii serviciilor de asisten!5 multidisciplinard a copiilorvictime, raportarea obligatorie a cazurilor de
abuz (mandatory report) de citre prolesionigtii
care intr[ in contact cu copiii, implementirii
mecanismului de colaborare inter-institulional[ qi referirea cazurilor identificate de violen!6
impotriva copilului.

15.

Luind

Avind in vedere c[ Planul cadru de inv[ldminte este voluminos qi bazat mult pe instruire,
sugerim revizuirea acestuia in contextul schimb[rii accentelor spre educatie.

17.

Cunoscind obiecliile fa{i de standardele de
calitate ale rechizitelor qcolare, manualelor,
mobilierului, considerdm necesard realizarea
unor studii cu privire la aceste probleme in vederea aprecierii riscurilor qi elaborarea/ imbunatAtirea standardelor in domeniu.

in domeniul

aplic[rii procedurilor standard de identificare,
inregistrare. relerire. asistare gi reintegrare a
copiilor victime ale abuzului qi neglijdrii, sugerdm dezvoltarea cadrului legal, normativ
gi institulional care sf, rispundd urmdtoarelor

14.

16.

localitalile rurale, este institulia care asigurd educalia qi socializarea atit a copiilor cit qi a plrin!ilor, subliniem importanla finan1[rii adecvate
a instituliilor preuniversitare gi imbun[tl(irea
atit a mediului fizic qi dotarea adecvati cu
echipamente, materiale didactice, rechizite,

18. Considerind cd gcoala, in special pentru

etc.
19.

in

considerare importanla informdrii
pentru prevenirea qi combaterea abuzurilor qi
violenlei, sugerim desfbgurarea campaniilor
de informare gi schimbare a atitudinilor fa!5 de
lenomenul violentei fald de copii in societate,
gi in mod special al plrinlilor.
Avind in vedere reformarea cadrelor institulional de proteclie a copilului, dezvoltarea noilor
standarde de asisten!5 a copiilor, considerdm
necesari revizuirea standardelor sanitar-epidemiologice ale serviciilor reziden{iale qi sugeram ca acestea sa nu fie dsicriminatorii qi
sd ia in considerare pregatirea copiilor pentru
viala independent6.

Avind in vedere c[ Asocialiile Pdrinlilor 9i
Profesorilor au cdpetat o dezvoltare amplS
in !arI, subliniem cd afilierea qi contribuliile financiare nu trebuie sd constituie condilii
pentru accesul nediscriminatoriu al copiilor
in qcoal[. Suger[m elaborarea unui cadru normativ pentru reglementarea activitalii acestor
asocia!ii.

20.

Pomind de la existenla unui numdr mare de
copii care abandoneazd qcoald, la fel a unui
numdr mare de copii care absenteazd mult gi
drept consecinld rdmin repetenli, precum gi
existenla unui numdr de copii neqcolarizali,
considerdm necesard $i opoftuna elaborarea
unui program curricular de recuperare a dezvolt[rii in corespundere cu necesitAtile de educa{ie ale acestora.

2t. Avind in yedere importanla socializirii pentru succesul incluziunii sociale a copiilor
recomandim dezvoltarea componentei extra-
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l
curriculare $i dezvoltarea serviciilor pentru
organizarea timpului liber al acestora (dotarea
centrelor comunitare, profesionalizarea cadrelor, elaborarea cursurilor oplionale variate,
etc. )

)) Luind in

considerare existenta unui numdr
mare de copii care suferd de maladii grave gi
care sunt nevoili sd fie intemali pentru perioade mari de tratament. considerim necesare
completarea in spitale a structurii statelor de
personal calificat gi de suport pentru asistenla
educalionalS, psihologicd gi ludici a acestor
copii.

impliclrii in formele grave de muncf, a copiilor considerim necesar[ dezvoltarea sistemului de moniorizare
a muncii copilului gi uni sistem de misuri de
protectie gi reabilitare a copiilor exploata(i
prin munci.

23. Pornind de la nocivitatea

in vedere importanla cunoa$terii fenomenului traficului de fiinle umane gi implicit
a traficului de copii consider[m necesari elaborarea studiilor anuale asupra tendinlelor fenomenului precum qi elaborarea mlsurilor de
prevenire, protectie qi reabilitarea a copiilor
victime.

24. Avind

)\

Cunoscind importanla familiei in dezvoltarea
copilului, precum gi pentru reugita lui in via1a de adult, considerlm impofiant elaborarea
sistemului de mlsuri privind asistenla gi protecfia copiilor rlmaqi IIr[ ingrijirea pdrinfilor
precum qi un sistem de mdsuri de responsabilizarea a pdrinlilor migranli.
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Alianla ONG-urilor active in domeniul Protecliei
Sociale a Copilului qi Familiei a fost constituiti la
5 martie 2002 9i este un for de ONG-uri na{ionale
9i locale din Republica Moldova. Formatiunea este
neinstitulionalizat[ qi funclioneazi pe principii benevole. APSCF are astdzi 115 membriz2 viziunea
cerora este o lume mai bunl pentru fiecare copil gi
familie din Moldova.
Misiunea APSCF este consolidarea capacitdlilor
ONG-urilor membre ale Alian{ei in dezvoltarea,
promovarea practicilor gi politicilor sociale axate
pe copil qi familie. Acest deziderat std la baza colaborlrii APSCF cu partenerii nalionali gi interna!ionali.
APSCF este guvemat5 de citre un Consiliul Coordonator cu un mandat de doi ani acordat de cdtre
Adunarea Generall pe bazd de alegeri deschise.
Membrii Consiliului Coordonator al APSCF sunt
reprezenlanli delegali de citre orice organiza[ie
membru a APSCF. Numirul membrilor Consiliului Coordonator aI APSCF este in funclie de num6rul organizatiilor membre (propo4ia I : l0).

Activitatea APSCF se bazeazi pe obiectivele strategice stabilite la Adunarea General[. Documentele strategice sunt elaborate o datd la 4 5 ani
$i sunt revizuite anual in cadrul gedinlelor anuale. Actualmente APSCF se conduce de Strategia
APSCF pentru perioada 2008 2012, elaboratd in
2007 qi aprobatd de Adunarea Generald anuald din
decembrie 2007.
Obiectivele strategice actuale sunt urmdtoarele:

r.r

construirea capacitililor de implicare in procese decizionale locale ce lin de proteclia copilului la cel pulin 30 de organiza{ii membre;

1.2 dezyoltarea capacitSlilor organizaliilor membre de a presta 5 servicii sociale la standardele
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Lista ONc-urilor membre ale APSCF poate fi accesatd

pe pagina web
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http://aliantacf.home.md

de calitate cerutel

,.J

stimularea a cel pulin 30 de organiza(ii membre sd inilieze la autorit5lile centrale sau locale propuneri de schimbare sau implementare
a unor politici sociale din domeniul protecliei

copilului;

/.4

participarea activd [a toate procesele decizionale la nivel central care privesc proteclia co-

pilului

9i

familiei.

APSCF a decis sd se implice in elaborarea Raportului complementar asupra implement[rii Convenliei ONU cu privire la Drepturile Copilului, avind
in vedere informatiile pe care le deline asupra situatiei copilului 9i familiei qi asupra situaliei respectdrii drepturilor copilului in diferite localitili ale
!5rii, de cdtre diferite autorit[li sau alli subiec,ti.

Membrii APSCF s-au angajat in moduri diferite in
procesul de elaborare a documentului: de ld oferirea informaliilor scrise (Rapoarte, studii de caz,
analize, etc.),la participarea la evenimentele regionale de analizi (mese rotunde, dezbateri, etc.); de
la dechidere 9i disponibilitatea spre participare, la
reticenp qi lipsn de activism. in fond, aceast[ situa{ie este expresia APSCF, Alian![ de ONG-uri care
inva![ profesionismul, colegialitatea, participativitatea qi loialitatea gi care gi-a propus ca urmdtorul
Raport sdJ elaboreze mult mai participativ qi mai
structurat decit acfualul.
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Alian(a ONG-urilor active in domeniul protecliei sociale a copilului qi familiei (APSCF) impreund cu Centrul Na{ional de Prevenire a abuzului fafi de copii (CNPAC),
ONG ,,Salva(i Copiii" Moldova, Centrul
de zi o,Speranfa" din Chiqiniu cu suslinerea
UNICEF.

3.

(:

ONG Amici dei Bambini Moldova
Campania nalionalS "Acest copil are nevoie de

o familie, are nevoie de TINE!" (anul 2006)
Scopul: promovarea dreptului la familie gi a
adop!iei na!ionale.

4.

ONG ,,EveryChild" Moldova

Campania nalionald de_comunicare LEAVE

2.

NO CHILD OUT/ SA NU EXCLUDEM

Campania nalionah

NICI UN COPIL (iunie 2003 - iunie 2004)

(anul 2006-2007-2008)

Scopul: atenlionarea opiniei publcie asupra
drepturilor copilului de a fi protejat de orice
form[ de discriminare qi excludere; asupra
problemei maltratArii, neglijlrii qi traficului de
copii; asupra copiilor separali de familie, institulionaliza{i; asupra copiilor cu disabilitali.

Scopul: sensibilizarea opiniei publice asupra
problemei institutionalizdrii copiilor qi promovarea serviciilor sociale de altemativd
5. ONG ,,Salva{i

Copiii" Moldova

Campania local[ (raioanele Ungheni, Cdldraqi),,i1i pasi, i-al acasi" (anul 2006) , ,

Centrul Na(ional de Prevenire a abuzului

fa(i

,,Chiami viitorul acas5"

de copii (CNPAC)
Scopul: implicarea specialigtilor locali in proteclia drepturilor copilului intr-un proces de
revizuire permanente a plasamentului copilului, in special al plasamentului institu!ional.

Campania nalionale,,Oare qi animalele iqi
bat puii" (anul 2002)
Scopul: sinsibilizarea opiniei publice privind
proteclia copiilului fali de abuz sau violenld

Campania nalionali ,,Prmovarea adop(iei nalionale. Un copil are nevoie de maml qi tat5,

domesticd.

Campania nalionald
{5" (anul 2006)

,,Copilirie firi

un copil are nevoie de tine" (anul 2006)

violen-

Scopul: sensibilizarea opiniei publice asupra
vilenlei 9i abuzurilor gi promovarea drepturilor copilului de caregte intr-un mediu protejat.
Campania nationale ,,Domnule judecitor mie frici" (anul 2007)
Scopul: incurajatrea audierei legale in instanlele de judecati in forme $i locuri prietenoase
copiilor.

Scopul: promovarea adopliei nalionale drept
formi primordiala de proteclie a copiilor institulionalizali.

6.

ONG o,Femeia qi Copilul
jin" (or. Criuleni)

-

Proteclie gi Spri-

Campania local[ ,,Deschide fereastra spre
lume to(i suntem ferici{i,, (anul 2004)
Scopul: sensibilizarea opiniei publice asupra
problemelor copiilor cu nevoi speciale gi promovarea drepturilor copiilor cu nevoi speciale.
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Campania localS ,,Acceptarea este o oportunitate qi pentru TINE" (anul 2007)

Scopul: sensibilizarea opiniei publice asupra
problemelor copiilor cu nevoi speciale gi promovarea drepturilor copiilor cu nevoi speciale.
7. ONG

STOICII (or. Bdlti)

Campania localS ,,Orice copil

meriti sI cres-

cI fericit" (anul 2005-2006)
Scopul: Imbundtdlirea condiliiilor de via!6 a
copiilor qi tinerilor cu disabilitlli.

ONG Federa(ia Na{ionali a Patronatului
din Agriculturi qi Industria Alimentarl
(FNPAIA) in parteneriat cu ONG ,,Salva{i
Copiii" Moldova
Campania locali ,,Locul copilului este in
gcoali, iar munca lui e cartea" (2008)

Scopul: promovarea educa{iei pentru eliminarea muncii copiilor

Campania nalionala,,Promovarea,,Codului
de Conduiti privind Eliminarea celor mai
Grave Forme ale Muncii Copiilor in Agriculturi gi Industria AlimentarS" (februarieaprilie 2008)

Scopul: incurajarea patronilor sI adere gi si
aplice in activitate ,,Codul de conduit6" pentru
eliminarea muncii copiilor in intreprinderile
agricole din subordine".

"Un viitor demn pentru
prin
copiii noqtri
eliminarea muncii copiilor" (noiembrie-decembrie 2006 )
Campania locald:

Scopul: sensibilizarea patronilor privind fenomenul muncii copiilor in agricultur[ gi crearea
parteneriatelor sociale in combaterea muncii
copiilor.
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Justilia juvenild in Republica Moldova, Raport

de evaluare 2002-2003,2004 Chiqindu, t-lNICEF Moldova gi Guvemul Republicii Moldo-

2.

J-

:"

Ingrijirea gi dezvoltarea timpurie a copiilor in
Republica Moldova, 2004 Chigineu, UNICEF
gi Guvemul Republicii Moldova
Dezvoltarea deprinderilor de viald pentru prevenirea traficului de fiinle umane, Raport de
evaluare a proiectului Dezvoltarea deprinderilor de viald pentru prevenirea traficului de
fin;e umane,2004 Chigindu, Guvernul Republicii Moldova, CIDDC, UNICEF, Radda Barnen

4.

Tinerii evaluiaz[ participarea, Raport de evaluare a particip6rii tinerilor in Republica Moldova, 2004 Chigin[u, European Youth Exchange
Moldova 9i UNICEF

5.

Traficul copiilor din Moldova pentru exploatarea sexuald qi a muncii. Evaluare rapid6,
2004 Chiqindu, Institutul pentru Politici Publice

1i.l -lrfil=
10. Situalia copiilor r[magi {Er[ ingrijire pdrinteasce in urma migrafiei, 2006 Chigineu, CIDDC qi LTNICEF Moldova

bazi asupra Proiectului FACT despre
situalia familiilor, cauzelor gi facturilor de risc
a migraliei qi traficului de copii, 2006 Chigindu, Terre des hommes Moldova gi ONG ,,Salvali Copiii" Moldova cu suslinerea UNICEF
Moldova, OSCE qi Agenlia ElvelianA pentru
Dezvoltare gi Cooperare

I 1. Studiu de

12. Violen{a fa{n de copii

in Republica Moldova,

2007 Chiginlu, MET 9i LTNICEF
13. Rdspunsul statului la cazurile de violenld fa!6
de copii, 2007 Chigineu, MET 9i LNICEF

14. Fenomenul adopliei in Republica Moldova:
cuno$tinte, atitudini 9i practici, 2007 Chiginnu,
Amici dei Bambini qi ONG ,,Salva{i Copiii"
Moldova

practicilor de referire in
vederea acordirii asistenlei qi protejSrii drepturilor persoanelor traficate din Republica
Moldova, 2007 Chiqindu, Biroul Naliunilor
Unite pentru Combaterea Drogurilor qi a Criminalitn{ii

15. Raport de Evaluare a

6.

Munca copiilor in ariile rurale, 2004 Chiqindu,
Centrul Nalional de Studii gi Informare pentru
Femei

7.

Abandonul copiilor in Republica Moldova,
2005 Chiqiniu, UNICEF qi Guvemul Republicii Moldova

cesul penal, 2007 Chigin5u, CNPAC, Nobody

Respectarea drepturilor minorilor in locurile de

17.Yiala in ochii copilului. Raportul copiilor despre respectarea Convenliei privind Drepturile
Copilului in Republica Moldova, 2008 Chiqiniu, CIDDC, Radda Bamen, APSCF

8.

detenlie, Raport de monitorizare, 2005 Chigineu, Institutul de Reforme Penale gi UNICEF
9.

Evaluarea rapidi a muncii copiilor in sectorul
horticol din Republica Moldova, 2005 Chiqindu, ILO, Bureau for employers activities,

16. Audierea

copilului victimi a abuzului in pro-

Children Foundation cu suportul OAK Foundation

FNPAIA
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AcestRaporlafostelaboratcusus!inereafinanciariatINICEF Moldova. Con{inutul Raportului!ine
deresponsabilitateaAlian{eiONG-uriloractiveindorneniulPrbtec!iei SocialeaCopilului qi Familiei
(APSCF) 9i in nici un fel de circumstante nu poate fi interpretat drept pozilie a UNICEF Moldova.
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