
Drepturile copilului în 
Republica Moldova
Analiza situației (raport intermediar)



Tema de acasă: obiective și date limită

• Elaborarea unui Raport (intermediar) asupra implementării CDC în R. 

Moldova (2017-2019)

• Prima decadă a lunii Octombrie 2019 – lansarea lucrărilor

• Sf. lunii Noiembrie 2019 – documentarea și selectarea materialului

• Decembrie 2019 – validarea cu unele ministere și deparatemente

• Sf. lunii Decembrie 2019 – redactarea finală



Metodologie

• Metaanaliză

• Etapa 1: documente publice (Rapoarte, date statistice, note informative, etc.)

• Etapa 2: validarea concluziilor (ședințe, note informative, etc.)

• Realizări: 

• Peste 300 de accesări a documentelor publice existente pe paginile oficiale 

ale Ministerelor și departamentelor

• Documentare asupra Rapoartelor puse la dispoziție de Secretariat

• !!! Analiza unor materiale din presa curentă



Metodologie (2)

• Exercițiu intermediar de pregătire a Raportului de țară

• Identificarea domeniilor sensibile și punctarea acțiunilor de adresare a 

acestora în termeni de scurtă durată și lungă durată

• Procesul de pregătire: opțiuni oferite de Comitetul ONU cu privire la 

drepturile copilului (sugestii)



Elemente ale procesului (extras din ghiduri)

• Raportarea este o actualizare a implementării CRC care este 

simplă atunci când există:

• un comitet național reprezentativ și eficient;

• o strategie națională clară de implementare a CRC;

• o coordonare a acțiunilor pentru implementarea strategiei naționale;

• indicatori și date pentru a monitoriza progresul 

Comitetul pentru Drepturile Copilului încearcă prin dialog de bună credință 

să ajute!



• 1 copil pentru Republica Moldova TREBUIE să 

fie un indicator



Conținutul Raportului (în proces)
clastere, format, nr. de pagini etc.

1. Măsuri generale de implementare (art. 4, 42 și 44, para. 6, din Convenție): 

Legislație; Politici și strategii comprehensive; Coordonare; Alocarea de 

resurse; Colectarea datelor; Monitorizare independentă; Diseminare, 

promovare și instruire; Cooperarea cu societate civilă

2. Definiția copilului (art. 1)

3. Principii generale (art. 2, 3, 6 și 12):  Non-discriminare; Interesul superior al 

copilului; Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare (art6); Respect pentru 

opiniile copilului

4. Drepturile și libertățile civile (art. 7, 8 și 13-17) : Înregistrarea nașterilor



Conținutul Raportului (în proces)
clastere, format, nr. de pagini etc.

5. Violența împotriva copiilor (art. 19, 24, alin. 3, 28, para. 2, 34, 37 (a) și 39): 

Pedeapsa corporală; Abuzul și neglijarea; Exploatarea și abuzul sexual; 

Practici dăunătoare

6. Mediul familial și îngrijirea alternativă (art. 5, 9-11, 18 (1) și (2), 20, 21, 25 și 

27 (4)): Mediul familial; Copiii privați de mediul familial; Adopția

7. Dizabilitate, sănătate de bază și bunăstare (art. 6, 18 (3), 23, 24, 26, 27 (1-

3) și 33): Copii cu dizabilități; Sănătate și servicii de sănătate; Sănătatea 

mintală; Sănătatea adolescenților; Standarde de viață



Conținutul Raportulu (în proces) 2
clastere, format, nr. de pagini etc.

8. Educație, recreere și activități culturale (art. 28–31): Educație, inclusiv 

formare profesională și îndrumare

9. Măsuri speciale de protecție (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (b) - (d) și 38–40): 

Copii în situație de migrație; Exploatare economică, inclusiv munca copiilor; 

Copii în situație de stradă; Vânzarea, traficul și răpirea; Administrarea justiției 

juvenile; Copii victime și martori ale crimelor

12. Protocoalele Facultative la CDC: cu privire la implicarea copiilor în 

conflicte armate și cu privire la vânzarea de copii, prostituția și pornhrafia 

infantilă; Ratificarea Protocolului opțional la Convenție cu privire la o 

procedură de comunicare



Conținutul Raportului (în proces) 3
clastere, format, nr. de pagini etc.

13. Ratificarea instrumentelor internaționale pentru drepturile omului:  

Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor 

migranți și membrii familiilor lor; Convenția internațională pentru protecția 

tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate.

14. Implementare și raportare: Monitorizare și diseminare; Mecanismul 

național de monitorizare și raportare



Constatări (macro): provocări

1. Măsuri generale de implementare (art. 
4, 42 și 44, para. 6, din Convenție): 

Legislație; Politici și strategii 

comprehensive; Coordonare; Alocarea 

de resurse; Colectarea datelor; 

Monitorizare independentă; Diseminare, 
promovare și instruire; Cooperarea cu 

societate civilă

Coordonarea la toate nivelele: 
inclusiv statutul CNPDC și CRPDC

Colectarea datelor: nomenclator de 
date și proces

Monitorizarea independentă: 

avocatul poporului; societatea civilă
Diseminarea DC și instruirea: în 

special a adulților (profesioniști)



Constatări (macro): provocări

3. Principii generale (art. 2, 3, 6 și 12):  

Non-discriminare; Interesul superior al 
copilului; Dreptul la viață, supraviețuire și 
dezvoltare (art6); Respect pentru opiniile 

copilului

Interesul superior al copilului și 
Respectul pentru opinie: 

interpretativitate; declarativ; 
discriminare în abordarea principiilor

Art.6 – necesită documentare



Constatări (macro): provocări

5. Violența împotriva copiilor (art. 19, 24, 

alin. 3, 28, para. 2, 34, 37 (a) și 39): 

Pedeapsa corporală; Abuzul și 
neglijarea; Exploatarea și abuzul sexual; 

Practici dăunătoare

Statistici îngrijorătoare: în același 
timp de apreciat îmbunătățirea 

procesului de colectare a datelor
Folosirea datelor în procesul de 

planificare a noilor servicii, a 

bugetului, politicilor, etc.

Coordonarea intersectorială 
lacunară: discrepanță mare între 

sesizările de rezonanță și investigații 
și măsuri de protecție a copiilor 

victime



Constatări (macro): provocări

6. Mediul familial și îngrijirea 

alternativă (art. 5, 9-11, 18 (1) și (2), 20, 

21, 25 și 27 (4)): Mediul familial; Copiii 

privați de mediul familial; Adopția

Dinamică imbucurătoare: în special 

în dispunerea tipurilor familiale de 

îngrijire
Îngrijorător: măsuri de protecție a 

copilului față de violență în sistemul 

de îngrijire; monitorizarea periodică 

a plasamentului; pregătirea către 
ieșirea din îngrijire; aftercare (!!!); 

acreditarea prestatorilor și inspecția 

serviciilor



Constatări (macro): provocări

7. Dizabilitate, sănătate de bază și 
bunăstare (art. 6, 18 (3), 23, 24, 26, 27 (1-
3) și 33): Copii cu dizabilități; Sănătate și 
servicii de sănătate; Sănătatea mintală; 
Sănătatea adolescenților; Standarde de 

viață

Considerarea Raportului asupra 
Convenției pentru protecția 

persoanelor cu dizabilități

Capitol slab documentat



Constatări (macro): provocări

8. Educație, recreere și activități 
culturale (art. 28–31): Educație, inclusiv 

formare profesională și îndrumare

Acces nediscriminatoriu pentru toți 
copiii: îmbunătățiri în contextul 

educației incluzive

Spectrul de păreri este foarte mare

Documentarea continuă



Constatări (macro): provocări

9. Măsuri speciale de protecție (art. 22, 

30, 32, 33, 35, 36, 37 (b) - (d) și 38–40): 

Copii în situație de migrație; Exploatare 

economică, inclusiv munca copiilor; 
Copii în situație de stradă; Vânzarea, 

traficul și răpirea; Administrarea justiției 

juvenile; Copii victime și martori ale 

crimelor

Dinamică pozitivă continuă în 
monitorizarea copiilor cu părinții 
plecați în străinătate;
Monitorizare lacunară și percepție 

uneori greșită a conceptului de 

exploatare economică
Copii în situație de stradă: unele 

îmbunătățiri, însă rămâne o 

provocare cooperarea și 
coordonarea intersectorială pe 

aceste cazuri

Servicii cu specializare inaltă pentru 
copii victime și martori



Constatări (macro): provocări

12. Protocoalele Facultative la CDC: cu 

privire la implicarea copiilor în conflicte 
armate și cu privire la vânzarea de copii, 

prostituția și pornhrafia infantilă; 

Ratificarea Protocolului opțional la 

Convenție cu privire la o procedură de 

comunicare

În documentare pe PF1

Retrospectivă a recomandărilor pe 

PF2
Provocare: semnarea și ratificarea 

PF3



Constatări (macro): provocări

13. Ratificarea instrumentelor 
internaționale pentru drepturile omului:  

Convenția internațională privind 

protecția drepturilor tuturor lucrătorilor 

migranți și membrii familiilor lor; 

Convenția internațională pentru protecția 

tuturor persoanelor împotriva dispariției 

forțate.

Dece?



Constatări (macro): provocări

14. Implementare și raportare: 

Monitorizare și diseminare; Mecanismul 

național de monitorizare și raportare

Monitorizarea și Diseminarea rămân 

activități mai mult promovate de 

societatea civilă



Provocări în elaborarea Raportului

”Cultură” de raportare

Indicatori

Proces

Văzut drept un proces comlicat și 
adițional la responsabilitățile din 

caietele de sarcini

Ce raportăm?

1 personaă vs 1 grup de redactare



Pașii următori

• Întâlniri și discuții telefonice

• Solicitară de date lipsă

• Solicitare de a citi și valida conținuturile clasterelor

• Redactare finală – 20 decembrie 2019


