
Consiliul raional 
pentru protecția 

drepturilor copilului

Instrument de coordonare în promovarea și protecția drepturilor 
copilului



subiecte
• Noțiuni de bază

• Atribuții/ funcții

• Coordonarea intersectorială

• Date/ statistici

• Participarea copiilor



Consiliul raional/ municipal/ local pentru 
protecţia drepturilor copilului (atribuții)

• Implementarea politicilor naționale;

• Elaborarea programelor/ planurilor locale;

• Coordonarea intersectorială;

• Monitorizarea drepturilor copilului;

• Examinarea cazurilor de încălcare a drepturilor copilului de către 
persoanele fizice şi juridice;

• Examinarea cazurilor minorilor delincvenţi şi ale părinţilor ce nu-şi 
îndeplinesc obligaţiunile părinteşti.



Noțiuni: Protecția 
copilului

protecția copiilor 
împotriva violenței, 
exploatării, abuzurilor și 
neglijării atât în, cât și în 
afara căminului 

(art.19 din Convenția 
ONU cu privire la 
drepturile copilului 
reprezintă) 



Noțiuni: Protecția 
drepturilor copilului

Copiii se nasc cu libertăți fundamentale 
și cu drepturi inerente oricărei ființe 
umane.

Toate drepturile copilului stabile în 
Convenție, sunt esențiale, indivizibile, 
interdependente și se asigură tuturor în 
măsură egală. 

Convenția recunoaște statutul special al 
copilului pornind de la condiția acestuia 
de persoană în creștere și dezvoltare. 

Această recunoaștere este însoțită de 
instituirea obligației din partea statelor 
de a oferi copiilor o protecție specială și 
sporită, precum și obligația de a pune în 
practică toate drepturile prevăzute în 
Convenție.



Noțiuni: Sistemul de 
protecție a copilului

Set de legi, politici, reglementări și servicii 
necesare în toate sectoarele sociale (în special 
bunăstarea socială, educația, sănătatea, 
securitatea și justiția) pentru a sprijini prevenirea 
și reacția la riscurile legate de protecție (UNICEF). 

Sistemul de protecție a copilului face parte din 
protecția socială și chiar se extind dincolo de 
acesta. 

La nivel de prevenție, obiectivul Sistemului de 
protecție a copilului include sprijinirea și 
consolidarea familiilor pentru reducerea 
excluziunii sociale și reducerea riscului de 
separare, violență și exploatare. 

Responsabilitățile sunt împărțite între agențiile 
guvernamentale, serviciile publice și  private, 
grupurile comunitare, făcând coordonarea între 
sectoare și niveluri, inclusiv sistemele de referire 
de rutină etc., drept componentă necesară a 
sistemului eficient de protecție a copilului.



Coordonarea intersectorială 
în protecția drepturilor 
copilului

• Ce?

• De ce?

• Cum?

• La ce servește?



Modele de 
coordonare 

intersectorială

• Istorie scurtă (1989 - ...)

• Setarea de scopuri comune

• Implementarea de planuri locale

• Cazuistică

• Covid19



Colectarea datelor • Ce date colectați și la ce și 
cum le folosiți?



Participarea 
copiilor: drept

• Copiii au dreptul de a fi auziți și au dreptul de 
acces la informații;

• Participarea copiilor este pozitivă pentru 
dezvoltarea copiilor și a tinerilor (crește stima de 
sine și încrederea în sine);

• Participarea copiilor are un impact pozitiv asupra 
comunității și a cetățeniei active, copiii pot co-
decide cu privire la problemele care îi preocupă;



Participarea 
copiilor: 
proces

Obligația autorităților de a consulta toate deciziile care-i 
afectează direct sau indirect
Consultarea este un proces asumat, bine pregătit
• Copiii își cunosc dreptul de a participa
• Copiii sunt informați despre subiectul consultat
• Copiii își exprimă părerea pe marginea subiectului într-

un mediu adaptat și securizat
• Părerea copiilor este analizată și considerată
• Copiii beneficiază de un feedback cu privire la decizia 

luată pe marginea consultării



Concluzii

• Planuri cu scopuri și 
obiective aplicabile 
raionului (bazate de date 
fiabile) și identificate în 
consultare cu beneficiarii 
finali

• Mecanisme de 
coordonare



Vă mulțumesc și Vă urez succese!

Mariana IANACHEVICI
Director Executiv, AO AVE Copiii

ian.mia07@gamil.com sau
m.ianachevici@avecopiii.md

+373 (0) 6 910 31 25
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