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Cuvânt înainte
SalvaŃi Copiii Suedia vă prezintă acest studiu preliminar cu privire la procesul de
monitorizare a drepturilor copilului la nivel local în Estonia, Lituania, Republica Moldova,
România, Serbia şi Suedia.
În ultimii ani, s-au realizat progrese semnificative în ceea ce priveşte elaborarea unor acte
normative şi politici care au îmbunătăŃit considerabil respectarea drepturilor copilului în
Europa. Mai mult, atât rapoartele naŃionale, cât şi rapoartele alternative realizate de
organizaŃiile neguvernamentale pentru Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului au
contribuit la o înŃelegere mai profundă a situaŃiei copiilor în Europa. Cu toate acestea, mai
sunt încă multe lucruri de realizat, pentru a se asigura că schimbările realizate la nivel naŃional
sunt transpuse la nivel local, astfel încât să conducă şi la schimbări efective în viaŃa de zi cu zi
a copiilor.
SalvaŃi Copiii Suedia consideră că procesul de raportare către ONU trebuie să fie susŃinut de o
monitorizare permanentă şi exhaustivă a drepturilor copilului la nivel naŃional, regional şi
local. În linie cu procesul de descentralizare la nivel european, multe dintre deciziile care
afectează viaŃa de zi cu zi a copiilor sunt luate la nivel local. În consecinŃă, monitorizarea la
nivel local va deveni un factor din ce în ce mai important pentru evaluarea impactului pe care
descentralizarea procesului de luare a deciziilor îl are asupra drepturilor copilului. Aşadar,
trebuie să se acorde importanŃă modului în care Ńările vor putea aborda monitorizarea
drepturilor copilului la nivel local într-o manieră strategică şi durabilă.
Acest studiu preliminar nu îşi propune să identifice „soluŃii model“ în ceea priveşte modul în
care monitorizarea drepturilor copilului la nivel local s-ar putea implementa cel mai bine şi
nici să utilizeze experienŃa anumitor Ńări pentru a trage concluzii la nivel european. Prin acest
studiu preliminar, sperăm să atragem atenŃia asupra experienŃelor diverse din acest domeniu şi
să deschidem drumul către dezbateri şi discuŃii cu privire la modalităŃile prin care se poate
asigura o abordare strategică şi comprehensivă a procesului de monitorizare a drepturilor
copilului la nivel local. Astfel de discuŃii trebuie să ia în considerare numeroşi factori, precum
actorii implicaŃi la nivel central, regional şi local, structurile de monitorizare deja existente,
precum şi elementele naŃionale specifice. În acelaşi timp, pentru astfel de discuŃii ar fi
benefică şi o dezbatere la nivel european, în care instituŃiile responsabile la nivel regional,
precum UE şi Consiliul Europei, ar putea contribui cu soluŃii prin care aceste aspecte să fie
concretizate.
SalvaŃi Copiii Suedia doreşte să continue această dezbatere la nivel european şi, împreună cu
organizaŃiile partenere, acŃionează pentru construirea unei Europe în care drepturile tuturor
copiilor să fie pe deplin respectate, indiferent de Ńara sau localitatea în care locuiesc.
Britta Öström
Reprezentant Regional pentru Europa
SalvaŃi Copiii Suedia
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Rezumat
Descentralizarea are un impact crescut asupra respectării drepturilor copilului la nivel local, în
contextul în care procesul de luare a deciziilor cu privire la viaŃa de zi cu zi a trecut gradual de
la nivel central la nivel regional sau local. Cu toate acestea, statisticile cu privire la drepturile
copilului sunt, de regulă, elaborate de către autorităŃile centrale, iar informaŃiile despre
existenŃa şi modul de realizare a monitorizării drepturilor copilului la nivel local sunt
insuficiente. Pentru acest studiu preliminar, s-au analizat documente şi s-au realizat interviuri,
cu scopul de a clarifica aceste aspecte şi pentru se a afla punctele de vedere ale actorilor
implicaŃi, din şase Ńări europene.
În primul capitol, este analizată extinderea procesului de descentralizare în diferite Ńări. Au
fost identificate trei tendinŃe majore: deconcentrarea în context centralizat, în Republica
Moldova, România şi Serbia; descentralizarea în proces de tranziŃie, în Estonia şi Lituania şi
un transfer accentuat al puterii de decizie către autorităŃile locale, în Suedia.
În Republica Moldova şi Serbia, puterea politică şi administrativă a fost deconcentrată în
domeniul educaŃional şi social, dar autorităŃile centrale sunt încă principala sursă de finanŃare
şi autoritate. AutorităŃile locale pot să dezvolte şi să finanŃeze servicii sociale suplimentare
pentru copii, însă aceste posibilităŃi sunt subdezvoltate, din considerente de ordin cultural şi
financiar. În Republica Moldova, situaŃia DirecŃiilor Municipale pentru ProtecŃia Drepturilor
Copilului din Chişinău şi din Raionul Criuleni reflectă deschiderea sistemului către creşterea
autonomiei locale, precum şi limitările sale extreme.
În Serbia, responsabilităŃile administrative majore au fost delegate către structuri
guvernamentale intermediare, precum Municipiul Belgrad şi Provincia Autonomă Vojvodina,
dar politicile din majoritatea domeniilor sunt încă elaborate la nivel central. Planurile de
locale de acŃiune, elaborate în paralel cu Planul NaŃional de AcŃiune pentru Copii,
promovează implicarea anumitor autorităŃi locale în procesul de monitorizare a drepturilor
copilului. Alte proiecte susŃinute de Ministerul Muncii, Ocupării şi Politicilor Sociale
încurajează autorităŃile locale să dezvolte proiecte pentru copii, în funcŃie de nevoile
identificate la nivel local.
În România există mai multe tipuri de situaŃii. Descentralizarea sistematică şi la scară largă a
serviciilor de protecŃie a copilului constă în principal în delegarea puterii administrative către
autorităŃile judeŃene şi transferul responsabilităŃii furnizării de servicii către autorităŃile locale.
Cu toate acestea, coordonarea eforturilor în domeniile educaŃie, sănătate şi protecŃia copilului
la nivel local ridică încă probleme, iar procesul de descentralizare este incomplet. AutorităŃile
centrale garantează procesul de consiliere metodologică şi supervizare, încă dominat de
paradigma protecŃiei copilului, care a prevalat pe parcursul procesului de aderare la UE.
În Estonia, standardele sunt elaborate la nivel central, însă implementarea diferă în funcŃie de
domeniu. Sistemul sanitar este, în general, privat, dar există reglementări şi un sistem de
asigurări centralizat pentru persoanele sub 18 ani. Majoritatea beneficiilor şi serviciilor
sociale sunt furnizate la nivel local, în conformitate cu prevederile şi reglementările legislaŃiei
naŃionale. AutorităŃile locale sunt într-o foarte mare măsură implicate în domeniile educaŃie şi
protecŃia copilului.
Cu privire la descentralizarea din Lituania, o problemă o constituie faptul că agenŃiile pentru
protecŃia copilului reclamă existenŃa unor presiuni şi le limitări din partea autorităŃilor locale.
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Gradul de cuprindere al serviciilor sociale furnizate depinde de priorităŃile politice locale,
apărând frecvent conflicte de interese între departamentele administraŃiei locale. În
consecinŃă, autorităŃile centrale iau în calcul standardizarea şi monitorizarea la nivel naŃional,
în timp ce unele autorităŃi locale, precum cele din Kaunas, îşi extind autonomia. Serviciile
organizaŃiilor neguvernamentale, precum centrele de zi înfiinŃate de SalvaŃi Copiii, sunt
transferate în responsabilitatea autorităŃilor locale.
În Suedia, există un nivel ridicat al descentralizării în ceea ce priveşte piaŃa, furnizarea de
servicii şi domeniul administrativ. AutorităŃile locale au autonomie în implementarea
politicilor naŃionale şi a deciziilor parlamentare. Unele autorităŃi locale, precum cele din
Örebro, au adoptat o atitudine proactivă referitor la implementarea drepturilor copilului.
Această abordare înseamnă că respectarea drepturilor copilului nu depinde atât de
descentralizare, cât de cunoaşterea prevederilor ConvenŃiei cu privire la Drepturile Copilului
(CDC), de resursele alocate pentru copii, colaborarea intersectorială la toate nivelurile şi
existenŃa unor sisteme independente de monitorizare, specializate în drepturile copilului.
Acest studiu analizează şi modul în care instituŃiile independente realizează monitorizarea
drepturilor copilului. Principiul de la Paris şi Comentariul General Nr. 2 al Comitetului ONU
pentru Drepturile Copilului sunt standardele internaŃionale cele mai importante care
reglementează rolul acestor instituŃii referitor la promovarea şi protecŃia drepturilor copilului.
Totuşi, acestea nu analizează mecanismele locale şi relaŃia potenŃială cu cele naŃionale.
Studiul de faŃă analizează modul în care instituŃiile independente (avocatul poporului) de la
nivel naŃional, regional sau chiar municipal îşi exercită autoritatea legală, politică şi morală de
monitorizare a drepturilor copilului la nivel local în cele şase Ńări. Indiferent că sunt
specializate în drepturile copilului sau funcŃionează în cadrul unei direcŃii tematice, acestea
pot acŃiona în cazul unor probleme legate de respectarea drepturilor copilului prin birourile
descentralizate, prin delegarea puterii către filialele locale sau prin asigurarea serviciilor de
intervenŃie la nivel local pe teritoriul întregii Ńări. Colaborarea dintre instituŃiile care
monitorizează drepturile copilului poate fi o soluŃie pentru o mai bună rezolvare a cazurilor
locale de încălcare a drepturilor copilului sau pentru derularea unor acŃiuni complementare de
monitorizare. Persoanele intervievate au propus diferite soluŃii pentru extinderea reŃelei de
actori implicaŃi şi resurse necesare pentru acest domeniu, fără ca aceasta să presupună în mod
necesar înfiinŃarea unor noi structuri.
Auto-monitorizarea structurilor de stat este, de asemenea, analizată. De regulă, autorităŃile
centrale elaborează rapoarte regulate şi, în unele cazuri, iniŃiază acŃiuni de monitorizare mai
complexe: colectarea de date pe baza unor indicatori noi construite din perspectiva drepturilor
copilului, studii de caz tematice şi cercetări longitudinale. Cu excepŃia iniŃiativelor academice,
colectarea datelor rămâne în responsabilitatea autorităŃii locale, depinzând de gradul de
descentralizare atins. Cu toate acestea, implicarea actorilor locali şi oferirea de feedback către
specialiştii de la nivel local sunt limitate.
În acest context, monitorizarea drepturilor copilului de către autorităŃile locale reprezintă un
fenomen nou, pe care instituŃiile naŃionale îl pot încuraja prin includerea în priorităŃile de
lucru şi furnizarea de servicii de consiliere metodologică. Exemplele din Suedia, dar şi din
Republica Moldova şi România, oferă cititorului motive de reflecŃie. În plus, un capitol sumar
despre iniŃiativele de informare şi coordonare la nivel local arată că structurile nou înfiinŃate
sunt necesare, dar au puteri şi mandate limitate.
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În Ńările analizate, succesul implicării organizaŃiilor neguvernamentale în procesul sistematic
de monitorizare a drepturilor copilului variază. Cazul Lituaniei este tipic. Limitările
practicilor guvernamentale sunt reproduse în sfera acŃiunii ONG-urilor. Pe de o parte, lipsa
resurselor şi necesitatea muncii pe teren exclud monitorizarea de pe lista priorităŃilor la nivel
local. Pe de altă parte, atunci când se realizează monitorizarea, birourile centrale ale ONGurilor din capitală sunt cele care, de regulă, preiau iniŃiativa. Ele solicită date de la nivel local,
pe care tot ele le analizează, nereuşind astfel să mai ofere feedback în teren. Numai în cazul în
care sunt disponibile resurse importante, ONG-urile pot dezvolta o practică foarte complexă,
ca în cazurile României şi Suediei.
Studiul se încheie cu o discuŃie despre necesitatea restabilirii echilibrului de putere, ca fiind o
opŃiune în cazul încălcării drepturilor copilului, şi cu prezentarea unor surse alternative de
informaŃii despre implementarea drepturilor copilului la nivel local. Chiar dacă există unele
exemple de bună practică, în toate Ńările analizate sunt probleme în acest domeniu, indiferent
dacă sistemul de stat rămâne puternic centralizat sau autorităŃile locale au o putere mare şi
norma o reprezintă descentralizarea pieŃei. Studiul prezintă şi unele recomandări, în direcŃia
implicării instituŃiilor internaŃionale, naŃionale şi locale pentru elaborarea unor soluŃii
adecvate.
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1. INTRODUCERE
SalvaŃi Copiii Suedia se implică de câteva zeci de ani în promovarea drepturilor copilului
conform ConvenŃiei ONU cu privire la Drepturile Copilului (denumită în continuare CDC),
adoptată în 19891. Departamentul pentru programe naŃionale al SalvaŃi Copiii Suedia a fost
denumit Avocatul Copilului în anii ’70, însă SalvaŃi Copiii Suedia a susŃinut cu putere
înfiinŃarea unei instituŃii naŃionale a Avocatului Copilului, lucru care s-a întâmplat în anul
1993. La nivel internaŃional, prima instituŃie oficială a avocatului poporului a fost înfiinŃată în
anul 1981, în Norvegia. În aceeaşi perioadă, s-au iniŃiat dezbateri la nivel internaŃional,
schimburi de experienŃe şi cunoştinŃe despre rolul „instituŃiilor independente pentru protecŃia
drepturilor copilului“2. S-au înfiinŃat reŃele oficiale, care să contribuie la schimbul de
cunoştinŃe şi oferirea de asistenŃă tehnică între instituŃiile avocatul copilului din diferite Ńări3.
łările care adoptat CDC şi-au creat propria experienŃă în auto-monitorizarea situaŃiei copiilor,
pentru a putea realiza raportul iniŃial către Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului
(denumit în continuare „Comitetul ONU“). Provocările armonizării practicilor şi datelor
statistice existente cu cerinŃele Comitetului ONU erau imense. Statele au realizat din ce în ce
mai mult necesitatea dezvoltării unor servicii specializate, sisteme de colectare a datelor
bazate pe perspectiva drepturilor copilului şi instituŃii naŃionale de coordonare. În mod
asemănător, ONG-urile care derulează proiecte pentru copii au considerat procesul de
raportare cu privire la CDC o oportunitate să îşi prezinte punctele de vedere, dar şi să
colecteze date. PosibilităŃile societăŃii civile şi ale ONG-urilor variază de la realizarea de
rapoarte tematice alternative la monitorizarea sistematică şi au evoluat în timp, în strânsă
legătură cu finanŃările şi priorităŃile agendei politice. În multe Ńări, a fost introdusă în agenda
publică Ziua NaŃională a Drepturilor Copilului, o ocazie de a prezenta o evaluare anuală a
progreselor şi rezultatelor obŃinute, prin intermediul mass-media şi al evenimentelor publice.
Planurile naŃionale de acŃiune elaborate cu ocazia Sesiunii Speciale a Adunării Generale a
ONU dedicată Copiilor şi strategiile naŃionale mai ample, precum Strategiile pentru
Reducerea Sărăciei şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au creat, de asemenea, un
cadru pentru acŃiune şi monitorizare, în pofida referirilor lor limitate la drepturile copilului.
La nivel european, procesul de aderare la UE şi câteva iniŃiative tematice ale Consiliului
Europei au reprezentat elemente importante pentru dezvoltarea monitorizării drepturilor
copilului şi controalelor legale. Cu toate că tendinŃa instituŃiilor europene este să se
concentreze în principal pe probleme majore privind protecŃia copilului (îngrijirea în sistemul
instituŃionalizat, exploatarea sexuală a copiilor, traficul etc.), ele au stabilit un precedent în
includerea drepturilor copilului pe agenda negocierilor la nivel înalt4. Cercetările
independente, precum cele realizate de Institutul de Cercetare Innocenti UNICEF şi proiectele
MONEE5 în mod special, au reprezentat instrumente folosite pentru implicarea mediului
1

Textul integral al ConvenŃiei, toate materialele ONU relevante şi rapoartele de Ńară sunt disponibile la adresa
http://www.ohchr.org
2
Per Milijeteig, Avocatul Copilului: experienŃa SalvaŃi Copiii Norvegia privind sprijinirea şi colaborarea cu
instituŃiile responsabile cu protecŃia drepturilor copilului , vol.1, Oslo 2005.
3
A se consulta, de exemplu, ReŃeaua Europeană a Avocatului Copilului (ENOC) :
http://www.ombudsnet.org/enoc/index.asp
4
A se consulta, de exemplu, capitolul dedicat Ńărilor candidate Bulgaria şi România în S.Ruxton, Ce se întâmplă
cu noi? Drepturile copilului în Uniunea Europeană, paşii următori, Euronet, 2005.
5
A se consulta baza de date TransMONEE, precum şi rapoartele de cercetare disponibile la: http://www.uniceficdc.org/resources/
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academic la nivel naŃional, a serviciilor de statistică şi administraŃiilor în eforturi fără
precedent de monitorizare a drepturilor copilului.
La mai mult de 15 ani de la adoptarea ConvenŃiei ONU cu privire la Drepturile Copilului,
majoritatea Ńărilor şi-au înfiinŃat proceduri şi mecanisme de monitorizare, însă apar provocări
noi. Una dintre ele este problema descentralizării; acest studiu preliminar va analiza impactul
pe care descentralizarea îl are asupra problematicii drepturilor copilului.

1.1 Obiectivele studiului preliminar
În cadrul Programului pentru Europa, SalvaŃi Copiii Suedia sprijină diverse organizaŃii
europene care acŃionează în domeniul drepturilor copilului. Cu ocazia unei întâlnirii cu
partenerii care a avut loc în anul 2006, s-au discutat aspecte privind situaŃia pe viitor a
drepturilor copilului în Europa. Dintre tendinŃele de dezvoltare multiple, s-a evidenŃiat una
despre care organizaŃiile aveau cunoştinŃe şi informaŃii insuficiente: monitorizarea drepturilor
copilului la nivel local. Multe organizaŃii care lucrează în domeniul drepturilor copilului au
admis că procesul de descentralizare la nivel naŃional a influenŃat respectarea şi
implementarea drepturilor copilului la nivel local, unde procesul de luare a deciziilor privind
viaŃa de zi cu zi a copiilor, precum educaŃia, sănătatea şi serviciile sociale, a trecut treptat de
la nivel central la nivel local. În acelaşi timp, monitorizarea drepturilor copilului a rămas încă
la nivel central şi există puŃine informaŃii despre modul în care se realizează monitorizarea
drepturilor copilului la nivel local în Europa. Aspectele identificate au constituit punctul de
plecare pentru acest studiu preliminar privind mecanismele de monitorizare a drepturilor
copilului la nivel local, obiectivul principal fiind colectarea informaŃiilor despre modul în care
Ńările europene îşi dezvoltă mecanisme de monitorizare a drepturilor copilului la nivel local,
în contextul procesului de descentralizare. Cele 6 Ńări incluse în studiul preliminar au fost
selecŃionate în funcŃie de existenŃa organizaŃiilor partenere din domeniul protecŃiei copilului,
interesul şi posibilitatea acestora de a ne sprijini în realizarea studiului.
IniŃial, a fost necesară evaluarea nivelului la care s-a realizat descentralizarea şi impactul
asupra situaŃiei copiilor. Întrucât nivelul descentralizării este diferit în domeniile care
afectează situaŃia copiilor, trebuie analizate sectoarele principale (servicii sociale, educaŃie,
sănătate, legislaŃie), luând, de asemenea, în considerare şi celelalte domenii care afectează
într-un mod sau altul situaŃia copiilor. Cum au fost colectate şi diseminate la nivel local
informaŃiile referitoare la situaŃia copilului, pentru fiecare situaŃie în parte? Cum s-au
centralizat informaŃiile la nivel naŃional? S-au identificat discrepanŃe la nivel regional? Cum
au fost remediate?
În Lituania şi Suedia, există deja unele instituŃii naŃionale independente, cu responsabilităŃi
specifice în domeniul protecŃiei drepturilor copilului. Este necesară o evaluare a modului în
care aceste instituŃii abordează problematica monitorizării drepturilor copilului la nivel local,
din prisma tipurilor de intervenŃie, a instrumentelor pentru analiza comparativă şi a
prevederilor legale, utilizate sau necesare. În Estonia, Republica Moldova, România şi Serbia
nu există astfel de instituŃii oficiale, dar funcŃionează mecanisme independente generale, cu
responsabilităŃi şi în domeniul monitorizării drepturilor copilului6. Cât de specializate sunt
6

Terminologia şi traducerea denumirilor în limba engleză diferă foarte mult de la Ńară la Ńară. În prezentul studiu,
toate aceste instituŃii sunt denumite generic Avocatul Poporului sau Avocatul Copilului. Denumirile oficiale
sunt: Cancelar de Stat (Estonia), Inspector pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului (Lituania), Avocat
Parlamentar (Moldova), Avocatul Poporului (România), Avocatul CetăŃenilor (Serbia), Avocatul Poporului din
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aceste instituŃii în domeniul drepturilor copilului? Cum se realizează monitorizarea drepturilor
copilului în diferite zone? Sunt capabile mecanismele instituŃionale existente să garanteze
independenŃa, accesibilitatea şi eficienŃa acŃiunilor ce vizează protejarea drepturilor copilului
pe cuprinsul întregii Ńări? ÎnfiinŃarea unor mecanisme noi ar îmbunătăŃi situaŃia existentă? În
cazul unui răspuns afirmativ, la ce nivel ar trebui înfiinŃate? Care ar trebui să fie
responsabilităŃile unor astfel de mecanisme? În general, care sunt asemănările şi deosebirile
dintre situaŃia existentă în aceste Ńări? Există provocări comune pentru aceste Ńări?
Acest studiu preliminar nu oferă răspunsuri la toate întrebările; prezintă situaŃia generală din
Ńările analizate şi evidenŃiază lacunele şi tensiunile. Scopul studiului este să pună problema la
nivel european, pentru a încuraja guvernele şi societatea civilă să discute despre modalităŃile
prin care se poate asigura respectarea drepturilor pentru toŃii copiii la nivel naŃional şi
european. Materialul poate fi utilizat de SalvaŃi Copiii Suedia şi organizaŃiile partenere atât
pentru planificare, cât şi ca un instrument pentru acŃiuni de advocacy.

1.2 Metodologia
Metodologia utilizată pentru realizarea acestui studiu constă în parcurgerea documentelor
existente referitoare la mecanismele de monitorizare a drepturilor copilului la nivel naŃional,
regional şi local în Ńările analizate, precum şi a unor materiale cu privire la monitorizarea
drepturilor omului, descentralizare şi guvernare. InformaŃiile au fost colectate de ONG-urile
partenere, SalvaŃii Copiii Suedia şi autoarea studiului. A fost realizat un chestionar, pentru
identificarea informaŃiilor necesare şi colectarea punctelor de vedere ale persoanelor din
instituŃii relevante din fiecare Ńară. Interviurile au fost realizate în fiecare Ńară pe parcursul
câtorva zile, în decembrie 2006 şi ianuarie 2007. Au fost realizate 38 de interviuri, cu 1-3
persoane şi, într-un caz, o discuŃie cu un grup de tineri, în Republica Moldova.
Întrucât obiectivul studiului a fost prezentarea situaŃiei generale din fiecare Ńară, opiniile
intervievaŃilor au fost utilizate pentru a reflecta această imagine generală şi nu punctele de
vedere personale.
Printre respondenŃi se numără reprezentanŃi ai autorităŃilor centrale din diferite ministere, ai
autorităŃilor locale, avocatul poporului sau instituŃiile similare la nivel regional, de provincie
sau local, precum şi reprezentanŃi ai organizaŃiilor internaŃionale (OSCE şi UNICEF), SalvaŃi
Copiii şi alte ONG-uri. În principal, informaŃiile au fost colectate prin intermediul
interviurilor semi-structurate, pe baza chestionarelor pe care unele persoane le-au primit şi
completat înaintea interviului propriu-zis. Scopul chestionarului a fost înŃelegerea modului de
funcŃionare a sistemului de monitorizare a drepturilor copilului din Ńara respectivă (indiferent
de gradul de complexitate al acestuia), a impactului pe care mecanismele de monitorizare
locale / naŃionale îl au la nivel local şi identificarea mecanismelor de monitorizare existente şi
funcŃionale la nivel local. Ultimele două secŃiuni au inclus întrebări specifice referitoare la
mecanisme individuale de sesizare a situaŃiilor de încălcare a drepturilor copilului. (Lista
completă a partenerilor, persoanelor intervievate şi versiunea completă a chestionarelor sunt
disponibile în anexă.)

Provincia Vojvodina (Serbia), Avocatul Poporului din Municipiul Belgrad (Serbia), Avocatul Copilului (Suedia,
la nivel naŃional şi local).
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2. DESCENTRALIZAREA SISTEMULUI DE STAT ŞI
SITUAłIA COPIILOR
Ipoteza de bază de la care porneşte prezentul studiu este că, la nivel european, există o
tendinŃă din ce în ce mai accentuată de descentralizare a administraŃiei şi serviciilor de stat şi
că acest lucru va avea, în mod cert, un impact asupra situaŃiei copiilor. Din materialele
parcurse şi interviurile realizate, au fost colectate informaŃii şi opinii despre amploarea
descentralizării şi despre impactul acesteia asupra implementării şi respectării drepturilor
copilului în fiecare Ńară. În secŃiunea „Fişe de Ńară“ din anexă, există o descriere sumară a
sistemului administraŃiei de stat din Ńările analizate. În continuare, vom prezenta un rezumat al
tendinŃelor comune identificate în ceea ce priveşte situaŃia copiilor.
Într-un studiu recent al UNICEF despre efectele descentralizării în învăŃământul primar7, se
prezintă definiŃiile principale:
Descentralizarea presupune transferul tuturor sau doar al unor aspecte ale procesului de luare a deciziilor, a
autorităŃii şi responsabilităŃilor oficialităŃilor centrale către cele regionale, de provincie sau locale (judeŃe,
municipalităŃi şi comune) sau chiar către şcoli. Descentralizarea poate fi de natură politică, administrativă, fiscală
sau de piaŃă. Aceste aspecte au puncte comune şi interacŃionează:
-

Descentralizarea politică reprezintă transferul puterii de elaborare a politicilor şi luare a deciziilor
(precum cele referitoare la conŃinutul programei şcolare) către autorităŃile locale, care pot fi alese în
mod democratic.

-

Descentralizarea administrativă se referă la transferul responsabilităŃilor de planificare şi
management de la nivel central la nivel local.

-

Descentralizarea fiscală transferă controlul resurselor financiare către autorităŃile locale, inclusiv
alocarea resurselor centrale către autorităŃile locale, utilizând uneori formule care iau în considerare
necesităŃile specifice (care pot include, de exemplu, numărul familiilor care trăiesc sub pragul
sărăciei), precum şi delegarea sau transferul responsabilităŃilor referitoare la colectarea resurselor
către autorităŃile locale.

-

Descentralizarea pieŃelor reprezintă transferarea controlului alocării resurselor către instituŃii nonstatale, precum sectorul privat, prin susŃinerea şcolilor private prin politici, reducerea taxelor sau
chiar subvenŃii. CerinŃele conform cărora părinŃii trebuie să contribuie cu o taxă (iar şcolile, într-o
anumită măsură, îşi „vând” serviciile părinŃilor) poate fi considerată o formă a descentralizării de
piaŃă.

Transferul puterii în funcŃie de fiecare categorie de descentralizare poate fi clasificat în:
-

Deconcentrare: reprezintă transferul responsabilităŃilor de la puterea centrală către niveluri
inferioare, centrul deŃinând însă controlul (la centru se decide, la nivel local se implementează).

-

Delegare: are loc atunci când autorităŃile centrale deleagă autoritatea către nivelurile inferioare ale
conducerii sau chiar către organizaŃii semi-independente, ştiindu-se însă faptul că aceasta poate fi
retrasă (la nivel local se poate decide, însă centrul poate invalida deciziile).

7

Hinsz S. şi Patel M., Efectele descentralizării asupra învăŃământului primar. O cercetare realizată în Asia de
Est şi Insulele Pacificului, Biroul Regional UNICEF pentru Asia şi Pacific, iulie 2006, avănd la bază şi Klugman
J., Descentralizarea: o cercetare din perspectiva drepturilor copilului. Lucrări periodice Innocenti, Politica
EcoSoc seria 61, FlorenŃa, Italia, 1997.
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-

Transfer: reprezintă transferul autorităŃii în domeniile financiar, administrativ sau pedagogic; deciziile
sunt permanente şi nu pot fi revocate cu uşurinŃă.

Studiul menŃionat, precum şi alte lucrări care abordează problematica descentralizării8,
concluzionează că descentralizarea politică are, de regulă, un impact pozitiv, dacă implicarea
comunităŃii este încurajată, prevenindu-se astfel abuzurile liderilor locali şi schimbările
politice cu efecte negative asupra sectoarelor sociale, precum educaŃia şi sănătatea.
AutorităŃile locale trebuie să sprijine descentralizarea administrativă, în ceea ce priveşte
formarea competenŃelor şi sistemele de informare. Descentralizarea fiscală poate avea ca efect
creşterea eficienŃei şi relevanŃei modului de cheltuire a fondurilor, dar transferul total al
autorităŃii în acest domeniu, limitează controlul central al finanŃelor statului, flexibilitatea
sistemului naŃional de modificare a impozitelor şi politicile egalitariste. Descentralizarea
pieŃelor permite autorităŃilor locale să aloce resurse pentru alte servicii, însă aceste beneficii
pot fi pe termen scurt. Actorii din domeniul privat (companii, ONG-uri sau instituŃii
independente) se responsabilizează cu privire la sustenabilitatea serviciilor pe care le
furnizează şi este posibil să nu mai poată garanta accesul sau tratamentul nediferenŃiat al
beneficiarilor lor.
În Ńările analizate, au fost identificate trei tendinŃe majore: deconcentrarea în context
centralizat, în Republica Moldova, România şi Serbia; descentralizarea în proces de tranziŃie,
în Estonia şi Lituania şi un transfer accentuat al puterii de decizie către autorităŃile locale, în
Suedia. În continuare, vom descrie situaŃia în fiecare dintre cele şase Ńări, din perspectiva
acestei clasificări. La această imagine de ansamblu se vor raporta toate aspectele privind
monitorizarea, abordate în capitolele următoare.

2.1 Deconcentrarea în context centralizat
În Republica Moldova şi Serbia, puterea politică şi administrativă a fost deconcentrată în
domeniile educaŃie şi social, dar autorităŃile centrale sunt încă principala sursă de finanŃare şi
autoritate.
În Republica Moldova, serviciile pentru copii sunt administrate la nivel de raion, în timp ce
majoritatea deciziilor privind bugetele şi politicile aparŃin autorităŃilor centrale. De fapt,
Consiliul Raional pentru ProtecŃia Copilului a restabilit dinamica de lucru a fostei Comisii
Sovietice pentru Minori, a cărei desfiinŃare produsese lacune majore în sistemul de protecŃie a
copilului. Consiliul este alcătuit din directorul DirecŃiei Şcolare Raionale, inspectorul raional
pentru protecŃia copilului şi reprezentanŃi ai serviciilor de sănătate şi asistenŃă socială.
Vicepreşedintele Consiliului Raional prezidează Consiliul pentru ProtecŃia Copilului. Astfel,
instituŃia locală cu responsabilitatea cea mai mare în ceea ce priveşte protecŃia copilului este
condusă de o persoană aleasă la nivel local, însă toŃi ceilalŃi membri sunt angajaŃi de către un
minister central şi sunt supervizaŃi de instituŃia administrativă raională corespunzătoare
ministerului respectiv. Este interesant de menŃionat faptul că măsurile Consiliului NaŃional
pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului sunt practic reproduse şi adaptate la nivel de raion. Ele
sunt aceleaşi pe cuprinsul întregii Ńări, pornind de la premisa că „peste tot sunt aceleaşi
probleme“. Serviciile sociale sunt descentralizate, iar şcolile sunt finanŃate de la bugetul local,
însă raportarea se realizează pe niveluri ierarhice: direcŃiile orăşeneşti raportează Consiliului
8

A se vedea, de exemplu: P. Lundberg, Descentralizarea conducerii şi o abordare a dezvoltării din perspectiva
drepturilor omului, UNDP, 2004 şi AutorităŃile locale şi drepturile omului – furnizarea unor servicii de calitate,
Consiliul InternaŃional privind politicile în domeniul drepturilor omului, Geneva, 2005.
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Raional pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului care, la rândul lui, raportează Consiliului
NaŃional pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului. Şcolile raportează inspectorilor şcolari
raionali şi directorilor, care raportează Ministerului EducaŃiei. AutorităŃile locale pot să
dezvolte şi să finanŃeze servicii sociale suplimentare pentru copii, însă aceste posibilităŃi sunt
subdezvoltate, din considerente de ordin cultural şi financiar.
În Raionul Criuleni, există două cazuri care demonstrează că este posibil ca autorităŃile locale
să se implice mai mult în implementarea drepturilor copilului, cu mijloace şi interese limitate.
În unul dintre cazuri, o organizaŃie neguvernamentală locală care coordonează Centrul
Tinerilor de la nivel local a sprijinit înfiinŃarea unui consiliu al tinerilor din diverse localităŃi.
Consiliul Raional a votat alocarea unui buget pentru susŃinerea Centrului. Aceşti tineri nu sunt
reprezentanŃi oficiali ai localităŃilor de origine, dar cunosc situaŃia, prin contactele informale
pe care le au cu tinerii de aceeaşi vârstă. În luna noiembrie a anului trecut, ei şi-au reprezentat
Raionul la Forumul NaŃional al Tinerilor, organizat cu scopul de a evalua strategia naŃională
pentru tineri care urmează să fie implementată la nivel local, pe cuprinsul întregii Ńări. La
Forum, s-a discutat despre legislaŃie, participarea tinerilor, dezvoltare economică, accesul la
servicii medicale şi educaŃie, informaŃii pentru tineri şi petrecerea timpului liber, cetăŃenie
activă şi solidaritate. Cu toate că au perceput evenimentul ca fiind manipulat de către
politicieni şi mass media naŃională, participanŃii şi-au făcut cunoscute opiniile şi consideră că
ar fi util să se organizeze consultări periodice cu tineri din diferite regiuni. La nivel local,
grupul s-a implicat în aspecte ecologice şi în sensibilizarea copiilor cu privire la probleme
care Ńin de siguranŃă. Tinerii solicită în prezent participarea la şedinŃele consiliilor raionale şi
orăşeneşti. S-a semnat un acord în acest sens, iar tinerii aşteaptă să fie invitaŃi.
În altă situaŃie, o organizaŃie neguvernamentală locală a deschis în urmă cu câŃiva ani, în
parteneriat cu actori sociali locali (părinŃi, asistenŃi sociali, medici de familie, şcoli, autorităŃi
publice locale), un centru de zi pentru copii cu nevoi speciale: Speranza. Consiliul local a
susŃinut proiectul din punct de vedere politic, iar organizaŃiile internaŃionale au finanŃat
proiectul. S-a lucrat şi cu mass media, pentru sensibilizarea opiniei publice. S-au organizat
mese rotunde, iar activităŃile au fost extinse şi în zonele rurale. Dezbaterile publice şi
spectacolele de teatru social organizate cu participarea copiilor cu dizabilităŃi au contribuit la
acest proces. Centrul a elaborat cercetări, a publicat materiale şi a organizat activităŃi de
instruire, inclusiv în comunităŃile rurale. În prezent, organizează o conferinŃă naŃională pe
tema integrării sociale, în parteneriat cu universitatea şi organizaŃia naŃională a părinŃilor. De
asemenea, colaborează cu direcŃia de protecŃie socială pentru elaborarea standardelor
naŃionale. Treptat, centrul a devenit o importantă sursă de informaŃii şi un exemplu la nivel
naŃional. De aceea, Ministerul SănătăŃii şi ProtecŃiei Sociale a decis recent să achiziŃioneze
serviciile centrului şi să îl transforme într-un serviciu de stat. Acesta este considerat un lucru
pozitiv, întrucât majoritatea ONG-urilor întâmpină dificultăŃi cu privire la finanŃarea şi
continuitatea proiectelor, dar este interesant de menŃionat faptul că autorităŃile naŃionale, nu
cele locale, au avut o astfel de iniŃiativă.
Un alt exemplu este DirecŃia Municipală pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului Chişinău,
înfiinŃată în 1997, cu sprijinul primăriei: „Este visul tuturor localităŃilor.“ ToŃi membrii
comisiei pentru protecŃia copilului fac parte din direcŃie. Numai serviciul privind delincvenŃa
juvenilă, din cadrul poliŃiei, a decis să nu fie inclus. Din DirecŃie fac parte autoritatea tutelară
şi serviciile furnizate în diferite domenii. Clădirile fostului club al tineretului sovietic au
rămas în proprietatea primăriei, astfel încât, în întreg oraşul, există 48 de locaŃii de diferite
mărimi şi grade de confort, utilizate pentru activităŃi recreative. În fiecare dintre aceste locaŃii
există unul până la trei angajaŃi plătiŃi de primărie. Aceste centre sunt în special pentru copiii
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în situaŃii de risc, dar pot fi frecventate de toŃi copiii din Chişinău. DirecŃia furnizează şi
servicii specializate, precum:
- 3 centre de plasament temporare pentru maxim 20 copii, pentru care trebuie găsită
rapid o soluŃie de reintegrare în familia biologică sau de plasament într-o familie
foster;
- 3 centre de zi pentru copiii cu dizabilităŃi;
- 1 adăpost pentru 5 mame şi pentru copiii lor;
- centre neguvernamentale autorizate de serviciul tutelar să furnizeze servicii pentru
copii;
- vizite şi solicitări ale familiilor.
Însă în toate celelalte oraşe din Ńară, copiii beneficiază doar de un număr limitat de servicii,
furnizate de autorităŃile centrale, prin administraŃia raionului. Au existat unele încercări de
schimbare a numelui DirecŃiei Municipale Chişinău, cu scopul de a-i aduce în discuŃie
autonomia, însă organizarea unei campanii locale de strângere de semnături şi chiar înaintarea
unei petiŃii către Parlament au făcut ca serviciul să rămână neschimbat. Aceasta pare să
demonstreze faptul că, indiferent de legislaŃia existentă, este încă nevoie de sprijin politic de
la nivel central, pentru creşterea gradului de autonomie locală.
În Serbia, responsabilităŃile administrative majore au fost delegate către structuri
guvernamentale intermediare, precum Municipiul Belgrad şi Provincia Autonomă Vojvodina,
dar politicile din majoritatea domeniilor sunt încă elaborate la nivel central. Transferul puterii
către autorităŃile locale pentru furnizarea de servicii sociale complexe de către actori din
domeniul de stat sau privat rămâne doar o intenŃie bună, cu excepŃia oraşelor mari, care au
mijloacele necesare să susŃină această măsură.
Managementul centralizat a reprezentat una dintre caracteristicile principale ale sistemului politic în perioada
anterioară. Majoritatea responsabilităŃilor în ceea ce priveşte principalele categorii de drepturi, procesul de
luare a deciziilor referitor la asigurarea respectării acestora şi alocării resurselor necesare sunt concentrate la
nivel de Republică. Auto-guvernările locale nu au nici autonomia nici interesul necesar pentru asigurarea
respectării drepturilor cetăŃeneşti prin dezvoltarea unei game diversificate de servicii comunitare. Lipsa
serviciilor conduce la o utilizare iraŃională a resurselor, favorizând formulele de protecŃie în mediul
instituŃional prin centre rezidenŃiale, finanŃate de autorităŃile centrale, şi dezvoltarea insuficientă a programelor
şi serviciilor de asistenŃă pentru persoanele şi familiile în dificultate. Este necesar ca oraşele şi comunele să
preia responsabilitatea pentru bunăstarea socială a cetăŃenilor, întrucât cel mai bun mod de a răspunde
nevoilor acestora într-o manieră eficientă, fezabilă, raŃională şi în timp util este ca serviciile să le fie furnizate
în mediul în care trăiesc, în familie şi comunitatea locală.
Strategia de dezvoltare în domeniul bunăstării sociale,
Ministerul Muncii, Ocupării şi Politicilor Sociale,
Republica Serbia, decembrie 2005, pagina 13.

În pofida intenŃiei de descentralizare prevăzută în Strategia pentru Dezvoltarea Bunăstării
Sociale (vezi caseta) şi legilor recent adoptate, implicarea locală în implementarea drepturilor
copilului rămâne limitată. AutorităŃile centrale sunt responsabile de finanŃarea şi controlul
respectării tuturor drepturilor definite legal ca „drepturi de interes comun“, precum şi de
formarea competenŃelor şi programele naŃionale speciale. AutorităŃile locale au
responsabilitatea finanŃării „formulelor alternative de protecŃie socială“ (centre de zi, îngrijire
şi asistenŃă la domiciliu, cluburi, activităŃi preşcolare); dispunând însă de resurse limitate,
foarte puŃine autorităŃi locale pot să furnizeze astfel de servicii. La nivel local, serviciile
sociale pentru copii sunt furnizate de Centrele pentru Servicii Sociale (CSS), care există în
fiecare oraş al Republicii. ReŃeaua de centre este bine menŃinută, dar eficienŃa şi calitatea
serviciilor sunt afectate semnificativ de sistemul dublei supervizări – realizată atât de
autorităŃile locale, cât şi de minister. AutorităŃile locale trebuie să asigure managementul şi
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controlul administrativ, iar ministerul se implică în supervizarea financiară şi metodologică.
Într-adevăr, pe lângă asigurarea fondurilor necesare pentru funcŃionare şi îngrijirea în sistem
rezidenŃial, autorităŃile locale finanŃează încă majoritatea salariilor şi monitorizează aspectele
legale şi profesionale ale muncii. Astfel, Centrele pentru Servicii Sociale rămân dependente
de autorităŃile centrale şi nu depind din punct de vedere funcŃional de autorităŃile locale. Ele
sunt suprasolicitate de provocările tranziŃiei şi de schimbările în structura şi valorile familiei
(părinte singur, divorŃ etc.), care transformă activitatea lor într-una foarte complexă.
Majoritatea persoanelor intervievate şi-au exprimat îndoiala cu privire la capacitatea acestora
de a evolua. Cu toate acestea, unele autorităŃi locale au depus eforturi pentru a se implica mai
mult şi pentru a furniza resurse suplimentare pentru activităŃile cu diferite grupuri, precum
comunitatea Roma, prin programe de vaccinare, un sistem mai uşor de înregistrare la naştere
şi acces îmbunătăŃit la sistemul de învăŃământ preşcolar şi primar.
Sistemul educaŃional rămâne centralizat, însă anumite responsabilităŃi au fost delegate
autorităŃilor locale. De exemplu, directorii şcolilor sunt numiŃi de autorităŃile locale pe o
perioadă de patru ani. Pregătirea lor este în principal pedagogică, nu managerială. Astfel, sunt
într-o foarte mare măsură dependenŃi de politica locală. Conform declaraŃiilor unora dintre
persoanele intervievate, directorii ajung în cele din urmă să fie nevoiŃi să se împartă între
cerinŃele consiliilor şcolare locale şi cele ale ministerului, precum şi între loialitatea faŃă de
colegii din învăŃământ şi mediul politic. Paradoxal, descentralizarea a condus la un deficit de
autonomie. „Totul este politizat“, iar descentralizarea este atât de limitată, încât numărul
nivelurilor sistemului administrativ şi politic a crescut, în loc să scadă.
Există o dorinŃă puternică de a continua descentralizarea administraŃiei de stat în domeniile
care afectează copiii, însă schimbările politice ar putea să stopeze acest plan. De asemenea,
înainte de a continua descentralizarea, atât autorităŃile centrale, cât şi cele locale, trebuie să
rezolve problemele deja apărute: presiuni politice din ce în ce mai mari, capacităŃi şi mijloace
limitate pentru furnizarea de servicii locale, lipsa unei viziuni din perspectiva respectării
drepturilor copilului la nivel local şi lipsa serviciilor specializate pentru copii la nivel de oraş.
O soluŃie identificată a fost elaborarea unor Planuri de AcŃiune Locale, în paralel cu Planul
NaŃional de AcŃiune pentru Copii elaborat cu ocazia Sesiunii Speciale a Adunării Generale a
ONU dedicată Copiilor. Această iniŃiativă a Consiliului NaŃional pentru Drepturile Copilului
şi a biroului naŃional UNICEF a fost implementată în 16 oraşe din Ńară. A fost o bună
oportunitate pentru instruirea autorităŃilor locale în domeniul drepturilor copilului, susŃinerea
lor în identificarea nevoilor locale, definirea obiectivelor specifice şi integrarea resurselor
necesare în bugetele locale pentru anul 2007, în anticiparea provocărilor mai sus menŃionate.
Alte proiecte susŃinute de Ministerul Muncii, Ocupării şi Politicilor Sociale încurajează
autorităŃile locale să dezvolte proiecte pentru copii, în funcŃie de nevoile identificate la nivel
local.
În România există situaŃii mixte. Ca răspuns la consecinŃele devastatoare ale regimului
Ceauşescu, se presupune că Ńara a devenit o campioană a descentralizării, în special în
domeniul protecŃiei drepturilor copilului. Cu toate acestea, politica de descentralizare
sistematică la nivel naŃional a constat în principal în delegarea puterii administrative către
autorităŃile judeŃene şi transferul responsabilităŃii furnizării de servicii către autorităŃile locale,
fără o delegare a autonomiei politice.
În unele situaŃii, este posibil să fie necesară mutarea copiilor [instituŃionalizaŃi] în alte judeŃe, ei ajungând astfel
în responsabilitatea altor autorităŃi. Aceasta se poate întâmpla când se consideră că este soluŃia care respectă
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interesul superior al copilului de a fi mai aproape de familie şi prieteni sau când există acorduri între judeŃe,
care au la bază originea sau dorinŃele copiilor. În momentul în care se preconizează transferul responsabilităŃii
pentru un copil, acesta trebuie însoŃit de o planificare suplimentară (…). Ceea ce trebuie evitat, pe lângă
presiunea referitoare la resurse, este unul dintre cazurile:
-

autoritatea gazdă (autorităŃile judeŃene care au grijă în prezent de situaŃia copilului) renunŃă la
responsabilitatea asupra copilului, fără să fi elaborat un plan credibil pentru viitorul acestuia; sau
copilul este „prins la mijloc“ între două judeŃe care se ceartă cu privire la cine ar trebui să preia
responsabilitatea asupra acestuia.

România are un istoric al copiilor care se trezesc „în stradă“, datorită unor motive diverse şi este esenŃial ca
procesul de dezinstituŃionalizare să nu conducă la creşterea numărului de astfel de cazuri. Aşadar, bunele
practici de activitate în domeniul social şi colaborarea inter-instituŃională (între judeŃe) sunt esenŃiale în astfel
de cazuri. Problemele legate de resurse şi alŃi factori nu trebuie să permită compromiterea standardelor
eficiente. În cazul în care există o dispută între autorităŃile judeŃene şi alte părŃi implicate, trebuie depuse toate
eforturile pentru a se rezolva în faza iniŃială, solicitându-se şi implicarea unor terŃi, precum Autoritatea
NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului şi AdopŃii.
DezinstituŃionalizarea serviciilor pentru copii în România. Ghid de bune practici, o publicaŃie a Grupului la
Nivel Înalt pentru Copiii României, Guvernul României şi UNICEF, august 2004, p.107

Conform cu organizarea administrativ-teritorială a Ńării, la nivel naŃional există 47 DirecŃii
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului (41 direcŃii judeŃene şi 6 direcŃii
corespunzătoare sectoarelor Municipiului Bucureşti). Fiecare dintre acestea funcŃionează în
subordinea Consiliului JudeŃean / Local. Majoritatea serviciilor locale sunt în subordinea
DirecŃiei aferente. Există câteva excepŃii, în care serviciile (de exemplu o instituŃie
rezidenŃială dintr-o zonă izolată) sunt independente de DirecŃie şi funcŃionează în subordinea
Consiliului Local. Unele servicii educaŃionale specifice depind de Ministerul EducaŃiei din
punct de vedere metodologic (curriculă, profesori etc.) şi de Consiliul Local din punct de
vedere instituŃional.
SituaŃia este similară cu cea din Republica Moldova, cu excepŃia faptului că resursele puse la
dispoziŃia direcŃiilor locale sunt mult mai mari. De exemplu, DirecŃia Sectorului 2, Bucureşti,
are în subordine aproximativ 2800 angajaŃi (incluzând toate serviciile locale, administrative şi
instituŃiile).
O altă diferenŃă semnificativă este că dezvoltarea pe verticală a diferitelor sectoare este atât de
importantă, încât relaŃiile intersectoriale au devenit complexe. Colaborarea dintre serviciile de
protecŃia copilului şi cele educaŃionale are loc în funcŃie de cazuri individuale. Toate
sectoarele cu responsabilităŃi în domeniul drepturilor copilului (educaŃie, sănătate etc.) pot
colabora, încheind protocoale de colaborare specifice. De exemplu, şcolile generale pot
încheia protocoale de desfăşurare a unor activităŃi comune cu instituŃiile de îngrijire în sistem
rezidenŃial. Cu toate acestea, nu există o coordonare a eforturilor în domeniile educaŃie,
sănătate şi protecŃia copilului, ci doar managementul comun al cazurilor, în cadrul comisiilor
pentru protecŃia copilului (de exemplu, luarea unor decizii privind situaŃia copilului, precum
gradul de dizabilitate cu care să fie înregistrat de autorităŃile statului). La nivel local, serviciile
sociale oferă sprijin familiilor în situaŃii dificile, prin intermediul beneficiilor sociale şi
financiare. Dosarul este înaintat către DirecŃie numai în cazul în care aceste măsuri eşuează.
În plus, descentralizarea este incompletă. Unii copii cu dizabilităŃi care trăiesc în instituŃii
rămân în responsabilitatea autorităŃilor centrale. Există şi o anumită rezistenŃă în ceea ce
priveşte descentralizarea de piaŃă. Unele direcŃii nu doresc să subcontracteze ONG-uri şi
preiau responsabilitatea activităŃilor lor, având însă experienŃă şi competenŃe reduse.
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Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului deŃine monopolul asupra
drepturilor copilului şi asupra strategiei pentru protecŃia copilului, inclusiv la nivel local, prin
DirecŃiile de protecŃia copilului, pe care le supervizează din punct de vedere metodologic. La
nivel naŃional, se organizează întâlniri interministeriale, însă există opinii conform cărora
implementarea drepturilor copilului rămâne încă dominată în mare parte de perspectiva
protecŃiei copilului, care de prea mulŃi ani reprezintă o prioritate naŃională.

2.2 Descentralizarea în proces de tranziŃie
În Estonia, Lituania şi Suedia descentralizarea masivă reprezintă o regulă în majoritatea
domeniilor. Desigur, Estonia şi Lituania sunt încă în plin proces de restabilire a acestei
tradiŃii, care a existat în perioada pre-sovietică. Imediat după dobândirea independenŃei, la
începutul anilor ’90, s-au luat primele măsuri legislative şi politice pentru descentralizare, însă
pentru punerea în practică a acestora este nevoie de mai mult timp. Cu toate acestea, în
domeniul protecŃiei copilului, ambele Ńări trebuie să facă faŃă aceloraşi provocări ca şi Suedia,
în ceea ce priveşte diferenŃele la nivel regional şi echilibrarea puterii autorităŃilor locale.
În Estonia, standardele sunt elaborate la nivel central, însă implementarea diferă în funcŃie de
domeniu. Sistemul sanitar este, în general, privat. Elaborarea şi implementarea politicilor în
domeniul sanitar, inclusiv politica de sănătate publică, sunt responsabilitatea Ministerului
SolidarităŃii Sociale şi direcŃiilor din subordinea sa. Principalele responsabilităŃi sunt calitatea
şi asigurarea accesului la serviciile sanitare, coordonarea programelor de promovare a
sănătăŃii şi prevenirea îmbolnăvirilor, colectarea de date şi efectuarea de analize statistice în
domeniul sanitar. Asigurarea calităŃii serviciilor este responsabilitatea Consiliului ProtecŃiei
SănătăŃii, care păstrează evidenŃa personalului din sistemul sanitar, eliberează autorizaŃii
furnizorilor de servicii de sănătate şi coordonează măsurile referitoare la plângerile pacienŃilor
cu privire la calitatea îngrijirilor medicale. Prefectul este responsabil cu organizarea
sistemului de medicină generală, numeşte medicii de familie şi decide zonele pe care aceştia
le vor deservi la nivel de judeŃ. AutorităŃile locale nu sunt responsabile cu organizarea şi
finanŃarea serviciilor de sănătate. Dar, întrucât majoritatea spitalelor se află în administrarea
autorităŃilor locale, acestea au încă un rol în organizarea serviciilor medicale speciale pentru
pacienŃii internaŃi, exercitat prin intermediul consiliilor spitaliceşti. Asigurarea de sănătate
este oferită prin intermediul Fondului Estonian de Asigurări de Sănătate. De asigurarea de
sănătate beneficiază toate persoanele rezidente în Estonia care contribuie personal la sistemul
de asigurări (lucrează pe cont propriu) sau ale căror contribuŃii (cuantumul aferent asigurării
de sănătate din impozitul pentru servicii sociale) sunt plătite de angajatori. Există anumite
categorii de rezidenŃi estonieni a căror asigurare este suportată de stat. Printre acestea, se
numără toate persoanele care nu au împlinit 18 ani. Majoritatea beneficiilor şi serviciilor
sociale sunt furnizate la nivel local, în conformitate cu prevederile şi reglementările legislaŃiei
naŃionale, autorităŃile locale putând dezvolta prevederi suplimentare.
Conform ConstituŃiei estoniene, sistemul educaŃional trebuie supervizat de stat. Ministerul
EducaŃiei şi cercetării eliberează autorizaŃiile de funcŃionare pentru instituŃiile de învăŃământ
preşcolar, şcolile generale şi gimnazii. Majoritatea şcolilor generale şi liceelor sunt
municipale, însă utilizează curriculumul naŃional. Unele sunt şcoli de stat, aflate în
administrarea Ministerului EducaŃiei şi Cercetării sau a autorităŃilor judeŃene. Frecventarea
şcolilor de stat şi municipale este gratuită. Există şi scoli private. DirecŃiile executive ale
autorităŃilor locale trebuie să ia în evidenŃă copiii de vârstă şcolară şi, împreună cu instituŃiile
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de învăŃământ, trebuie să monitorizeze frecventarea şcolii şi să creeze condiŃiile necesare
pentru aceasta.9 Supervizarea şcolilor de către stat este realizată de reprezentanŃi ai
Ministerului EducaŃiei şi ai instituŃiei prefectului, concentrându-se pe calitatea educaŃiei,
eficienŃă şi legalitatea serviciilor şcolare şi de educaŃie. Conform Legii de FuncŃionare şi
Organizare a AdministraŃiei Locale, supervizarea trebuie organizată de autorităŃile locale,
pentru a se asigura legalitatea funcŃionării şi eficienŃa instituŃiilor de învăŃământ preşcolar şi a
şcolilor din respectiva rază administrativ teritorială. În general, controlul este realizat de
departamentul pentru învăŃământ al administraŃiei locale sau de oficiali numiŃi de autorităŃile
locale. ResponsabilităŃile administraŃiei locale includ organizarea, în mediul rural sau urban, a
întreŃinerii instituŃiilor de învăŃământ preşcolar, a şcolilor generale, gimnaziale şi a locaŃiilor
pentru activităŃi extraşcolare. Există standarde naŃionale pentru instruirea şi salariile cadrelor
didactice. MunicipalităŃile au responsabilitatea să angajeze directorii de şcoli, care angajează
personalul didactic. Aceasta este o problemă în zonele rurale neatractive, unde autorităŃile
locale încearcă să ofere avantaje suplimentare (spre exemplu, locuinŃă de serviciu) şi să aibă o
atitudine proactivă în ceea ce priveşte recrutarea de personal didactic. Legea ÎnvăŃământului
Primar şi Gimnazial prevede şi drepturile elevilor şi ale părinŃilor. Conform legii, elevii au
dreptul să sesizeze Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, prefectul sau organizaŃiile pentru
protecŃia copilului referitor la aspecte care Ńin de protecŃia drepturilor lor.
În pofida provocărilor de ordin administrativ, descentralizarea s-a realizat rapid după
obŃinerea independenŃei. A fost o întoarcere naturală la sistemul descentralizat de dinaintea
perioadei sovietice. În prezent, statul nu reuşeşte să echilibreze diferenŃele regionale.
AutorităŃile locale au acces egal la alocarea bugetului de stat, însă există diferenŃe uriaşe în
ceea ce priveşte furnizarea de servicii.
Legea AsistenŃei Sociale a fost modificată recent, pentru a acoperi mai bine monitorizarea şi
standardele minime şi pentru a include posibilitatea ca autorităŃile locale să poată externaliza
anumite servicii sociale către ONG-uri sau instituŃii private. Aplicarea acestor prevederi va fi
monitorizată de Ministerul SolidarităŃii Sociale; Ministerul de Interne are, de asemenea, un
departament pentru dezvoltare regională, cu responsabilităŃi în domeniul transporturilor şi
locuinŃei, care trebuie să rezolve inegalităŃile dintre regiuni. Fiecare decizie privind politicile
din domeniu trebuie să fie dezbătută împreună cu Uniunea NaŃională a ComunităŃilor Locale
şi cu consiliile judeŃene care au o putere sporită. Acestea au înfiinŃat un grup de lucru pe
probleme sociale, cu care ministerele au o bună colaborare.
În general, din perspectiva drepturilor copilului se consideră că autorităŃile locale înŃeleg şi
conştientizează mai bine nevoile locale. Lipsa fondurilor, a mobilizării sau existenŃa altor
priorităŃi politice pot împiedica eforturile lor, însă ele sunt, cu certitudine, mai aproape de
oameni decât conducerea centrală, iar intervenŃia lor este mai rapidă. În unele oraşe mici nu
există specialişti şi programe de instruire. Oficiul Ministerului Afacerilor CetăŃeneşti, în
colaborare cu Universitatea Tartu, a realizat un studiu, care include şi indicatori accesibili
nivelului de înŃelegere al copiilor, pentru evaluarea gradului de cuprindere al serviciilor şi
beneficiilor locale. Acesta a conturat o imagine ce denotă contraste, dar nu una conform
căreia oraşele mici furnizează neapărat mai puŃine servicii. De asemenea, studiul a relevat
faptul că există o colaborare pozitivă între oraşe, cu scopul de a oferi condiŃii mai bune pentru
copii şi familiile lor.

9

Legea ÎnvăŃământului Primar şi Gimnazial
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Anumite aspecte legale rămân totuşi nerezolvate. Una dintre probleme este faptul că
administraŃia locală deŃine toată puterea în cazuri individuale de protecŃie a copilului. Acestea
au responsabilitate în ceea ce priveşte custodia, protecŃia şi auto-monitorizarea. Noua Lege a
Familiei ar trebui să transfere autoritatea de decizie în privinŃa custodiei către instanŃele
locale. De asemenea, nici Cancelarul JustiŃiei şi nici administraŃia locală nu sunt mandatate să
monitorizeze serviciile furnizate de ONG-uri, care nu aparŃin de sistemul guvernamental
(adică nu sunt susŃinute financiar de la bugetul local). Referitor la supravegherea copiilor pe
timpul zilei, bonele fără autorizaŃie de specialitate, din sistemul privat, nu sunt monitorizate,
dar amendamentele recente la Legea AsistenŃei Sociale stabilesc reguli pentru obŃinerea
autorizaŃiei şi pentru înfiinŃarea unui registru naŃional. În cazul în care părinŃii angajează o
bonă autorizată, au dreptul de a beneficia de compensaŃii financiare din bugetul autorităŃilor
locale, pentru acoperirea acestor cheltuieli. Registrul va fi în responsabilitatea administrativă a
prefectului, care va putea răspunde solicitărilor părinŃilor. GrădiniŃele locale sunt
responsabilitatea autorităŃilor locale. Întrucât asigurarea supravegherii copiilor pe timpul zilei
este responsabilitatea autorităŃilor locale, părinŃii care nu reuşesc să obŃină un loc la grădiniŃă
pentru copii primesc compensaŃii financiare, pentru a plăti o bonă.
Există anumite servicii sociale care rămân responsabilitatea autorităŃilor centrale. Reabilitarea
educaŃională a copiilor cu tulburări psihice sau de comportament, a copiilor sub 14 ani aflaŃi
în conflict cu legea sau a minorilor între 14 şi 18 ani care pot fi sancŃionaŃi conform Legii
DelincvenŃei Juvenile (şcoli speciale) constituie responsabilitatea Ministerului EducaŃiei şi
Cercetării. ONG-urile pot interveni în aceste domenii, însă reforma întârzie. IntervenŃiile
specializate sunt insuficiente, iar instituŃiile sunt izolate. Împreună cu Universitatea Tartu,
ONG-urile au realizat monitorizări ocazionale, dar nu există intervenŃii externe sistematice şi
specializate. SituaŃia copiilor cu dizabilităŃi care locuiesc în familie s-a îmbunătăŃit
considerabil, datorită serviciilor de îngrijire de zi furnizate la nivel local.
În domeniul delincvenŃei juvenile, sistemul rămâne centralizat. Abuzurile au scăzut, iar
perioada de detenŃie premergătoare procesului s-a micşorat. Ministerul JustiŃiei a elaborat o
strategie care ia în considerare respectarea drepturilor copilului şi a sesizat Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării referitor la situaŃia din şcolile speciale. Cu toate acestea, salariile şi
pregătirea personalului care lucrează cu copiii în conflict cu legea trebuie reactualizate.
Dreptul mamelor de a rămâne cu copiii de vârstă foarte mică, pe perioada în care acestea se
află în detenŃia premergătoare procesului, este în continuare în discuŃie, ca răspuns la
solicitarea Uniunii Estoniene pentru ProtecŃia Copilului.
Serviciile de asistenŃă alternativă îngrijirii în familie (ca de exemplu asistenŃa maternală) pot
fi furnizate şi de către persoane fizice, persoane juridice, instituŃii ale administraŃiei locale, de
stat sau administrate de stat, care posedă o autorizaŃie valabilă, eliberată de prefect.
Alternativele la îngrijirea familială sunt finanŃate de stat, iar fondurile sunt alocate de
Ministerul SolidarităŃii Sociale, prin prefecturi. În cazul unui copil care necesită asistenŃă în
familie substitut, puterea de decizie aparŃine autorităŃilor locale din localitatea de domiciliu,
care trebuie să identifice un furnizor de servicii adecvat şi să înainteze cererea de fonduri către
prefectură. Ulterior, se încheie un contract între autoritatea locală, prefectură şi furnizorul de
servicii10. ReprezentanŃii autorităŃilor locale cu responsabilităŃi în domeniul protecŃiei
copilului trebuie să viziteze copilul aflat în plasament de două ori pe an, pentru a monitoriza
şi evalua bunăstarea acestuia. Prefecturile sunt responsabile cu monitorizarea instituŃiilor şi
colectarea datelor de la autorităŃile locale, o dată pe an. DirecŃia judeŃeană de asistenŃă socială
10

Legea AsistenŃei Sociale, aceste prevederi au fost adoptate în 2006. Există şi centre pentru copii în subordinea
autorităŃilor locale şi centre private, dar acestea trebuie autorizate de prefectură.
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furnizează, ocazional, servicii de instruire şi transmitere a informaŃiilor de la nivelul
ministerului către autorităŃile locale. Conform Legii AsistenŃei Sociale, îngrijirea în familii
substitut poate fi acordată de o familie corespunzătoare şi se realizează pe baza unui contract
scris încheiat între autorităŃile locale şi părinŃii substitut.
În Lituania una dintre probleme descentralizării o constituie faptul că agenŃiile pentru
protecŃia copilului consideră că autorităŃile locale exercită presiuni şi le limitează puterea de
decizie. De câŃiva ani, se află în dezbatere problema scoaterii acestora de sub administraŃia
autorităŃilor locale. În cadrul unei întâlniri organizate în martie 2006, rezultatele unui sondaj
au arătat că 56 dintr-un total de 60 de servicii locale de protecŃia copilului ar prefera să
funcŃioneze sub coordonarea autorităŃilor centrale, iar AsociaŃia AgenŃiilor Locale de ProtecŃia
Copilului susŃine trecerea acestora în subordinea nou-înfiinŃatei AgenŃii NaŃionale pentru
AdopŃii şi ProtecŃia Copilului.
Avocatul Copilului nu susŃine această propunere. Argumentul este că rolul instituŃiilor
centrale îl reprezintă elaborarea de politici, pe când cele locale sunt responsabile pentru
protecŃia directă şi furnizarea de servicii. Opinia Avocatului Poporului este că Ministerul
SolidarităŃii Sociale încearcă să readucă puterea de decizie la nivel central. În cazul în care se
va întâmpla acest lucru, în locul abordării curente a asistenŃei sociale, ar fi de preferat
înfiinŃarea Ministerului Familiei şi Copilului, pentru a permite dezvoltarea unei strategii
naŃionale din perspectiva drepturilor copilului. La începutul mandatului, Avocatul Poporului
s-a familiarizat cu instituŃiile rezidenŃiale ale perioadei post-sovietice, coordonate la nivel
central, şi s-a confruntat cu o mulŃime de probleme. DezinstituŃionalizarea şi descentralizarea
au fost considerate soluŃiile adecvate. Aşadar, susŃine ca instituŃiile rezidenŃiale să fie
transferate din responsabilitatea autorităŃilor centrale (judeŃene) în cea a autorităŃilor locale. În
general, în ceea ce priveşte descentralizarea, Avocatul Poporului consideră că „dacă primarul
are putere crescută, multe probleme se pot rezolva uşor.“
Cu toate acestea, există provocări de ordin legislativ şi structural. Legea AdministraŃiei
Publice prevede faptul că o direcŃie administrativă trebuie să aibă cel puŃin 5 angajaŃi. În cazul
localităŃilor de mici dimensiuni, echipele care au mai puŃin de 5 membri sunt asimilate
departamentului de asistenŃă socială. Aceasta este considerată o ameninŃare majoră la adresa
protecŃiei copilului. De asemenea, finanŃarea celor mai multe instituŃii pentru protecŃia
copilului este asigurată de la bugetul naŃional, dar fondurile sunt administrate de autorităŃile
locale. Aşadar, indiferent dacă finanŃarea este de la bugetul naŃional sau local, persoanele care
lucrează în domeniul protecŃiei copilului sunt angajate de autorităŃile locale. Inspectorii pentru
protecŃia copilului reclamă constrângerile administraŃiei locale. Ei nu pot comunica cu massmedia locală, iar jurnaliştii trebuie să se adreseze departamentului de relaŃii cu presa al
primăriei. Există şi alte departamente ale primăriei care exercită presiuni asupra inspectorilor,
în legătură cu probleme precum evacuările familiilor, iar administraŃia locală doreşte să evite
conflictele interne. Uneori, confruntările au loc chiar la tribunal, în cadrul proceselor, unde
inspectorul pentru protecŃia copilului apără interesele copilului, iar reprezentanŃii
administraŃiei locale susŃin interesele administraŃiei. Singura putere pe care o are inspectorul
este să oprească un proces în justiŃie, pe baza respectării interesului superior al copilului.
Într-adevăr, există frecvent conflicte de interese între departamente. În special în cazul în care
familia nu îşi plăteşte taxele şi este evacuată, departamentul pentru protecŃia copilului
încearcă să acŃioneze în interesul superior al copilului, însă directorul departamentului pentru
Sănătate şi ProtecŃie Socială sau chiar superiori ai acestuia, exercită presiuni directe, dacă
este necesar. Un lucru asemănător se poate întâmpla în cazul problemelor apărute în şcoli,
situaŃie în care departamentul pentru educaŃie susŃine interesele şcolii, pe când departamentul
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pentru protecŃia copilului încearcă să acŃioneze în favoarea copilului. În astfel de cazuri, poate
interveni Avocatul Copilului, însă recomandările primite nu sunt obligatorii. De asemenea,
Avocatul Copilului transmite în mod frecvent recomandările către departamentul Sănătate şi
ProtecŃie Socială, nu către primar sau Consiliul Local, care ar putea aborda problema cu mai
multă obiectivitate.
Intervievat, Lituania

Kaunas este singurul oraş în care agenŃia pentru protecŃia copilului este separată de
administraŃia locală. Există însă o colaborare permanentă cu departamentele pentru educaŃie şi
sănătate din cadrul Primăriei. A fost dezvoltat un program de „Solidaritate în beneficiul
copiilor“. În urma acordului încheiat, părŃile implicate s-au angajat să monitorizeze împreună
situaŃia copiilor între 0-3 ani, acŃionând în sensul unei mai bune preveniri, întrucât direcŃia
pentru protecŃia copilului intervine, de regulă, numai în momentul în care problema există.
Grupul se întâlneşte lunar şi discută probleme generale şi cazuri concrete. Cheia succesului
constă în transmiterea informaŃiei în timp util, evitarea duplicării muncii şi stabilirea unui
singur plan de intervenŃie inter-departamental pentru fiecare familie. După cum a menŃionat
una dintre persoanele intervievate, „Copilul cu multe moaşe rămâne cu buricul netăiat“, ceea
ce înseamnă că de situaŃia unui copil nu trebuie să se ocupe mai multe instituŃii ale statului, ci
o singură persoană, care să menŃină colaborarea cu toate serviciile relevante. DirecŃia pentru
protecŃia copilului colaborează cu serviciile de asistenŃă socială şi cu cele oferite de ONG-uri,
care constituie o reŃea de nouă servicii municipale şi nouă centre de zi ale ONG-urilor.
În localităŃile mici trăiesc mai puŃine familii şi, în consecinŃă, există un potenŃial mai mare
pentru intervenŃii. Scopul serviciilor sociale furnizate depinde de priorităŃile politice locale. O
cercetare efectuată de biroul Avocatului Poporului a arătat că fondurile alocate anual
autorităŃilor locale de către Minister nu sunt utilizate în mod necesar pentru copii. Problema
este cauzată de legea administraŃiei publice locale, care permite autorităŃilor locale să decidă
în legătură cu utilizarea fondurilor bugetare. AutorităŃile locale susŃin că fondurile care nu
sunt cheltuite pentru protecŃia copilului sunt alocate altor domenii sociale. Mai mult, partidele
politice aflate la putere au tendinŃa să îşi plaseze oamenii lor în administraŃia publică locală.
Astfel, angajaŃii din administraŃia locală nu au pregătire de specialitate, iar fluctuaŃia mare de
personal conduce la o scădere şi mai accentuată a profesionalismului instituŃiei.
Există discrepanŃe majore în ceea ce priveşte serviciile care depind exclusiv de autorităŃile
locale, precum grădiniŃele. În Kaunas, există grădiniŃe şi servicii speciale pe timp de noapte
pentru copii, dar în localităŃile mici aceste grădiniŃe au fost închise. În mod asemănător, în
sistemul de sănătate, unele autorităŃi locale au fost nevoite să închidă clinici, iar numărul
psihologilor a scăzut. În unele localităŃi nu există niciun centru de asistenŃă socială, astfel că
inspectorii pentru protecŃia copilului trebuie să rezolve şi problema furnizării de servicii, în
plus faŃă de responsabilităŃile pe care le au în managementul cazurilor individuale.
AutorităŃile locale experimentează şi decentralizarea de piaŃă. ReŃeaua de centre zi înfiinŃate
de SalvaŃi Copiii Lituania este o ilustrare clară a acestei dezvoltări.11 Proiectul a fost iniŃiat în
1996, cu scopul de a implementa drepturile copilului în îngrijirea şi protecŃia copiilor din
centre, integritatea lor fizică şi psihică. ÎnfiinŃarea acestor centre îşi propunea să reducă
excluderea socială şi să crească responsabilitatea autorităŃile locale în ceea ce priveşte
furnizarea de servicii pentru copii. În prezent, cele 27 de centre de zi coordonate de SalvaŃi
Copiii furnizează servicii pentru 500 de copii din 300 de familii, în 17 oraşe. O evaluare
recentă a arătat că 50% dintre beneficiari provin din familii monoparentale, 50% din familii
11

A se vedea Gelb÷kit Vaikus, SalvaŃi Copiii Lituania, Raport anual 2005, Vilnius, 2006, pag. 6.
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numeroase (cu 3 sau mai mulŃi copii) şi 70% din familii cu părinŃi şomeri (dintre care 77% nu
au un loc de muncă de o perioadă îndelungată de timp). Întrucât şomajul şi nu problemele
familiale reprezintă principala problemă a familiilor beneficiarilor, SalvaŃi Copiii
intenŃionează să lucreze la schimbarea atitudinii publice faŃă de copiii care frecventează
centrele de zi. În 2005, SalvaŃi Copiii a semnat un acord cu autorităŃile locale din Silute,
pentru a transfera coordonarea centrului de zi către administraŃia locală. În prezent, SalvaŃi
Copiii negociază şi cu alte municipalităŃi, pentru ca acestea să preia coordonarea centrelor de
zi locale. Aşadar, descentralizarea de piaŃă este doar o etapă a procesului de descentralizare.

2.3 Delegarea puterii de decizie către autorităŃile locale
În Suedia, există un nivel mare al descentralizării în ceea ce priveşte piaŃa şi domeniul
administrativ. AutorităŃile locale au responsabilitatea să implementeze politici naŃionale şi
numeroase decizii parlamentare, precum şi să asigure furnizarea de servicii. Din punct de
vedere al puterii politice şi fiscale, autorităŃile centrale au o capacitate limitată de a acŃiona,
prin intermediul autorităŃilor de la nivel de comitat, în domeniile educaŃie (curriculumul şi
monitorizare), sănătate, transport şi cultură. În raport cu autorităŃile locale, Biroul
Administrativ al Comitatului are rol de supervizare. Acesta are responsabilitatea de a se
asigura că deciziile luate de parlament şi de guvern sunt implementate în mod corespunzător.
De asemenea, Birourile Administrative ale Comitatului coordonează şi acŃiunea, la nivel
local, a autorităŃilor centrale. Doar funcŃiile care în mod tradiŃional corespund nivelului
central, precum politica externă, justiŃia şi afacerile interne, sunt îndeplinite exclusiv de către
autorităŃile centrale. Aşadar, serviciile pentru copii şi implementarea drepturilor copilului pot
diferi de la oraş la oraş. Din fericire, nivelul ridicat de conştientizare al publicului cu privire la
drepturile copilului, alături de standardele sociale ridicate şi de o bună situaŃie economică
permit, de regulă, autorităŃilor locale să respecte drepturile copilului.
Dacă este normal ca o municipalitate care are resursele necesare să protejeze drepturile
copilului, respectarea principiilor fundamentale ale CDC (nediscriminarea, interesul superior
al copilului, dreptul la viaŃă şi supravieŃuire şi participarea copiilor) pot reprezenta adevărate
provocări. În acest sens, unele autorităŃi locale au investit mai multe resurse şi energie decât
altele.
Cu câŃiva ani în urmă, 25 de localităŃi au solicitat autorităŃilor centrale asistenŃă tehnică pentru
implementarea drepturilor copilului. Aceasta a condus la încheierea unui parteneriat pe
termen lung între 12 localităŃi, sub forma unui acord oficial semnat de fiecare dintre ele.
Structurile administrative implicată de acest demers (personal, buget etc.) au la bază mai
degrabă decizii politice, decât reglementări speciale. În Örebro, de exemplu, nu există nicio
prevedere legislativă care să le garanteze sustenabilitatea.
Pe perioada preşedinŃiei suedeze a UE (2001), autorităŃile din Örebro au organizat o
ConferinŃă Europeană cu privire la implementarea CDC la nivel local (cu participarea a 23 de
Ńări, 150 delegaŃi şi 150 tineri). A fost prima iniŃiativă de acest gen a unei autorităŃi locale,
urmată ulterior de alte oraşe europene. Gazda conferinŃei, Thomas Hammarberg12, a subliniat
faptul că la nivel local expertiza în domeniul drepturilor copilului era insuficientă, iar
instituŃiile naŃionale de specialitate nu erau suficiente pentru deservirea celor 290 de oraşe din
12
Actualul Comisar pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, fost membru şi Vicepreşedinte al
Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului, Secretar General al SalvaŃi Copiii Suedia şi Secretar General al
Amnesty International.
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Suedia. S-a decis astfel înfiinŃarea unui centru naŃional de resurse, obiectivul acestuia
constituindu-l pregătirea şi specializarea politicienilor şi autorităŃile locale în domeniul
drepturilor copilului, realizarea de cercetări privind aspecte locale din domeniul drepturilor
copilului, dezvoltarea de parteneriate la nivel european şi sensibilizarea opiniei publice.
Proiectul a fost aprobat, centrul urmând a fi înfiinŃat în 2007, cu un buget iniŃial de 2 milioane
SEK, alocat de la bugetul central. Consiliul Coordonator al Centrului va fi alcătuit din
reprezentanŃi ai autorităŃilor locale, Consiliilor Comitatelor şi Consiliului Social NaŃional.
Între timp, parteneriatul dintre cele 12 municipalităŃi a fost dezvoltat în trei domenii cheie:
crearea unor instrumente pentru o mai bună includere a CDC în cadrul guvernării locale, de
exemplu raportarea bugetului local şi a planificării activităŃilor sectoriale la „listele de
verificare privind copiii“, precum şi „fişele de evaluare a situaŃiei drepturilor copilului“;
efectuarea de schimburi de experienŃă în domeniul participării copiilor; elaborarea unor
indicatori referitori la drepturile copilului. Se organizează întâlniri anuale, unde oficialii
desemnaŃi să participe (un membru al consiliului municipal şi responsabilul de proiect din
fiecare oraş) stabilesc un plan de acŃiune. Grupurile de lucru alcătuite din reprezentanŃi ai
autorităŃilor locale desfăşoară activităŃile stabilite în cele trei domenii. Există un sistem de
rotaŃie, care permite autorităŃilor din fiecare oraş să iniŃieze şi să prezideze o întâlnire a
grupului de lucru, să preia responsabilitatea întregului proiect şi să prezinte exemple de bună
practică, prin intermediul unor vizite în teren şi prin susŃinerea de prezentări. Acest sistem
permite celor implicaŃi să primească şi să ofere feedback critic şi să realizeze un progres
constant în cele trei domenii. Cu toate acestea, elaborarea indicatorilor care să poată fi aplicaŃi
la nivel local rămâne o provocare. S-au făcut eforturi pentru aplicarea sau adaptarea
indicatorilor elaboraŃi de Consiliul Social NaŃional pentru realizarea de statistici, dar aceste
iniŃiative s-au dovedit a fi limitate. Grupul de lucru a subliniat necesitatea elaborării unor
indicatori calitativi. Dacă se reuşeşte finalizarea acestora, Consiliul NaŃional Social poate
sprijini replicarea şi diseminarea la nivel naŃional. Fiecare partener poate să fie multiplicator
de informaŃie în cadrul regiunii pe care o reprezintă şi să lucreze cu autorităŃile locale din
localităŃi care nu s-au implicat în proiect, inclusiv din regiunea de nord a Ńării.
Când au fost întrebate dacă şi copiii cunosc mecanismele pentru drepturile copilului elaborate
de municipalitate, oficialităŃile administraŃiei locale din Örebro au menŃionat că aceştia nu au
neapărat cunoştinŃă despre aceste mecanisme, însă sunt beneficiarii direcŃi ai unor iniŃiative
care nu există în alte oraşe, precum consultări oficiale cu copiii. Aceste activităŃi sunt
cunoscute mai mult de către adulŃi, datorită prezentării lor în mass-media locală. Aceste
măsuri nu au condus la schimbări imediate sau directe ale politicilor locale, însă au
îmbunătăŃit situaŃia şi includerea drepturilor copilului în agenda politică locală. De asemenea,
au îmbunătăŃit nivelul de conştientizare al autorităŃilor locale din alte localităŃi, precum şi
atenŃia acordată la nivel naŃional abordărilor calitative.
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Strategia pentru implementarea ConvenŃiei ONU cu privire la Drepturilor Copilului
La nivelul autortiăŃilor locale:
Strategia din anul 1998 : „Consiliile comitatelor şi cele locale trebuie să înfiinŃeze sisteme pentru implementarea
interesului superior al copilului în activităŃile autorităŃilor locale. Consiliile comitatelor şi cele locale trebuie să
ofere angajaŃilor cursuri de pregătire, pentru a le perfecŃiona abilităŃile de lucru în domeniul drepturilor copilului şi
cunoştinŃele cu privire la CDC.”
Strategia dezvoltată:
- Guvernul intenŃionează să urmărească îndeaproape efectele pe care le are clarificarea mandatului şi a
responsabilităŃilor Avocatului Copilului asupra derulării activităŃilor cu privire la CDC la nivelul
consiliilor comitatelor şi al celor locale;
- În plus, guvernul intenŃionează să solicite Avocatului Copilului organizarea de conferinŃe regionale, pentru
a încuraja şi disemina exemple de bună practică în activităŃile locale privind CDC.
Strategia pentru implementarea ConvenŃiei ONU cu privire la Drepturilor Copilului, Ministerul SănătăŃii şi
SolidarităŃii Sociale, Suedia, raport Nr. 6, martie 2004

2.4 Descentralizarea şi drepturile copilului
O metodă de identificare a unor posibile conexiuni între nivelul descentralizării şi drepturile
copilului este să se analizeze dacă Ńările în care există un nivel ridicat al descentralizării
demonstrează un interes mai mare şi au dezvoltat instrumente şi activităŃi mai numeroase în
anumite domenii ale implementării CDC decât Ńările cu nivel mai ridicat al centralizării şi
viceversa.
Acest lucru este foarte dificil de evaluat într-un număr atât de mic de Ńări, dar tabelul următor
deschide calea spre analiză. Prin listarea Ńărilor în funcŃie de nivelul estimat al descentralizării,
alături de menŃionarea drepturilor copilului care au fost cel mai des abordate în cadrul
interviurilor din respectiva Ńară, putem observa anumite tendinŃe, care pot fi analizate mai în
detaliu.
Tabelul 1: SituaŃia descentralizării în domeniile cu impact major asupra situaŃiei
copiilor
Estonia
Lituania

Transferul puterii administrative, financiare şi de piaŃă către autorităŃile
locale pentru majoritatea serviciilor.
Responsabilitatea politică a autorităŃilor centrale pentru definirea
standardelor minime şi a strategiei naŃionale în domeniile bunăstare socială,
educaŃie şi justiŃie.
AutorităŃile centrale au încă responsabilitatea asupra unor instituŃii
rezidenŃiale (educaŃionale, de reabilitare sau corecŃie).

Republica
Moldova

Strategiile în toate domeniile sunt elaborate la nivel central, pe baza puterii
politice şi fiscale centrale.

România

Delegare parŃială a funcŃiilor administrative către niveluri intermediare
(sector/localitate/judeŃ sau raion) în domeniile bunăstare socială, educaŃie şi
sănătate.
Transferul puterii politice şi de piaŃă către autorităŃile locale, pentru servicii
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Serbia

sociale şi culturale suplimentare.

Suedia

Transferul majorităŃii puterii politice, administrative, financiare şi de piaŃă
către autorităŃile locale.
Delegarea responsabilităŃilor administrative la nivel de comitat în domeniile
sănătate, transport şi cultură.
Concentrarea puterii politice şi financiare la nivel central în domeniul
educaŃie.

Interesul superior al copilului
Nediscriminarea
Îngrijirea în familie
(dezinstituŃionalizarea)
ProtecŃia faŃă de violenŃă
Dreptul la supravieŃuire şi dezvoltare
Dreptul la educaŃie
Participarea copiilor
Sensibilizarea specialiştilor din
domeniul sănătăŃii cu privire la
drepturile copilului
Sensibilizarea copiilor şi adulŃilor cu
privire la drepturile copiilor în şcoli

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

Suedia

Serbia

România

Republica
Moldova

Estonia

Lituania

Tabelul 2: Drepturile copilului abordate cu precădere în interviuri

X

X
X

X

Chiar dacă nivelul descentralizării este mare sau nu, toate Ńările din fostul bloc comunist încă
se luptă cu provocările generate de promovarea dreptului la familie şi la îngrijire în mediul
familial, în contextul în care îngrijirea în sistem rezidenŃial rămâne atât o măsură frecventă de
protecŃie a copilului, cât şi o ameninŃare la adresa interesului superior al copilului. Dreptul la
supravieŃuire şi dezvoltare, precum şi dreptul la tratament non-violent, reprezintă priorităŃi
pentru toate aceste Ńări. Această situaŃie are legătură atât cu moştenirea din perioada
comunistă, cât şi cu dezvoltarea economică.
Dreptul copilului la a-i fi ascultate opiniile a fost abordat în interviurile cu reprezentanŃii
statului în Suedia, dar şi în Lituania şi Estonia. Se pare că unele oficialităŃi au testat şi acŃiuni
de participare a copiilor, pentru a putea să reflecteze asupra subiectului şi să caute modalităŃile
pentru a continua dezvoltarea acestui tip de acŃiuni. În alte Ńări, s-a făcut referire la mecanisme
precum consiliul elevilor, dar mai mult ONG-urile au o perspectivă bazată pe drepturile
copilului asupra acestora, decât oficialităŃile. În Republica Moldova, Centrul de Informare cu
privire la Drepturile Copilului a dezvoltat o reŃea impresionantă de consilii ale tinerilor, încă
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din anul 2004,13 dar autorităŃile locale nu au fost capabile să le acorde susŃinere pe termen
lung. Aşadar, una dintre ipoteze este că participarea copiilor poate fi dezvoltată mai uşor în
Ńările cu un nivel ridicat al descentralizării.
Cu toate acestea, după cum vom vedea, respectarea drepturilor copilului este mai puŃin
dependentă de nivelul descentralizării decât de alocarea de resurse pentru copii, colaborarea
inter-sectorială la toate nivelurile şi existenŃa unor mecanisme independente de monitorizare
specializate în drepturile copilului.

13

Centrul de Informare cu privire la Drepturile Copilului, Raport Anual 2004, Chişinău, 2005.
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3. INSTITUłII DE STAT INDEPENDENTE CARE
MONITORIZEAZĂ DREPTURILE COPILULUI
În limbaj uzual, monitorizare înseamnă observarea atentă a modului în care un sistem sau un
proces funcŃionează în timp; înregistrarea sau ascultarea, pentru a obŃine informaŃii; şi
verificarea progreselor înregistrate. În practică, aceasta presupune, de regulă, un anumit tip de
reacŃie. Monitorizarea drepturilor omului poate fi de asemenea definită la aceste două
niveluri. Pe de o parte, s-a stabilit un număr de standarde ca şi caracteristici intrinseci
necesare pentru ca un mecanism de monitorizare să funcŃioneze adecvat. Pe de altă parte,
puterea acestui mecanism de a provoca reacŃii este, de asemenea, esenŃială.
În cadrul unui sistem, pot opera simultan mai multe mecanisme. De la iniŃiative ale copiilor la
instituŃii naŃionale tematice, există multe entităŃi care pot constitui un astfel de sistem. Cu
toate acestea, ca şi semnatar al CDC, Statul are responsabilitatea principală pentru a
monitoriza implementarea acesteia în mod permanent şi consecvent, în timp ce întreaga
societate trebuie să respecte prevederile CDC. Aşadar, ne vom concentra atenŃia în studiul de
faŃă asupra funcŃiilor obligatorii ale statului, pe cât este posibil cu referire la nivel local, în
interacŃiune cu celelalte elemente ale sistemului. Vom face referire la grupuri ale societăŃii
civile (ONG-uri, copii, grupuri interesate etc.), precum şi la iniŃiative ocazionale sau opŃionale
ale statului, în principal în relaŃie cu astfel de mandate.
Standardele internaŃionale şi experienŃa în domeniul monitorizării drepturilor omului încă sunt
concentrate la nivel central. După cum vom vedea, principiile existente sunt adaptate la
nivelul politicii şi administraŃiei naŃionale, dar nu în mod necesar şi la nivel local. Aşadar, va
fi nevoie să le testăm în raport cu realităŃile locale descrise în interviuri. La nivel local şi în
fiecare Ńară, rolul şi responsabilităŃile instituŃiilor de monitorizare, legitimitatea lor,
reprezentare, autoritatea, stilul şi metodologia pot diferi sau este necesar să fie diferite de
situaŃia existentă până în prezent.

3.1 Standarde internaŃionale
Principiile de la Paris
Principiile ONU cu privire la Statutul InstituŃiilor NaŃionale (Principiile de la Paris) adoptate
prin rezoluŃia Adunării Generale nr. 48/134 din 20 decembrie 1993 reprezintă principalele
documente internaŃionale de referinŃă în domeniul monitorizării drepturilor omului. Articolele
1 şi 2 stipulează că „o instituŃie naŃională va fi învestită cu competenŃe necesare promovării şi
respectării drepturilor omului” şi „i se va acorda un mandat cât mai complex, care va fi clar
stabilit printr-un text constituŃional sau legislativ, cu specificarea elementelor şi sferei de
competenŃă”. Textul defineşte gama responsabilităŃilor pe care ar trebui să le aibă un
mecanism de monitorizare, precum şi aspectele referitoare la finanŃarea necesară, stabilitatea
şi durata mandatului, precum şi metodele de lucru. De asemenea, menŃionează următoarele
principii directoare în ceea ce priveşte garantarea independenŃei şi pluralismului:
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1. ComponenŃa instituŃiei naŃionale şi numirea membrilor acesteia, indiferent dacă se face prin intermediul
alegerilor sau a altor metode, trebuie stabilite conform unei proceduri care să prezinte toate garanŃiile pentru
asigurarea reprezentării pluraliste a tuturor actorilor sociali (ai societăŃii civile) implicaŃi în protecŃia şi
promovarea drepturilor omului, în special din punct de vedere al acelor atribuŃii care permit stabilirea unei
colaborări eficiente cu, sau prin prezenŃa unor reprezentanŃi ai:
( a ) OrganizaŃiilor neguvernamentale cu responsabilităŃi în domeniul drepturilor omului şi eforturilor de
combatere a discriminării pe considerente de rasă, sindicatelor, organizaŃiilor sociale şi profesionale interesate,
precum, asociaŃiile de avocaŃi, medici, ziarişti sau eminenŃi oameni de ştiinŃă;
( b ) Curentelor de gândire filozofice şi religioase;
( c ) UniversităŃilor şi specialiştilor;
( d ) Parlamentului;
( e ) Departamentelor guvernamentale (dacă sunt incluse, reprezentanŃii acestora trebuie să participe la
dezbateri doar în calitate de consultanŃi).

Într-un capitol separat şi fără a specifica dacă această opŃiune este prioritară, textul precizează
funcŃiile comisiei cu competenŃe pluri-sectoriale:
O instituŃie naŃională poate fi autorizată să audieze şi să primească plângeri şi petiŃii privind cazuri individuale.
Cazurile pot fi înaintate de persoane individuale, reprezentanŃi ai acestora, terŃe părŃi, organizaŃii
neguvernamentale, asociaŃii ale sindicatelor sau orice alte organizaŃii reprezentative. În astfel de situaŃii, şi fără
a se aduce vreun prejudiciu principiilor menŃionate anterior cu privire la celelalte atribuŃii ale comisiei,
funcŃiile încredinŃate acestora se pot baza pe următoarele principii:
( a ) Rezolvarea pe cale amiabilă, prin conciliere sau în limitele prevăzute de lege, prin decizii obligatorii sau,
unde este necesar, respectând principiul confidenŃialităŃii;
( b ) Informarea părŃii care a înaintat petiŃia cu privire la drepturile pe care le are, în special soluŃiile
disponibile şi promovarea accesului la acestea;
( c ) Audierea plângerilor sau a petiŃiilor sau redirecŃionarea către autorităŃile competente, în limitele stabilite
de lege;
( d ) Formularea de recomandări către autorităŃile competente, în special formularea de amendamente cu
privire la modificarea legislaŃiei, regulilor şi practicilor administrative, în special dacă acestea sunt cauza
dificultăŃilor întâmpinate în apărarea drepturilor persoanelor care înaintează petiŃia.

Comentariul General Nr. 2 al Comitetului pentru Drepturile Copilului
Comentariul General Nr. 2 al Comitetului, referitor la rolul instituŃiilor naŃionale
independente pentru drepturile omului, reprezintă adaptarea Principiilor de la Paris la
domeniul drepturilor copilului14. Textul, care susŃine Principiile de la Paris, argumentează şi
necesitatea dezvoltării unor mecanisme specifice pentru copii, fie în cadrul sau independent
de instituŃiile naŃionale pentru drepturile omului. Trebuie redat din nou argumentul prezentat
de Comitet în ceea ce priveşte necesitatea înfiinŃării unor mecanisme speciale adresate
copiilor, chiar dacă la nivel naŃional există deja mecanisme independente legale şi de
monitorizare, care sunt funcŃionale:
•

Nivelul de dezvoltare al copiilor îi face în mod special vulnerabili la încălcări ale
drepturilor omului;

14

Comentariul General Nr. 2 cu privire la rolul instituŃiilor naŃionale independente pentru drepturile omului cu
privire la promovarea şi protecŃia drepturilor copilului, CRC/GC/2002/2, 15 noiembrie 2002.
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•

Opiniile copiilor sunt rareori luate în considerare; majoritatea copiilor nu au
dreptul să voteze şi nu pot avea un rol semnificativ în cadrul procesului politic care
determină răspunsul guvernului la aspecte privind drepturile omului;

•

Copiii întâmpină probleme majore în utilizarea sistemului juridic pentru a-şi
proteja drepturile sau pentru a căuta soluŃii la cazurile de încălcare a drepturilor
lor;

•

Accesul copiilor la organizaŃii care le-ar putea proteja drepturile este, în general,
limitat.

Mai mult, Comitetul insistă ca aceste instituŃii să beneficieze de resurse financiare adecvate şi
de dezvoltarea capacităŃilor pentru sprijinirea participării copiilor. Comitetul a subliniat faptul
că preferă ca în mandatul acestor instituŃii să fie inclusă posibilitatea de a li se adresa plângeri
individuale. De asemenea, a stabilit o nouă procedură de raportare la nivel internaŃional, prin
încurajarea avocatului copilului sau instituŃiilor similare să înainteze rapoarte Comitetului,
separat de stat, chiar dacă reprezintă o structură statală. Textul include şi precizări privind
colaborarea cu statul şi alte părŃi interesate, inclusiv cooperarea la nivel internaŃional. Totuşi,
textul nu abordează problema mecanismelor de monitorizare a drepturilor copilului la nivel
local şi posibila conexiune cu cele naŃionale. La nivel european, cerinŃele formulate în
Recomandarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei Nr. 1286/1996 cu privire la
Strategia Europeană pentru Copii fac referire la necesităŃile de monitorizare la nivel local, dar
din punctul de vedere al accesului, nu din perspectivă politică sau structurală, întrucât
încurajează statele membre ale Consiliului Europei să numească un comisar pentru copii
(avocatul copilului), care să fie independent şi accesibil publicului prin birouri locale.15

3.2 Analiza situaŃiei la nivel naŃional
Estonia
ObservaŃiile finale ale Comitetului ONU
În anul 2003, Comitetul a apreciat existenŃa diferitelor mecanisme pentru înaintarea
plângerilor, precum Cancelarul de JustiŃie, care are şi atribuŃiile Avocatului Poporului.
Comitetul şi-a manifestat îngrijorarea cu privire la faptul că aceasta nu este o instituŃie
specializată, cu un mandat explicit de rezolvare a cazurilor de încălcări ale drepturilor
copilului, de monitorizare şi evaluare periodică a progresului înregistrat în implementarea
ConvenŃiei. Comitetul a recomandat ca Statul să ia în considerare înfiinŃarea unui departament
sau instituŃii specializate, în cadrul sau independentă de Oficiul Cancelarului de JustiŃie, în
conformitate cu „Principiile de la Paris şi Comentariul General Nr. 2 al Comitetului.”16
SituaŃia actuală
SituaŃia nu s-a schimbat. Oficiul Cancelarului de JustiŃie rămâne singura instituŃie mandatată
să monitorizeze independent drepturile copilului. Acesta este secondat de doi adjuncŃi şi trei
departamente, în funcŃie de ministerele de resort. Aspectele privind copiii sunt rezolvate în
general de departamentul pentru afaceri sociale, educaŃie, sănătate şi cultură (cu 8-9 angajaŃi,
15
16

Textul integral este disponibil la: http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA96/EREC1286.HTM
ObservaŃii finale: Estonia CRC/C/15/Add.196, 17 martie 2003
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inclusiv 1 specialist în drepturile copilului). Al doilea departament are atribuŃii în domeniile
economic, finanŃe şi mediu (7-8 angajaŃi). Al treilea acoperă toate celelalte aspecte, inclusiv
detenŃia (13 angajaŃi). Sunt foarte rare cazurile în care copiii înşişi depun plângeri, dar
reprezentanŃii Oficiului efectuează vizite în locuri caracterizate printro mai mare vulnerabile a
copiilor, precum şcoli speciale, familii substitut sau spitale de psihiatrie. Înaintea fiecărei
vizite, instituŃia completează un chestionar şi furnizează documentaŃia relevantă. Aceste
instituŃii se întâmplă să fie chiar cele aflate în responsabilitatea autorităŃilor centrale,
administrate prin intermediul autorităŃilor locale judeŃene. Pe parcursul vizitelor, sunt
verificate dotările, actele şi funcŃionarea în conformitate cu prevederile legale, dar sunt
organizate şi întâlniri confidenŃiale cu angajaŃii şi copiii. Cancelarul poate monitoriza
serviciile furnizate de autorităŃile locale. Fiecare consilier realizează o planificare anuală a
vizitelor; în plus, se pot efectua vizite suplimentare, în funcŃie de necesităŃi – în urma unor
solicitări speciale sau depunerii unor plângeri. În ceea ce priveşte copiii, recent s-au efectuat
vizite la un centru rezidenŃial / şcoală pentru copiii cu dizabilităŃi din estul Estoniei, la un
adăpost din Tallin şi la o locuinŃă de tip familial din sudul Estoniei.

Lituania
ObservaŃiile finale ale Comitetului ONU
În 2006, Comitetul a salutat înfiinŃarea Avocatului Copilului, cu un mandat complex. Cu toate
acestea, a recomandat Statului să continue să îşi întărească sprijinul acordat Biroului
Avocatului Copilului, inclusiv prin asigurarea de resurse financiare şi umane suficiente,
pentru ca Biroul să îşi poată îndeplini mandatul şi să monitorizeze implementarea prevederilor
ConvenŃiei la nivel naŃional.17
SituaŃia actuală
Avocatul Copilului primeşte plângeri de la reprezentanŃi legali sau persoane fizice, iar copiii
se pot adresa direct instituŃiei. Numărul plângerilor înregistrate anual era de aproximativ 100,
dar în prezent se primesc aproximativ 400-550. Avocatul Copilului are dreptul să realizeze
investigaŃii şi rapoarte independente. Are un rol important în derularea campaniilor de creştere
a nivelului de conştientizare al publicului larg, iniŃiind şi o serie de politici şi modificări
legislative pentru îmbunătăŃirea resurselor şi calităŃii serviciilor de protecŃia copilului
furnizate la nivel local. Avocatul Copilului poate iniŃia cercetări, însă nu are un buget special
pentru aceasta. InstituŃia Avocatul Copilului nu a făcut parte din delegaŃia care a participat la
sesiunea Comitetului ONU din Geneva, dar, urmând observaŃiile finale ale Comitetului,
numărul angajaŃilor a crescut de la 5 la 15 specialişti (persoana mandatată ca şi Avocat al
Copilului, 3 specialişti în soluŃionarea plângerilor individuale şi 11 consilieri pe domenii
specifice, printre care un psiholog şi câŃiva de avocaŃi).

Republica Moldova
ObservaŃiile finale ale Comitetului ONU
În anul 2002, Comitetul ia act de existenŃa Centrului NaŃional pentru Drepturile Omului şi de
informarea conform căreia din Consiliul NaŃional pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului face
17

ObservaŃii finale: Lituania, CRC/C/LTU/CO/2,17 martie 2006
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parte şi un avocat al copilului, dar îşi exprimă îngrijorarea cu privire la eficienŃa acestor
mecanisme de monitorizare, luând în considerare lipsa unui mandat instituŃional clar referitor
la soluŃionarea sesizărilor privind încălcările drepturilor copilului, precum şi lipsa unor
proceduri transparente şi sensibile la situaŃia copilului, de adresare a acestor plângeri.
Comitetul recomandă Statului parte să numească, în cadrul Centrului sau independent de
acesta, un avocat al copilului sau un comisar care să monitorizeze implementarea CDC la
nivel naŃional şi local.18
SituaŃia actuală
Centrul pentru Drepturile Omului înfiinŃat în 1997 este încă singura instituŃie de stat
independentă de monitorizare. Trei „avocaŃi parlamentari” numiŃi de Parlament acŃionează ca
avocaŃi ai drepturilor omului, pentru a garanta respectarea drepturilor omului şi a libertăŃilor
constituŃionale de către autorităŃile publice centrale şi locale, precum şi de toate celelalte
instituŃii publice sau private; pentru a îmbunătăŃi legislaŃia în sensul unei mai bune
implementări a drepturilor omului; şi pentru a educa populaŃia referitor la aspecte privind
legislaŃia în domeniul drepturilor omului şi privind alte aspectele conexe. Acestea se
realizează prin analizarea plângerilor, prin elaborarea obiecŃiilor sau propunerilor către
autorităŃile centrale sau locale sau către Curtea ConstituŃională, prin diseminarea informaŃiei,
în colaborare cu mass-media şi ONG-urile. Centrul primeşte toate plângerile de la cetăŃeni,
însă există un număr foarte mic referitoare la copii, iar Centrul poate doar să formuleze
anumite recomandări, care nu au caracter obligatoriu. Au fost efectuate câteva vizite de
monitorizare la centre rezidenŃiale, acordându-se atenŃie în special reintegrării şi
mecanismelor prin care se oferă sprijin după ieşirea din sistemul rezidenŃial. Cu toate acestea,
situaŃiile extreme de încălcare a drepturilor copilului sunt identificate numai prin intermediul
cazurilor care implică adulŃii (de exemplu, copii abandonaŃi ai femeilor Ńinute ilegal în
detenŃie).
Consiliul NaŃional pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului nu a numit un alt avocat al copilului.
Centrul pentru Drepturile Omului este membru al Consiliului şi furnizează numai ocazional
informaŃii legate de cazuri individuale de încălcare a drepturilor copilului, precum interzicerea
accesului la educaŃie, durata ilegală şi condiŃiile detenŃiei premergătoare procesului, eşecul
separării copiilor de adulŃi şi violenŃa poliŃiei.

România
ObservaŃiile finale ale Comitetului ONU
În anul 2003, Comitetul a luat act de înfiinŃarea Avocatului Poporului, ce a avut loc în anul
1997, şi de faptul că, ocazional, acesta are în lucru cazuri privind drepturile copilului. De
asemenea, Consiliul a luat la cunoştinŃă că, în conformitate cu declaraŃia fostului preşedinte
Ion Iliescu făcută la Sesiunea Specială a ONU dedicată Copiilor, proiectul de lege privind
protecŃia copilului include înfiinŃarea Avocatului Copilului. Comitetul a recomandat ca Statul
să continue şi să finalizeze aceste planuri în cel mai scurt timp; să aloce acestei instituŃii toate
resursele necesare funcŃionării, inclusiv cele umane; şi să asigure o coordonare adecvată a
activităŃilor acestei instituŃii, cu cele derulate de Avocatul Poporului.19

18
19

CRC/C/15/Add.192, 31 octombrie 2002
CRC/C/15/Add.199 18 martie 2003
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SituaŃia actuală
Planurile de înfiinŃare a Avocatului Copilului nu au fost realizate. În cadrul biroului
Avocatului Poporului, există specialişti în „drepturile copilului, familiei, tinerilor,
pensionarilor şi persoanelor cu dizabilităŃi”. Avocatul Poporului intervine în urma sesizărilor
primite fie de la copii, părinŃi sau tutori, fie se autosesizează la aflarea, indiferent de mijloace
(media, ONG-uri), a faptului că drepturile şi libertăŃile copilului au fost încălcate. Cu toate
acestea, Avocatul Poporului are numai câteva zeci de intervenŃii anual în cazuri care privesc
copiii. Majoritatea cazurilor Ńin de îngrijire şi protecŃie, evaluarea periodică a situaŃiei copiilor
aflaŃi în plasament, situaŃia legală sau documentele de identitate, dreptul la un standard decent
de viaŃă, dreptul la sănătate, tratamentul adecvat în familia naturală, extinsă sau adoptivă,
dreptul la viaŃă, integritate fizică şi psihică. Cu toate acestea, activităŃile referitoare la
drepturile copilului sunt limitate la câteva cazuri de protecŃia copilului şi nu există abordări
proactive.20 Privind Avocatul Poporului, Guvernul afirmă, în raportul înaintat Comitetului
ONU, că „întrucât este o instituŃie înfiinŃată la nivel central, rolul contactelor la nivel local
poate fi preluat de către organizaŃiile neguvernamentale care derulează programe pentru
copii, al căror obiectiv principal este promovarea drepturilor copilului.”21

Serbia
ObservaŃiile finale ale Comitetului ONU
Republica Serbia nu a înaintat încă un raport către Comitetul ONU. Ultimul raport către acest
organism şi care a făcut referire la situaŃia copiilor care trăiesc pe teritoriul Serbiei, datează
din anul 1994, fiind elaborat de Republica Federală Iugoslavia şi analizat în 199622. Guvernul
finalizează raportul pentru perioada 1994-2005. Se aşteaptă să fie înaintat Comitetului foarte
curând.
SituaŃia actuală
În septembrie 2005, Adunarea NaŃională a adoptat legea de înfiinŃare a Avocatului Poporului,
dar, la momentul vizitei noastre, nu fusese încă numit deŃinătorul mandatului, iar apropierea
alegerilor a cauzat amânarea în continuare a acestui proces. Redactarea legii a ridicat
probleme privind criteriile de alegere / revocare, întrucât nu ar fi garantat independenŃa /
imparŃialitatea, privind existenŃa unui conflict cu textul ConstituŃiei, definirea mandatului şi
jurisdicŃia.
Provincia Vojvodina are un Avocat al Poporului, ales de Adunarea Provinciei, cu
responsabilităŃi în protejarea drepturilor şi libertăŃilor omului împotriva încălcării acestora de
către autorităŃile locale şi de la nivelul provinciei. InstituŃia are sediul în Novi Sad şi birouri în
Subotica şi Pančevo. Avocatul Poporului are cinci adjuncŃi aleşi, inclusiv unul specializat în
drepturile copilului. Rapoartele elaborate23 includ elemente relevante la nivel naŃional,
precum faptul că legislaŃia naŃională nu este suficient armonizată cu prevederile CDC, şi
elemente privind percepŃia copilului în cultura naŃională. Rapoartele prezintă o analiză
generală a situaŃiei copiilor în familie, a sistemului de educaŃie, protecŃie socială şi a stării de
sănătate, ilustrate cu exemple din regiune. Dar acestea nu abordează în mod special
20

Avocatul Poporului, Raport de activitate 2005, Bucureşti 2006, pp. 45-49.
Raportul Statului către Comitetul CDC, para.30, CRC/C/65/Add.19, 5 iulie 2002
22
CRC/C/8/ Add. 16, 17 noiembrie 1994.
23
A se vedea Rapoartele Anuale 2004 şi 2005 ale Avocatului Poporului din Provincia Vojvodina.
21
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responsabilităŃile autorităŃilor sau ale administraŃiei locale. Principalele activităŃi derulate de
Avocatul Poporului până în prezent constau în investigarea unor aspecte generale (acuzaŃii cu
privire la donaŃiile din străinătate acordate copiilor născuŃi după bombardamentele NATO,
copii dispăruŃi), participarea la acŃiunile derulate la nivel local în cadrul săptămânii copiilor,
vizitarea unor familii, întâlnirea cu directorii din majoritatea şcolilor din provincie,
colaborarea pe domenii privind drepturile copilului, participarea la proiecte derulate de ONGuri (vizând persoanele refugiate, justiŃia juvenilă etc.).
Şi municipiul Belgrad şi-a înfiinŃat recent propriul birou al Avocatului Poporului. Adjunctul
acestuia este specializat în probleme privind copiii şi persoanele cu dizabilităŃi, întrucât
grupurile vulnerabile sunt considerate o prioritate. Avocatul Poporului monitorizează
activităŃile a 17 departamente municipale ce activează în cadrul a 17 sectoare ale
municipiului, precum şi instituŃiile din municipiu (centrul Congresului, muzee, sistemul de
transport etc.) finanŃate de bugetul local. Cu toate că sistemele sanitar şi educaŃional rămân
centralizate în Serbia, responsabilităŃile privind ambulatoriile, grădiniŃele şi şcolile primare au
fost transferate autorităŃilor locale.

Suedia
ObservaŃiile finale ale Comitetului ONU
În anul 2005, Comitetul a apreciat adoptarea Legii din anul 2002 privind consolidarea rolului
Avocatului Copilului şi a apreciat numeroasele activităŃi derulate de Avocatul Copilului
pentru implementarea drepturilor copilului. Cu toate acestea, Comitetul a considerat că
situaŃia mai poate fi îmbunătăŃită. Comitetul a recomandat ca Statul să acorde Avocatului
Copilului mandat de investigare a plângerilor individuale şi ca raportul anual al Avocatului
Copilului să fie prezentat Parlamentului, împreună cu informaŃii despre măsurile pe care
Guvernul intenŃionează să le deruleze pentru a implementa recomandările Avocatului
Copilului.24
SituaŃia actuală
Începând cu anul 1993, Avocatul Copilului este numit de Guvern şi funcŃionează sub
jurisdicŃia Ministerului SănătăŃii şi SolidarităŃii Sociale, pentru a se asigura că toate instituŃiile
guvernamentale utilizează CDC ca bază a tuturor activităŃilor pe care le derulează. Avocatul
Copilului lucrează la nivel de strategie, mai mult decât la nivel de supervizare directă.
Monitorizează implementarea prevederilor CDC pentru copii ca grup social, mai mult decât
ca şi cazuri individuale. Elaborează politici şi face propuneri legislative, derulează acŃiuni de
informare şi conştientizare, reprezintă drepturile şi interesele copilului în dezbaterile publice,
colectează informaŃii şi statistici despre situaŃia copiilor şi urmăreşte evoluŃia problematicii
drepturilor copilului la nivel internaŃional. MenŃine regulat contactul cu copiii, prin consiliile
tinerilor, vizite şi interpelări individuale. Puterea acestei instituŃii a fost sporită prin acordarea
dreptului de a solicita rapoarte din partea consiliilor locale şi ale comitatelor. În răspunsul
acordat Comitetului, Guvernul a menŃionat că intenŃionează să „urmărească îndeaproape
efectul pe care aceste schimbări îl au asupra implementării prevederilor ConvenŃiei la nivelul
consiliilor locale şi de comitat”.25 La nivel naŃional, există mai mulŃi AvocaŃi pentru
Drepturile Omului, dar Avocatul Copilului este singurul care nu poate să demareze
investigaŃii în cazuri individuale, să intenteze proces sau să reprezinte cazurile în justiŃie.
24
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Argumentul prezentat de Guvern este: „Copilăria nu constituie motiv de discriminare nici în
societatea şi nici în legislaŃia suedeză.”26 Avocatul Poporului pe Probleme de Discriminare a
primit până acum 20 de plângeri de la copii. În paralel, s-a votat o nouă lege privind
sancŃiunile acordate autorităŃilor locale care nu iau măsurile adecvate în privinŃa cazurilor de
violenŃă în şcoli. Aceasta a condus la crearea unei noi poziŃii de avocat al copilului în cadrul
AgenŃiei NaŃionale pentru EducaŃie, în aprilie 2006, a cărui responsabilitate este să
înregistreze plângerile individuale privind lipsa implicării autorităŃilor locale în soluŃionarea
acestor probleme. Până în prezent, s-au înregistrat aproximativ 70 de cazuri, dintre care 2 sau
3 au fost trimise în instanŃă, cu solicitări pentru primirea de daune27.
În plus, în Suedia există în prezent 5 AvocaŃi ai Copilului la nivel local, care funcŃionează în
cadrul consiliului local sau al unui departament al administraŃiei locale: Botkyrka (mandat
general), Västerås (centrat cu precădere pe violenŃa în şcolile gimnaziale), Laxå (centrat cu
precădere pe aspecte de nutriŃie), Uppsala (mandat general, susŃinut parŃial din fonduri
private), Järfälla (concentrat cu precădere pe audierile copiilor în faŃa autorităŃilor locale).

3.3 Surse de autoritate
După cum reiese din diverse studii realizate de instituŃii independente pentru drepturile
omului, „procedura numirii este esenŃială pentru a stabili o independenŃă percepută şi reală,
în mod special întrucât autoritatea celor mai multor instituŃiilor este alocată unui avocat al
poporului sau comisar, mai degrabă perceput ca persoană, nu ca instituŃie.”28 Cu toate
acestea, odată numit, deŃinătorul mandatului se va baza pe diferite surse de autoritate, pentru a
putea funcŃiona şi a avea impact.
Autoritatea legislativă
Mecanismelor independente de monitorizare li se pot acorda diverse grade de autoritate
legislativă. LegislaŃia din domeniul Avocatului Poporului garantează deŃinătorului mandatului
anumite drepturi şi puteri, care îi conferă acestuia autoritate asupra altor părŃi. De exemplu, în
Lituania, Avocatul Poporului are puterea să „supervizeze şi să controleze activităŃile
instituŃiilor din domeniul protecŃiei drepturilor şi intereselor legale ale copilului, datorită
cărora drepturile sau interesele de drept ale copilului sunt sau pot fi încălcate.” (III, art.
12.3) şi dreptul la „acces nelimitat în instituŃii sau organizaŃii ale autorităŃilor centrale sau
locale, instituŃii de stat sau neguvernamentale şi familiarizarea cu activităŃile acestora.” (III,
art. 13.3).29 Aceste prevederi legislative garantează autoritate directă, spre exemplu, asupra
directorului unei instituŃii care urmează să fie vizitată. În general, această autoritate este
suficientă pentru a garanta evitarea unei eventuale opuneri faŃă de efectuarea actului de
monitorizare. Cu toate acestea, în funcŃie de puterea acordată prin lege Avocatului Poporului,
în ceea ce priveşte raportarea sau acordarea sancŃiunilor, directorul poate sau nu să fie obligat
să respecte recomandările formulate. Aceasta depinde de nivelul de autoritate legislativă
acordat, precum şi de prevalenŃa respectării legii la nivel naŃional. Aşadar, autoritatea
legislativă poate fi acordată în două domenii cheie: accesul la informaŃii şi puterea de
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intervenŃie, însă contextul general politic şi instituŃional este, de asemenea, relevant în
exercitarea acestui tip de autoritate.
În Ńările vizitate, limitele autorităŃii legislative deŃinute de mecanismelor independente de
monitorizare sunt legate de jurisdicŃie (de ex., Avocatul Poporului Provinciei Vojvodina din
Serbia nu poate acŃiona în ceea ce priveşte ilegalităŃile comise de oficialii federali ci doar îi
pot referi pe aceştia, autorităŃilor competente centrale), lipsa măsurilor de implementare (ex.
Republica Moldova) şi imposibilitatea de a prelua cazuri individuale (ex. Suedia).
Cu toate că, în general, puterea Avocatului Poporului se limitează la formularea de
recomandări care nu sunt obligatorii, aceasta nu a părut să reprezinte o problemă pentru
majoritatea Ńărilor. Rareori se întâmplă ca recomandările să nu fie respectate în mod voluntar.
Mai degrabă propriile sistemele Avocatului Poporului de monitorizare a situaŃiei în urma
aplicării recomandărilor au anumite deficienŃe. De exemplu, în Estonia, vizitele la unele
instituŃii de reeducare au demonstrat în mod clar că recomandările anterioare nu fuseseră
implementate în totalitate, cu toate că s-a respectat procedura uzuală de evaluare a situaŃiei
post-vizită.
Vizitele au fost organizate la „şcoli speciale” pentru copiii sub 14 ani în conflict cu legea sau
copiii între 14-18 ani trimişi de judecător la o şcoală de corecŃie, ca alternativă la închisoare.
Există trei astfel de instituŃii în Ńară: una pentru fete, una pentru băieŃi de naŃionalitate
estoniană şi una pentru băieŃi vorbitori de limba rusă. Au fost identificate anumite probleme:
izolarea în afara perioadei de studiu, documentaŃia insuficientă cu privire la situaŃia
rezidenŃilor, aplicarea la discreŃie a măsurilor disciplinare de către director, absenŃa cadrelor
medicale, chiar dacă acest lucru era prevăzut în regulamentul de ordine interioară. Vizita
anterioară avusese loc în anul 2003. Recomandările făcute atunci nu au fost implementate în
totalitate sau au existat abateri ale practicilor în timp. Procedura uzuală de evaluare a
situaŃiei post-vizită de monitorizare prevede ca Avocatul Poporului să formuleze
recomandările, iar instituŃia vizată trebuie să răspundă în scris în termen de 30 de zile, pentru
a prezenta măsurile luate pentru implementarea recomandărilor. Dar, în cazul acestei şcoli
speciale, nimeni nu raportase lipsa evaluării după 2003, întrucât este o problemă de
mentalitate. AdulŃii şi copiii din şcolile speciale credeau că aceste practici sunt normale.
Trebuie să avem răbdare şi să realizăm lucrurile în etape.
Intervievat, Estonia

Este interesant de menŃionat că în România, în timp ce Avocatul Poporului are autoritatea să
efectueze vizite de monitorizare în orice serviciu furnizat de stat sau administraŃia publică,
inspectoratul şcolar nu cunoştea aceste prevederi. Inspectoratul Şcolar Municipal a declarat că
poate acorda autorizaŃie la cerere, dar că niciun oficial de la o altă instituŃie nu poate interveni
în şcoli fără aprobarea sa. Acest fapt demonstrează lipsa unei atitudini proactive din partea
Avocatului Poporului în această privinŃă, precum şi un deficit al conştientizării publice şi al
aplicabilităŃii practice a autorităŃi legislative deŃinute de instituŃie.
Autoritatea politică
Într-adevăr, pe lângă autoritatea legislativă, interviurile au relevat că autoritatea politică este,
de asemenea, un element esenŃial. Faptul că un sistem de monitorizare este perceput ca având
influenŃă în domeniul politic face oamenii să creadă că lipsa cooperării lor ar putea genera
anumite consecinŃe. Chiar dacă este dificil de cuantificat, faptul că o persoană cu atribuŃii de
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monitorizare este susŃinută oficial sau neoficial de instituŃii politice, conduce la adoptarea mai
rapidă a recomandărilor pe care le formulează. Acest fapt este ilustrat de exemplul următor:
Avocatul Copilului din oraşul Botkyrka, Suedia, este convins de faptul că desemnarea sa
pentru a raporta la cel mai înalt nivel al ierarhiei politice, cu sprijinul tuturor partidelor
politice, este motivul pentru care recomandările pe care le formulează sunt, de regulă,
implementate imediat. De exemplu, într-o şcoală gimnazială locală, copiii şi-au manifestat
îngrijorarea cu privire la faptul că încuietorile uşilor de la toalete nu funcŃionează bine, însă
nu fusese luată nicio măsură. Când Avocatul Copilului de la nivel local a vizitat şcoala, a
înŃeles că aceasta era o problemă de importanŃă majoră din punctul de vedere al copiilor şi a
formulat o recomandare către director. Încuietorile de la uşi au fost înlocuite imediat.
Intervievat, Suedia

Se pot menŃiona riscurile ca învestirea cu autoritate politică să contravină standardelor de
independenŃă şi neutralitate. Dacă se recunoaşte, se acceptă şi chiar se promovează un anumit
nivel de autoritate politică, acesta trebuie susŃinut de cea mai puternică şi reprezentativă
instituŃie politică. În majoritatea cazurilor, în Europa, aceasta este mai mult o caracteristică a
forumului legislativ, decât a celui executiv de conducere. Totuşi, câteva interviuri au contrazis
această ipoteză. În cazul Avocatului Copilului din oraşul Botkyrka, întrucât înfiinŃarea acestei
poziŃii a fost susŃinută în unanimitate de consiliul local, numirea în subordinea Comitetului
Executiv al municipalităŃii a fost considerat un fapt normal. În mod asemănător, se încearcă
frecvent ca numirea Avocatului Copilului la nivel naŃional din Suedia să se facă de către
Guvern şi nu de către Parlament, dar aceasta nu a împiedicat Avocatul Copilului să elaboreze
un raport independent cu privire la CDC şi să fie audiat separat de către Comitet într-o sesiune
specială, în pofida presiunilor politice. O situaŃia diferită a fost relevată de interviurile
realizate în Serbia, unde evenimentele de pe scena politică au fost atât de tensionate, încât
numirea de către puterea legislativă a statului nu ar feri deŃinătorul mandatului nici de
presiuni, nici nu i-ar garanta independenŃa. De fapt, cea mai mare provocare a fost să lucrezi
într-un astfel de climat. Acest fapt a fost menŃionat şi în alte Ńări, chiar dacă la un nivel mai
mic:
„În România, sensul noŃiunii de independenŃă este încă neclar . Să fii independent înseamnă să
fii sărac, pentru că, în cazul în care o entitate are sprijin politic sau financiar, este supusă
presiunilor. Presiunile politice din cadrul Grupului la nivel Înalt sunt minime, graŃiei prezenŃei
străine constante şi a autorităŃii morale a Baronesei [Emma Nicholsson, MEP].”
Intervievat, România

Autoritatea morală
În general, protecŃia copilului şi drepturile omului sunt percepute ca subiecte nobile, fapt care
garantează mecanismelor naŃionale de monitorizare a drepturilor copilului o autoritate morală,
susŃinută frecvent de autorităŃi religioase sau lideri ai comunităŃii. Cu toate acestea, imediat ce
mecanismele de monitorizare a drepturilor copilului devin concrete şi generează solicitări,
poate apărea situaŃia în care autoritatea morală este doar superficial respectată. Oricât ar fi de
puternice, nu este suficient să se aştepte contribuŃii spontane din partea administraŃiilor locale.
În Suedia, legea din 1997 care reglementa mandatul Avocatului Copilului a trebuit modificată
în 2002, pentru a include dreptul de a solicita rapoarte scrise şi verbale de la consiliile
comitatelor şi cele locale cu privire la acŃiunile derulate pentru implementarea drepturile
copilului, pentru a contracara lipsa contribuŃiilor spontane din partea autorităŃilor.
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Un element suplimentar al autorităŃii morale este relaŃia dintre mecanismele oficiale de
monitorizare şi societatea civilă. În general, instituŃiile Avocatul Poporului şi ONG-urile se
apreciază reciproc ca şi parteneri, având roluri complementare şi asigurând un schimb
continuu de informaŃii. Există situaŃii în care ONG-urile pun în discuŃie autoritatea Avocatului
Poporului, datorită lipsei unei atitudini proactive din partea acestei instituŃii în ceea ce
priveşte drepturile copilului (România) sau a incapacităŃii de a impune implementarea
recomandărilor pe care le formulează (Suedia). Dacă Avocatul Poporului doreşte să îi fie
conferită o putere mai mare, astfel de critici din partea societăŃii civile pot fi un bun
instrument de influenŃă. În unele Ńări, ONG-urile, împreună cu UNICEF, s-au implicat şi în
susŃinerea înfiinŃării instituŃiei naŃionale specializate Avocatul Copilului, ceea ce a conferit
propunerii o argumentare puternică din partea societăŃii civile. Cu toate acestea, trebuie să
precizăm că progresele se înregistrează într-un ritm foarte încet. În România şi Serbia, există
propuneri de legi pentru înfiinŃarea instituŃiei Avocatul Copilului, însă adoptarea lor este
tergiversată. În Estonia şi Republica Moldova, societatea civilă nu a creat presiuni suficient de
puternice pentru a obŃine fie înfiinŃarea instituŃiei Avocatul Copilului, fie acordarea unor
responsabilităŃi specifice privind drepturile copilului, biroului Avocatului Poporului. În
ambele Ńări, birourile Avocatului Poporului fac tot ce le stă în putinŃă pentru a se implica în
cazuri referitoare la situaŃia copilului, însă acŃionează din perspectiva unor departamente
specifice şi/sau a unei abordări tradiŃionale a problematicii drepturilor omului. Persoanele
intervievate au susŃinut cu tărie înfiinŃarea unei instituŃii specializate pentru Avocatul
Copilului:

Avocatul Copilului ar putea susŃine o politică proactivă de promovare a drepturilor copilului
şi a politicilor centrate pe situaŃia copilului. Ar putea să fie identificat cu claritate drept
instituŃia care susŃine cauza copiilor, să aibă vizibilitate şi să fie direct accesibil copiilor. Ar
putea să deruleze acŃiuni de lobby şi să fie purtătorul de cuvânt al copiilor. Cancelarul de
JustiŃie este foarte activ şi vizibil, dar, Ńinând cont de dublul său mandat de revizuire a legilor
şi propunerilor legislative din perspectiva constituŃionalităŃii (revizuire normativă) şi de
Avocat al Poporului, trebuie să aibă o atitudine foarte oficială, pentru a-şi păstra
credibilitatea. Nu poate derula acŃiuni de lobby, pentru că reprezintă legea, nu interesele unui
grup anume. Mandatul său este să formuleze recomandări la nivel înalt, dar a căror
implementare nu este obligatorie, pe baza unei analize legislative. Deja se confruntă cu
atacuri politice, astfel încât nu poate duce lucrurile foarte departe, în cadrul mandatului pe
care îl are. De asemenea, nu este necesar să coopereze cu AvocaŃi ai Copilului din alte Ńări.
Intervievat, Estonia
Elaborarea unui studiu preliminar despre mecanismele de monitorizare la nivel local este
utilă, întrucât copiii nu pot să vină în capitală, dacă se confruntă cu vreo problemă. Ei nu îşi
cunosc drepturile şi nu dispun de mecanisme independente cărora să li se poată adresa.
„Dacă nu vine muntele la Mohammed, atunci Mohammed se duce la munte!“ Avocatul
Copilului ar trebui să efectueze vizite în Ńară, să aibă contact direct cu copiii, întrucât unele
autorităŃi locale au interesul să ascundă situaŃia reală. Există situaŃii când interogarea
femeilor din detenŃie în legătură cu situaŃia copiilor lor relevă faptul că aceştia nici măcar nu
sunt înregistraŃi la evidenŃa populaŃiei, însă nu se ia nicio măsură în acest sens. Alte situaŃii
sunt de-a dreptul periculoase. A existat un caz când un inspector pentru protecŃia copilului a
ameninŃat un profesor cu concedierea, întrucât acesta solicita opinia copiilor cu privire la
unele subiecte politice sensibile. AcŃiunile locale în favoarea copiilor diferă foarte mult de la
un judeŃ la altul. Există inspectori pentru protecŃia copilului care sunt totalmente pasivi şi
demotivaŃi. Ar trebuie să facă o selecŃie mai riguroasă a angajaŃilor care ocupă astfel de
posturi.
Intervievat, Republica Moldova
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3.4 Tipuri de acŃiune la nivel local
În Ńările analizate, monitorizarea drepturilor copilului la nivel local nu este o acŃiune
planificată ca atare, în mod special. InstituŃiile responsabile elaborează politici de
monitorizare la nivel local, în funcŃie de situaŃie.
Unul dintre principiile de bază îl constituie respectarea canalelor de intervenŃie alternative. Cu
excepŃia Suediei, unde implementarea drepturilor copilului este percepută ca o
responsabilitate colectivă în diferitele sfere de intervenŃie ale statului, serviciile locale pentru
protecŃia copilului sunt considerate ca promovând de facto drepturile copilului. Aşadar, rolul
Avocatului Poporului este să intervină în special în situaŃii de conflict sau eşec. Într-adevăr, în
toate aceste Ńări, există o anumită confuzie între protecŃia copiilor şi monitorizarea situaŃiei
acestora. Majoritatea persoanelor intervievate menŃionează că scopul instituŃiilor de
monitorizare a drepturilor copiilor îl reprezintă „protecŃia drepturilor copiilor“ sau „protecŃia
copilului“. Aşadar, este normal ca aceştia să considere serviciile pentru protecŃia copilului ca
fiind principalii responsabili la nivel local. În majoritatea situaŃiilor, Avocatul Poporului
urmează a acŃiona în cazuri individuale, unde indivizii nu sunt de acord cu măsurile de
protecŃia copilului şi în cazuri privind legislaŃia sau elaborarea politicilor, unde autorităŃile
locale nu iau în considerare interesul superior al copilului, adeseori datorită eşecului
serviciilor pentru protecŃia copilului de a acŃiona sau de a se face auzite.
Dacă toate instituŃiile pentru protecŃia copilului ar fi independente de autorităŃile locale, ar
putea îndeplini rolul de Avocat al Poporului la nivel local. Oricum, 50% dintre
responsabilităŃile unei astfel de poziŃii constau în reprezentarea interesului superior al
copilului în justiŃie.
Intervievat, Estonia

IntervenŃia la nivel local
EsenŃa paradigmei privind „protecŃia drepturilor copilului“ conturează ideea că Avocatul
Poporului la nivel naŃional nu trebuie să fie prezent şi la nivel local. În special în Ńările mici,
precum în Estonia, echipa avocatului poporului este mobilă şi efectuează vizite la nivel local
în urma formulării unor plângeri sau a altor solicitări. ÎnfiinŃarea unor filiale locale nu s-ar
justifica. TendinŃele generale observate de avocatul poporului la nivel local, prin intermediul
cercetărilor sau al cazurilor repetitive, pot fi discutate cu autorităŃile locale şi, prin intermediul
propunerilor, cu cele naŃionale (propuneri legislative, colaborarea cu ministerul care are în
subordine administraŃia locală etc.). În Lituania, pe lângă existenŃa unei asociaŃii puternice a
reprezentanŃilor autorităŃilor publice locale, directorii serviciilor locale pentru protecŃia
copilului şi-au înfiinŃat propria asociaŃie. Dintre cele 60 de servicii locale pentru protecŃia
copilului, 56 sunt membre ale asociaŃiei. Cu toate că se întâmplă ca acestea să nu aibă acelaşi
punct de vedere ca şi Avocat Copilului, referitor la statutul pe care şi-ar dori să îl obŃină,
asociaŃia este un instrument singular pentru discutarea la nivel central a aspectelor privind
protecŃia copilului.
În Republica Moldova, pentru asigurarea accesibilităŃii, sunt organizate audieri periodice la
nivel local. Se pare că a fost înfiinŃat un nou organism la nivel raional, cu sprijinul UNDP.
Este vorba despre „coordonatorul aspectelor privind drepturile omului“, cu un mandat care se
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presupune că acoperă drepturile copilului, dar nu au existat contacte cu Avocatul Poporului,
ceea ce se pare că duce la crearea confuziei şi la fragmentarea eforturilor.
Delegarea şi descentralizarea
În Ńările mai mari, este posibil să existe filiale locale ale biroului naŃional al Avocatului
Poporului, dar se înfiinŃează şi birouri speciale regionale sau locale. Aceasta reprezintă o
reŃea de instituŃii complementare, a căror relaŃie şi al căror mandate se negociază.
În România, Avocatul Poporului are 15 birouri locale, corespunzătoare celor 15 curŃi de apel
teritoriale. Fiecare birou are 2-3 angajaŃi, în funcŃie de numărul judeŃelor de care răspund şi de
numărul plângerilor primite. Aceştia nu sunt specializaŃi în problematica drepturilor copilului.
În cazul unei recomandări care trebuie formulată către un Consiliu JudeŃean sau Local,
responsabilul din teritoriu transmite informaŃia Avocatului Poporului de la nivel naŃional,
întrucât aceasta este singura persoană care are dreptul să emită un astfel de document. Când
Avocatul Poporului efectuează vizite la instituŃii de îngrijire a copilului, acesta este de regulă
secondat de responsabilul din teritoriu.
În Serbia, monitorizarea drepturilor copilului la nivel local în Provincia Vojvodina se
realizează atât prin delegare (filiale locale ale biroului Avocatului Poporului Provinciei
Vojvodina), cât şi prin descentralizare (colaborare cu birourile locale). Avocatul Poporului a
încheiat un acord cu Biroul pentru CetăŃeni al AdministraŃiei PrezidenŃiale30, în baza căruia se
realizează transferarea cazurilor de la o instituŃie la alta, în funcŃie de jurisdicŃia cazului. De
asemenea, cei patru avocaŃi independenŃi ai poporului de la nivel local au semnat un acord de
colaborare cu Avocatul Poporului Provinciei, pentru a evita conflictele de competenŃe. Unul
dintre ei are chiar obligaŃia de a se concentra pe drepturile copilului, dar, în practică, aceşti
avocaŃi ai poporului de la nivel local au un rol foarte tradiŃional şi nu au abordat aspectele care
Ńin de situaŃia copiilor. SituaŃia poate fi diferită în ceea ce priveşte filialele locale ale biroului
Avocatului Poporului Provinciei Vojvodina, întrucât departamentul de protecŃia copilului din
cadrul biroului poate furniza servicii de specializare şi asistenŃă tehnică. De asemenea, este
interesant de menŃionat faptul că uneori este mai convenabil să transfere cazurile către
Avocatul Poporului Provinciei, întrucât se simt „prea aproape“ de caz şi preferă să evite să se
implice la nivel personal. Oraşul Subotica este un caz special, întrucât aici există atât o filială
locală a biroului Avocatului Poporului Provinciei Vojvodina, cât şi un avocat al poporului
local. Conform Avocatului Poporului, protecŃia drepturilor omului este atât de slabă la nivel
naŃional, încât o astfel de situaŃie locală ajută la întărirea reŃelei instituŃiilor care acordă
protecŃie.
În mod asemănător, Avocatul Poporului din Belgrad, recent numit, speră să colaboreze în
mod regulat cu avocaŃii poporului din localităŃile învecinate. RelaŃia de colaborare este la
început, dar se pare că se îndreaptă într-o direcŃie favorabilă. Recent, a fost organizat un
seminar, împreună cu Mişcarea Europeană în Serbia, referitor la problema măririi numărului
de avocaŃi ai poporului la nivel local.31 Posibilitatea de a avea mai mulŃi avocaŃi ai poporului
la nivel local va depinde de noua Lege a AdministraŃiei Locale. Conform Avocatului
30

Această instituŃie nu este considerată un birou independent al avocatului poporului. Este în subordinea directă
a AdministraŃiei PrezidenŃiale şi este responsabilă cu primirea petiŃiilor de la cetăŃeni. Are reprezentanŃi la nivel
naŃional, care sunt numiŃi, nu aleşi.
31
Nu există informaŃii oficiale centralizate cu privire la numărul, procedurile de numire şi mandatele avocaŃilor
poporului la nivel local în Serbia. Conform surselor neoficiale, la nivelul întregii Ńări, există în prezent,
aproximativ 15 avocaŃi ai poporului locali.
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Poporului din Belgrad, o astfel de iniŃiativă ar veni în sprijinul procesului de descentralizare
din Serbia. Este prematur să evaluăm dacă avocaŃii poporului de la nivel local vor avea
capacitatea să se implice în cazuri care privesc situaŃia copiilor, dar Avocatul Poporului din
Belgrad are o viziune de ansamblu asupra problematicii drepturilor copilului. Pe lângă
violenŃa din şcoli, acesta consideră că protecŃia mediului este o altă problemă importantă, în
relaŃie cu dreptul copilului la sănătate. Speră să introducă noi practici în sistemul
administrativ în ansamblu, începând prin informarea partenerilor cu privire la
responsabilităŃile Avocatului Poporului, conform modelului suedez.
În Suedia, mandatul Avocatului Copilului este, într-adevăr, perceput ca fiind mult mai
complex decât aria protecŃiei copilului. Toate serviciile şi deciziile autorităŃilor locale trebuie
să ia în considerare drepturile copilului. Aşadar, activitatea Avocatului Copilului nu se
concentrează în mod special pe aspecte privind protecŃia copilului, mai ales datorită faptului
că instituŃia nu primeşte plângeri individuale. ActivităŃile Avocatului Copilului cu autorităŃile
locale constau în educaŃie cu privire la drepturile copilului, solicitări de informaŃii şi
promovarea instrumentelor specifice, precum metodele de „evaluare a impactului asupra
copiilor“ şi „bugetare acŃiunilor privind drepturile copilului“.
Avocatul NaŃional al Copilului nu are un impact direct la nivelul localităŃilor. Nu este
mandatat să efectueze vizite în teren sau să primească plângeri individuale. Până acum, nu a
intervenit în politicile locale, dar are rol de mobilizare. La fiecare doi ani, solicită informaŃii
de la autorităŃile locale. Acesta este un exerciŃiu stimulant, care creează dezbateri locale cu
privire la sistemul de colectare a datelor şi la politicile locale. A evidenŃiat lipsa unei abordări
sistematice la nivel local şi, în consecinŃă, a condus la îmbunătăŃirea modului de colectare a
informaŃiilor.
Intervievat, Suedia

Cât despre birourile locale ale Avocatului Copilului, acestea fie acŃionează într-un domeniu
specific, fie au un mandat general de supervizare a tuturor politicilor locale, din perspectiva
copiilor. Referitor la acest aspect, persoanele intervievate nu au menŃionat clar că drepturile
copilului reprezintă principalul centru de interes, mai degrabă au adus argumente în favoarea
ideii de a incorpora perspectiva copiilor (drepturi, necesităŃi, opinii) în toate dezbaterile şi
deciziile locale. Biroul naŃional al Avocatului Copilului are o relaŃie puternică, chiar dacă
informală, cu celelalte cinci birouri locale. Acestea organizează întâlniri periodice, pentru a
face schimb de experienŃă şi a-şi acorda sprijin, dacă este necesar. Au preocupări comune în
ceea ce priveşte participarea copiilor, violenŃa în rândul copiilor, probleme referitoare la
custodie, drepturile copiilor cu dizabilităŃi, copii refugiaŃi sau neacompaniaŃi (aflaŃi atât în
responsabilitatea Consiliului NaŃional pentru MigraŃie, cât şi a autorităŃilor locale) şi copii
expuşi violenŃei domestice.
Biroul naŃional al Avocatului Poporului din Suedia promovează intens înfiinŃarea poziŃiei de
reprezentant local al copiilor:
În prezent, există deja diverse funcŃii în cadrul autorităŃilor locale şi regionale, vizând
reprezentarea intereselor copiilor şi tinerilor – precum serviciile sociale, şcolile, serviciile
sanitare, consiliile elevilor şi serviciile de sănătate publică. Un reprezentant local nu poate
prelua responsabilitatea (care în general este stabilită prin lege) altor funcŃii, dar poate
contribui la adoptarea deciziilor privind cazuri individuale ale copiilor sau privind situaŃia
copiilor în general, prin promovarea perspectivei copiilor şi prin asigurarea faptului că se
efectuează o analiză a consecinŃelor centrată pe copil. De asemenea, reprezentanŃii locali pot
acŃiona astfel încât să se asigure că interesele copiilor şi tinerilor sunt luate în considerare în
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toate dezbaterile care îi privesc. În oraşele de mari dimensiuni, unde funcŃionează consilii
regionale, poate fi necesară existenŃa reprezentanŃilor locali atât la nivel de regiune, cât şi de
oraş, pentru a se obŃine rezultate satisfăcătoare.
Probabil că înfiinŃarea poziŃiei de reprezentant local nu este întotdeauna singura soluŃie
pentru toate autorităŃile regionale sau municipale, dar, întrucât este necesară o poziŃie a cărei
responsabilitate să fie reprezentarea intereselor copiilor şi tinerilor la nivel local, este evident
că trebuie să existe un reprezentant al copiilor la nivelul fiecărei autorităŃi locale. AtribuŃiile
reprezentantului copiilor şi aspectele organizatorice ale funcŃiei depind de necesităŃile şi
oportunităŃile existente la nivel local, precum şi de dorinŃele şi solicitările copiilor şi tinerilor
din oraşul/regiunea respectivă.
Röster som räknas – barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande – Raport Anual 2006
Biroul NaŃional al Avocatului Poporului, Suedia

Cu toate acestea, în toate celelalte Ńări vizitate, precum şi în unele localităŃi din Suedia,
persoanele intervievate au considerat că este dificil să existe avocatul copilului la nivel local.
În localităŃile mici, încadrarea potrivită a acestei instituŃii în structura administraŃiei publice
locale ar reprezenta o provocare. Ar fi dificil pentru deŃinătorul mandatului să rămână
imparŃial şi independent dacă ar fi angajat al consiliului local. În acest caz, avocatul copilului
fie ar intra în competiŃie cu serviciile pentru protecŃia copilului, supraîncărcând astfel
sistemul, fie „nu ar şti ce să monitorizeze“. Punctul de vedere comun este că nu ar mai trebui
înfiinŃate noi mecanisme, în special dacă se resimte nevoia de a acorda suport şi de a creşte
eficienŃa celor deja existente.
Monitorizarea la nivel local nu reprezintă o prioritate. Întrucât bugetele sunt limitate,
prioritatea este să cooptăm mai mulŃi specialişti şi să dezvoltăm mai multe servicii pentru
copii. Unele autorităŃi locale au multe de oferit (beneficii, facilităŃi de petrecere a timpului
liber şi de derulare a unor activităŃi sportive) pentru a atrage familiile, însă altele nu au aceste
posibilităŃi. Nu este necesară numirea de avocaŃi ai copilului la nivel local, întrucât
Departamentul de AsistenŃă Socială acŃionează la sesizările primite şi ca reprezentant al
drepturilor copilului în cadrul Consiliului Local.
Intervievat, Estonia
Oamenii nu sunt pregătiŃi pentru monitorizarea drepturilor copilului la nivel local. Ei nu sunt
încă obişnuiŃi cu noŃiunea de independenŃă. Este mai bine să se investească în instruire. De
exemplu, angajaŃii birourilor teritoriale ale Avocatului Poporului sau cei ai consiliilor locale
ar putea fi instruiŃi în probleme privind drepturile copilului. Toate acŃiunile şi presiunea UE sau concentrat atât de mult asupra problematicii copiilor instituŃionalizaŃi, dar este timpul să
ne concentrăm şi asupra unor aspecte generale care privesc drepturile copilului. Trebuie
utilizate structurile care există deja. A durat 6 ani de zile până s-a înfiinŃat biroul Avocatului
Poporului, aşa că acesta trebuie să fie utilizat. Se pot aduce anumite amendamente legislaŃiei.
Trebuie realizate acŃiuni de lobby. Dacă informezi oamenii, aceştia vor deveni deschişi la
schimbare.
Intervievat, România

Ar fi util însă ca în cadrul biroului naŃional al Avocatului Copilului să existe persoane
specializate. Avocatului Copilului din Lituania este în prezent singura persoană împuternicită
prin lege să semneze recomandări şi documente oficiale, ceea ce înseamnă că supervizează
toate dosarele. Acesta susŃine că ar fi mai bine să existe mai multe persoane cu care să împartă
responsabilităŃile. Cât despre Suedia, AgenŃia NaŃională pentru EducaŃie a numit o persoană
specială care să se ocupe de problema violenŃei în şcoli la nivel local, răspunzând astfel unei
cereri crescânde pentru mecanisme de sesizare şi solicitare de daune. În orice caz, birourile
naŃionale ale avocatului poporului trebuie să îşi dezvolte capacităŃi de intervenŃie la nivel
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local. Chiar şi în Ńările mici, responsabilii de la nivel local simt că nu sunt ascultaŃi şi luaŃi în
considerare în mod adecvat. Mai accesibilă pare să fie înfiinŃarea de birouri ale avocatului
poporului la nivel regional, municipal sau local.
Aşadar, am identificat trei modele principale de monitorizare independentă a drepturilor
copilului la nivel local (biroul naŃional al avocatului poporului care acŃionează la nivel local,
filiale locale ale biroului naŃional sau regional al avocatului poporului şi avocatului local al
poporului) care funcŃionează la diferite niveluri de specializare, accesibilitate şi eficienŃă. Am
văzut că toate birourile naŃionale ale avocatului poporului acŃionează într-o anumită măsură la
nivel local, dar această abordare are limitările ei, precum: contextul geografic, poziŃia oficială
a unei instituŃii naŃionale, lipsa de cooperare a autorităŃilor locale şi lipsa unor măsuri
ulterioare adecvate ale biroului naŃional. Atunci când capacităŃile sunt limitate, biroul naŃional
al avocatului poporului tinde să fie proactiv la nivel naŃional şi reactiv la nivel local. Filialele
locale ale biroului naŃional al avocatului poporului par a fi un bun instrument complementar,
dar numai în cazul în care biroul central este specializat în drepturile copilului şi are
capacitate suficientă să furnizeze instruire în domeniul drepturilor copilului şi asistenŃă
tehnică.
AvocaŃii poporului independenŃi la nivel local sunt o opŃiune validă numai în cazul în care
sunt specializaŃi în domeniul drepturilor copilului. Chiar şi în această situaŃie, se pot ridica
semne de întrebare cu privire la independenŃa, eficienŃa costurilor şi relevanŃa acestora. De
asemenea, avocaŃii poporului care acŃionează în prezent la nivel local se simt uneori izolaŃi şi
se bazează pe faptul că alte mecanisme similare atât naŃionale, cât şi locale, îi vor sprijini şi
vor introduce cultura respectării drepturilor copilului, pe care este bazat mandatul lor.
Indiferent că se desfăşoară prin intervenŃie la nivel local, prin delegare sau descentralizare,
monitorizarea drepturilor copilului la nivel local necesită capacităŃi adecvate. Tabelul următor
prezintă o estimare generală a resurselor şi a impactului mecanismelor existente la nivel local.
Numărul avocaŃilor poporului sau al angajaŃilor specializaŃi în domeniul drepturilor copilului
la nivel central, intermediar sau local, comparat cu numărul total al copiilor dintr-o Ńară,
coincide cu nivelurile diferite ale impactului estimat la nivel local. Chiar dacă este foarte
simplistă, această analiză rapidă relevă faptul că nivelul resurselor investite în sistemele
specializate de monitorizare a drepturilor copilului poate fi la fel de important precum tipul
mecanismului şi al abordării alese pentru a pătrunde la nivel local. Serbia este o excepŃie. În
pofida specializării limitate în domeniul drepturilor copilului, faptul că funcŃiile Avocatului
Poporului există la nivelurile intermediare ale structurii statale (Municipiul Belgrad şi
Provincia Vojvodina, ambele având o populaŃie de aproximativ 2 milioane locuitori) şi că
Avocatului Poporului la nivel de Provincie poate acŃiona în colaborare atât cu filialele locale,
cât şi cu AvocaŃii Poporului de la nivel local, par să fie o combinaŃie pozitivă.
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Tabelul 3: Metodele şi capacitatea de a acŃiona la nivel local ale mecanismelor
independente de monitorizare
łara
Estonia

Lituania
Republica
Moldova
România

Serbia

Suedia

Tipul mecanismului
de monitorizare
Biroul naŃional al
Avocatului Poporului,
cu un departament
semi-specializat
Biroul naŃional al
Avocatului Copilului
Biroul naŃional al
Avocatului Poporului
Biroul naŃional al
Avocatului Poporului,
cu un departament
semi-specializat
+Birouri teritoriale

Principala modalitate de
acŃiune la nivel local
IntervenŃie la nivel local

Avocatul Poporului
Provinciei Vojvodina şi
oraşului Belgrad
+ Filiale locale ale
Avocatului Poporului
Provinciei
+ Avocatul poporului la
nivel local

Descentralizare regională
IntervenŃie la nivel local
Delegare

Biroul naŃional al
Avocatului Copilului +
alte Birouri naŃionale
ale Avocatului
Poporului pentru
Drepturile Omului
+ Biroul NaŃional al
Avocatului Elevilor
+ 5 birouri locale ale
Avocatului Copilului

IntervenŃie la nivel local

IntervenŃie la nivel local
IntervenŃie la nivel local
IntervenŃie la nivel local

Delegare

Descentralizare

Descentralizare
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Capacitate
Aproximativ 8-9
angajaŃi semispecializaŃi
Aproximativ 15
angajaŃi specializaŃi
3 avocaŃi ai poporului
nespecializaŃi
6 angajaŃi semispecializaŃi +
aproximativ 40
responsabili
teritoriali,
nespecializaŃi
2 adjuncŃi ai
avocatului poporului
specializaŃi
(Provincie /
Municipiu) + 2
responsabili locali
nespecializaŃi şi
aproximativ 15
avocaŃi ai poporului
la nivel local
nespecializaŃi
Aproximativ 25 de
angajaŃi specializaŃi,
în total

4. SISTEME GUVERNAMENTALE DE AUTO-MONITORIZARE
Indiferent de nivelurile diferite ale descentralizării, toate Ńările analizate au mecanisme
similare de auto-monitorizare. În general, responsabilii de la nivel local furnizează
ministerelor de resort date brute colectate din activităŃile lor curente. Interesant este faptul că
acest lucru se realizează în mod frecvent direct de la nivelul local la cel central, fără vreo
intervenŃie a nivelului intermediar al administraŃiei centrale sau autonome. InformaŃiile sunt
cantitative şi utilizate în scopuri statistice, dar toate autorităŃile centrale încearcă sau speră să
dezvolte indicatori şi sisteme mai complexe de colectare a datelor. De asemenea, tind să
realizeze cercetări tematice complexe, in profunzime, pentru a compensa lipsa datelor
cantitative. În funcŃie de Ńară, consultările inter-sectoriale cu privire la tematicile ce necesită a
fi studiate, înregistrează un nivel deferit de succes. De regulă, structurile inter-instituŃionale au
mai mult succes în abordarea aspectelor de interes comun decât ministerele individuale care
realizează studii separate, cu riscul de a duplica eforturile de cercetare şi colectare / furnizare
a datelor. InformaŃiile cu privire la cazurile individuale semnalate la nivel central sau
intermediar, prin derularea de inspecŃii, telefonul copilului, mecanisme pentru depunerea
plângerilor, ONG-uri sau mass-media, sunt în cele din urmă analizate la nivel local, numai în
urma unor presiuni suplimentare. Dar, expunerea instituŃiilor guvernamentale de rang superior
la astfel de cazuri pare să aibă un impact puternic, care completează cu succes datele generale.
Astfel, în pofida descentralizării, autorităŃile centrale sunt cele care realizează în principal
monitorizarea situaŃiei copiilor la nivel local. Cu toate acestea, responsabilitatea şi interesul
acestora în abordarea diferenŃelor regionale, în impunerea unor standarde de raportare la
nivelul autorităŃilor locale şi în implementarea unei abordări bazate pe drepturile copilului,
rămân o provocare, după cum se arătă în continuare. Ca urmare, drepturile şi serviciile care nu
sunt în responsabilitatea directă a autorităŃilor centrale, precum educaŃia şi îngrijirea
preşcolară, siguranŃa, petrecerea timpului liber, unele domenii ale sistemului sanitar, sunt
insuficient cercetate. Majoritatea autorităŃilor locale nu sunt pregătite să colecteze şi să
consolideze informaŃiile despre situaŃia copiilor din zona lor de responsabilitate, cu atât mai
puŃin să le examineze din perspectiva drepturilor copilului. Suedia este un caz special în ceea
ce priveşte nivelul de conştientizare al autorităŃilor locale cu privire la prevederile CDC; cu
toate acestea, eforturile de monitorizare sunt inegale la nivel Ńării.

4.1 Nivelul central – punctul de start pentru monitorizare şi destinaŃia
finală a raportării
În Estonia, statisticile sunt trimise la Ministerul SolidarităŃii Sociale şi la nivel naŃional se
realizează ocazional cercetări calitative. De exemplu, o cercetare recentă realizată în
colaborare cu Universitatea Tartu a inclus perspectiva copiilor cu privire la violenŃa asupra
copiilor şi un studiu despre familiile cu mulŃi copii. În prezent, se adoptă un nou registru al
informaŃiilor sociale, care este testat ca o bază de date online. ToŃi copiii din Ńară vor fi
înregistraŃi, pentru a beneficia de drepturile legale universale. De asemenea, vor fi incluse
informaŃii privind nivelul de educaŃie şi starea de sănătate. Este posibil ca baza de date a
poliŃiei să fie păstrată separat. Anual, autorităŃile locale trimit direct Ministerului SolidarităŃii
Sociale statistici naŃionale cu privire la bunăstarea copiilor, protecŃia copilului şi starea
sănătăŃii. În Tallin, sectoarele trimit informaŃiile către departamentul de specialitate din cadrul
administraŃiei municipale, care le trimite ministerului de resort. De asemenea, Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării primeşte statistici referitoare la educaŃie de la nivel local.
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InformaŃiile calitative sunt colectate de departamentul municipal atunci când este necesar,
prin trimiterea de chestionare la nivel de sectoare. Singurele date suplimentare primite cu
regularitate sunt numărul copiilor adoptaŃi, numărul copiilor din centre de plasament şi
beneficiarii serviciilor furnizate de municipalitate. Oficiul de pensii deŃine informaŃii despre
beneficiile primite de familie, iar Ministerul EducaŃiei deŃine date despre numărul
abandonurilor şcolare.
Implementarea Strategiei NaŃionale 2004-2008 pentru Garantarea Drepturilor Copilului în
Estonia şi a Planurilor de AcŃiune Anuale este monitorizată de un grup de lucru interministerial. Apar dificultăŃi de cooperare, dar acest demers reprezintă o ocazie de a lucra
împreună. InformaŃiile furnizate de fiecare minister nu provin în mod necesar dintr-un sistem
strict de colectare a datelor; mai degrabă, oficialităŃile sunt cele care elaborează rapoarte
privind progresele înregistrate şi activităŃile derulate. Majoritatea oficialilor nu sunt
specializaŃi în problematica situaŃiei copiilor, iar schimbările de personal în ministere sunt
frecvente. De asemenea, formatul actual al bugetului naŃional nu este adaptat Planului de
AcŃiune. Se poartă discuŃii pentru schimbarea structurii bugetului, pentru a putea fi mai bine
adaptat. Rapoartele sunt înaintate Guvernului şi anual are loc o sesiune parlamentară pe tema
Strategiei NaŃionale.
În Lituania, la nivel de municipiu, în Vilnius, obligativitatea de a transmite statistici agenŃiei
naŃionale este foarte recentă. InformaŃiile primite de direcŃia municipală sunt furnizate în
special de inspectorii pentru protecŃia copilului, dar şi de asistenŃi sociali, şcoli, centre
rezidenŃiale, poliŃie, spitale şi instanŃe de judecată. DirecŃia pentru protecŃia copilului are o
echipă mobilă care intervine în situaŃii de criză, formată din 2 angajaŃi; inspectorii pentru
protecŃia copilului din toate sectoarele municipiului se întâlnesc în fiecare zi de luni, pentru
schimb de informaŃii. Raportarea către Ministerul SolidarităŃii Sociale se realizează anual sau
la cerere. InformaŃiile sunt transmise periodic şi către Comitetul Municipal pentru Solidaritate
Socială şi către Comitetul pentru Sistemul Sanitar, din cadrul Consiliului Municipal, precum
şi către viceprimarul cu responsabilităŃi în domeniul social. InformaŃiile raportate pot
fundamenta sugestii pentru elaborarea politicilor. Cu toate acestea, întâlnirile
interdepartamentale se organizează doar în situaŃii speciale, de exemplu în situaŃii de criză sau
când un minister solicită informaŃii cu privire la un subiect de importanŃă majoră. De
exemplu, direcŃiile municipale pentru protecŃia copilului, sănătate, educaŃie şi ordine publică
trebuie să se întâlnească pentru a realiza evaluarea financiară şi a impactului Programului
NaŃional pentru Prevenirea Consumului de Droguri. Acesta este un proces util, întrucât
discuŃiile faŃă în faŃă contribuie într-o mare măsură la elaborarea raportului.
Fiecare inspector pentru protecŃia copilului care lucrează la nivel local are propriul sistem de
organizare a dosarelor şi nu dispune de calculator. InformaŃiile despre situaŃiile de risc care
pot afecta copiii provin din surse diverse. Conform noilor reglementări naŃionale, ca urmare a
fiecărei sesizări, inspectorul pentru protecŃia copilului va verifica situaŃia în teren şi va
completa un formular dacă se sesizează necesitatea unei intervenŃii. Familia va primi o copie a
formularului, pe care trebuie să îl semneze şi să admită astfel că sunt la curent cu intervenŃia
şi sunt de acord să fie înregistraŃi în baza de date. Formularul este apoi trimis DirecŃiei pentru
protecŃia copilului din cadrul municipalităŃii, care va referi cazul Centrului de AsistenŃă
Socială, pentru a se interveni prin intermediul serviciilor disponibile. Datorită gamei reduse
de servicii furnizate, în multe cazuri familia este doar preluată în baza de date, neprimind
niciun fel de asistenŃă specifică. ToŃi inspectorii pentru protecŃia copilului trimit rapoarte
anuale către Ministerul SolidarităŃii Sociale. Aceste rapoarte conŃin numai date statistice.
Rapoartele finale care conŃin analiza datelor la nivel naŃional nu sunt trimise fiecărui
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inspector, însă informaŃiile sunt accesibile. AdministraŃia locală nu colectează informaŃii cu
privire la situaŃia copiilor, în general. Colaborează ocazional cu şcolile la evenimente speciale
sau acŃiuni sportive, dar nu se implică direct în situaŃia de zi cu zi a copiilor. În unele oraşe, au
existat încercări pentru înfiinŃarea „lucrătorilor comunitari“ şi a unor comitete ale cetăŃenilor
voluntari, pentru a reflecta preocupările oamenilor cu privire la managementul local, dar nu au
avut rezultat, datorită lipsei resurselor şi a unor voluntari reprezentativi.
În Republica Moldova, Strategia NaŃională privind ProtecŃia Copilului a inclus şi înfiinŃarea
unui sistem de monitorizare, dar acesta nu a fost încă implementat. Nu există un sistem
general de monitorizare. Fiecare sector elaborează propriile rapoarte şi statistici, cu limitele
inerente. Ministerul EducaŃiei deŃine informaŃii despre copiii între 5 şi 18 ani, astfel că există
o lipsă de date cu privire la situaŃia copiilor cu vârsta sub 5 ani. De asemenea, există
informaŃii insuficiente şi în ceea ce priveşte situaŃia în sistemul preşcolar şi situaŃia
abandonului şcolar. Indicatorii sanitari se limitează la vaccinare şi boli infecŃioase, astfel că
nu există informaŃii despre abuz şi neglijare, nu există date exacte cu privire la rata
mortalităŃii sau tendinŃe în evoluŃia bolilor neincluse în statistici. Formularele completate de
inspectorii din cadrul DirecŃiei pentru ProtecŃia Copilului sunt foarte succinte. Acestea sunt
trimise Biroului NaŃional de Statistică şi Ministerului EducaŃiei. Un raion nu primeşte
informaŃii de la celelalte, dar se organizează seminarii naŃionale de instruire, ocazie cu care se
poate face schimb de informaŃii. De exemplu, au fost organizate recent întâlniri pe
problematica dezinstituŃionalizării, reintegrării copiilor în mediul familial şi analizei
comparative a situaŃiilor la nivel de raion. În mod asemănător, în domeniile sanitar şi asistenŃă
socială, informaŃia de la nivel local se obŃine prin intermediul rapoartelor semestriale.
Ministerul a implementat o nouă practică, prin care trimite responsabili de la DirecŃia
Raională de Sănătate şi ProtecŃie Socială să asiste la elaborarea rapoartelor. Aceasta a
reprezentat o oportunitate pentru discuŃii faŃă în faŃă. În general, există o bună colaborare la
nivel metodologic între minister şi autorităŃile raionale. Cu toate acestea, nu există procese de
monitorizare intersectorială, iar serviciile sanitare din cadrul instituŃiilor aflate sub jurisdicŃia
altor ministere sunt furnizate de angajaŃii proprii. De exemplu, Ministerul JustiŃiei are
personal medical propriu în centrele de detenŃie, astfel încât rapoartele generale de la direcŃiile
sanitare nu includ informaŃii cu privire la sănătatea persoanelor aflate în detenŃie. La cerere, se
pot obŃine informaŃii parŃiale de la fiecare instituŃie, dar nu există un sistem general de
colectare a datelor, o bază de date sau indicatori comuni. Un grup de experŃi finanŃat de
UNCIEF şi DFID elaborează sistemul DevInfo32. Statul nu dispune de resursele umane şi
mecanismele de coordonare necesare, cu toate că în prezent se conşientizează tot mai puternic
necesitatea monitorizării. Unele oficialităŃi consideră chiar că ONG-urile au mai multă
expertiză decât sistemul guvernamental şi că, în consecinŃă, societatea civilă şi-ar putea asuma
rolul monitorizării oficiale, cu finanŃare de la guvern.
InformaŃiile ar putea fi colectate periodic, în cadrul unui sistem legislativ clar, care să
prevadă sancŃiuni pentru instituŃiile care nu îşi respectă responsabilităŃile de raportare. Ar
trebui să existe un singur format de raportare la nivel naŃional. ToŃi copiii ar trebui
monitorizaŃi sistematic, nu doar atunci când apelează la un serviciu furnizat de stat.
Intervievat, Republica Moldova

32

DevInfo este o bază de date care oferă posibilitatea organizării, păstrării şi prezentării datelor într-un format
standard, pentru a facilita schimbul de informaŃii la nivel naŃional între departamentele guvernamentale şi
agenŃiile ONU care utilizează acelaşi sistem. DevInfo has este o adaptare a sistemului de realizare a bazei de date
ChildInfo, a UNICEF. AccesaŃi: http://www.devinfo.org
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În România, încălcările drepturilor copilului şi alte probleme pot fi identificate prin
intermediul telefonului naŃional al copilului, telefonul copilului din cadrul DirecŃiilor de
protecŃie a copilului, sesizărilor directe făcute de părinŃi, vecini, copii sau cazurile referite de
profesori sau poliŃişti. Telefonul naŃional al copilului face legătura cu DirecŃiile locale sau cu
poliŃia, astfel încât toate cazurile sunt preluate de serviciile pentru protecŃia copilului furnizate
la nivel local, cu excepŃia cazurilor când se implică ONG-urile. În cazul unei plângeri în
legătură cu un profesor, de exemplu, DirecŃia sau serviciile din cadrul acesteia vor lucra în
paralel cu poliŃia şi conducerea şcolii.
O preocupare comună şi prioritară constă în eliminarea cauzei problemei; în general, nu sunt
neînŃelegeri între instituŃii, astfel încât nu există o procedură specială pentru soluŃionarea
neînŃelegerii.
Intervievat, România

Periodic, sunt trimise rapoarte de activitate către Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia
Drepturilor Copilului. Rapoartele altor DirecŃii nu sunt redistribuite în mod automat.
Schimbul de informaŃii se realizează mai degrabă în cadrul întâlnirilor. Există o bază de date
online, foarte detaliată, pe care o utilizează acum toate DirecŃiile. Conform prevederilor legii,
informaŃiile şi statisticile generale pot fi puse la dispoziŃia ONG-urilor sau mass-mediei, la
cerere. Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Copilului supervizează direcŃiile prin
intermediul mecanismelor de raportare, prin verificările (plângerile) individuale şi prin
inspecŃiile anuale pentru înnoirea autorizării. AutorizaŃiile sunt emise pe baza standardelor
naŃionale, verificate pe parcursul vizitelor în echipă efectuate la fiecare serviciu. DirecŃiile
primesc rapoartele inspecŃiilor şi trebuie să acŃioneze pe baza recomandărilor, într-o perioadă
determinată de timp. SituaŃia copiilor cu dizabilităŃi se află în responsabilitatea AutorităŃii
NaŃionale pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului, dar AgenŃia pentru Persoanele cu Handicap
colaborează prin inspecŃiile efectuate la instituŃii rezidenŃiale, şcoli (programe de acces şi
integrare) şi educaŃie la domiciliu. Împreună cu Consiliul NaŃional Împotriva Discriminării,
pot acŃiona în urma plângerilor primite. De exemplu, accesul la educaŃie al copiilor bolnavi de
SIDA este o problemă în creştere.
În România, şcolile sunt inspectate de inspectori locali pe probleme privind curricula şi
managementul. AnumiŃi inspectori specializaŃi oferă suport suplimentar în aspecte care
privesc minorităŃile, copiii cu nevoi speciale, drepturile omului, instruire, programe europene
şi relaŃii publice. Ministerul EducaŃiei primeşte un raport anual, iar administraŃia locală
primeşte rapoarte periodice. Acestea includ informaŃii despre rezultate şcolare, rata
abandonului şcolar etc. Din anul 1993, este prevăzut ca în fiecare şcoală să existe un consilier
psiho-pedagog, dar reŃeaua de servicii de consiliere este încă în dezvoltare. Există cazuri când
unui consilier îi revin mai multe şcoli. Elevii sau părinŃii pot primi consiliere individuală.
Dirigintele acŃionează totodată şi ca tutore. Cu toate acestea, unele persoane preferă să se
adreseze inspectoratului, ministerului sau mass-mediei. La şedinŃele DirecŃiilor locale pentru
protecŃia copilului participă şi un inspector şcolar, iar unii profesori fac parte din comisiile
pentru protecŃia copilului.
Elaborarea de rapoarte anuale cu privire la situaŃia copiilor la nivel naŃional este
responsabilitatea AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului. Autoritatea
prezintă raportul Grupului la Nivel Înalt pentru Copiii României. Pentru a suplimenta datele
colectate la nivel naŃional şi pentru a stimula analiza asupra politicilor, Grupul la Nivel Înalt a
derulat câteva proiecte de cercetare pe subiecte tematice, precum tinerii care părăsesc sistemul
rezidenŃial, prevenirea abandonului, instituŃiile pentru copiii cu dizabilităŃi, copiii care
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locuiesc în zone izolate. Aceste iniŃiative au mobilizat masive cercetări în teren şi expertiză
academică.
Recent, în cadrul AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului a fost înfiinŃat
un Departament de Monitorizare. Acesta şi-a stabilit obiective ambiŃioase de monitorizare a
situaŃiei copiilor, cu scopul de a elabora analize şi a formula propuneri de politici.
Mecanismele anterioare de monitorizare erau concentrate pe situaŃia copiilor vulnerabili,
astfel încât a reieşit necesitatea de colectare a datelor bazate pe CDC. Există un nou
instrument, în fază de testare. Pe baza noilor date calitative şi cantitative, se vor putea defini
nevoile ulterioare de monitorizare. Pe perioada de tranziŃie către noul sistem, se utilizează în
paralel atât instrumentele vechi, cât şi cele noi. Ambele operează de la o bază de date
naŃională, online. Până în prezent, aceasta include informaŃii doar despre copiii care
beneficiază de măsuri de protecŃie. Baza de date are trei secŃiuni: una cu informaŃii despre
copii, alta cu date administrative şi despre angajaŃi şi a treia cu informaŃii despre resurse
financiare. Baza de date generează rapoarte, pe diferite criterii. Există reguli de
confidenŃialitate, întrucât cuprinde date personale. Noul formular a fost trimis către toate
DirecŃiile. Acesta urmăreşte să acopere domeniile în care nu există informaŃii suficiente şi
solicită informaŃii care nu sunt disponibile nici în dosarele actuale privind situaŃia protecŃiei
copiilor, nici în statisticile elaborate de alte ministere (educaŃie, sănătate, justiŃie etc.),
conform formatului CDC. De exemplu, numărul copiilor înregistraŃi după limita de timp
legală, de un an, este o informaŃie disponibilă numai la tribunalele locale. Prin urmare,
DirecŃiile vor avea o nouă responsabilitate, aceea de a obŃine aceste informaŃii de la
tribunalele locale. În mod asemănător, datele despre instruirea angajaŃilor, copiii ai căror
părinŃi sunt plecaŃi la muncă în străinătate şi locuiesc singuri, despre servicii disponibile la
nivel local (de stat şi furnizate de ONG-uri, cu date de contact şi detalii despre finanŃare şi
beneficiari) vor trebui să fie colectate pentru prima dată. Este cunoscut faptul că unele
statistici existente la ministere sunt subestimate, pentru că părinŃii nu vor să le transmită în
mod oficial (de ex. SIDA), dar DirecŃiile vor avea mai multe date, obŃinute din experienŃa
practică.
În plus, UNICEF finanŃează activitatea cu Parlamentul pe probleme de monitorizare a
drepturilor copilului. A susŃinut realizarea DevInfo, lansat anul trecut prin Institutul NaŃional
de Statistică, fiind inclus în prezent în sistemul naŃional de monitorizare.
În Serbia, supervizarea modului în care sunt furnizate servicii sociale se realizează de către
ministerul de resort prin intermediul inspecŃiilor, supervizării administrative şi intervenŃiei în
urma plângerilor înaintate de cetăŃeni. Această supervizare se limitează doar la serviciile
sociale majore, precum şi la măsuri de protecŃie multidisciplinare (reunind domeniile justiŃie
/social /sănătate), ce au la bază un nou protocol general privind protecŃia copiilor de orice
formă de abuz. Ministerul a delegat o parte din responsabilităŃile sale de supervizare către
nivelul de stat intermediar reprezentat prin Provincia Vojvodina (pentru toate serviciile
sociale) şi Municipiul Belgrad (pentru protecŃie socială), ambele unităŃi teritoriale incluzând
aproximativ un sfert din populaŃia Republicii. În aceste zone, ministerul intervine numai în
cazul în care se înregistrează eşecuri la nivelul intermediar, dar primeşte rapoarte de pe întreg
teritoriul Ńării. Ministerul primeşte rapoarte anuale de la toate Centrele de AsistenŃă Socială,
de la inspectoratele din Vojvodina şi Belgrad, precum şi plângeri individuale. Plângerile sunt
înregistrate la Centrele de AsistenŃă Socială sau direct la nivel de minister. Ministerul este
ultima instanŃă înaintea apelării CurŃii Supreme. Oamenii se pot adresa acesteia din urmă în
cazul în care nu sunt de acord cu punctul de vedere exprimat de minister faŃă de cazul lor.
Copiii pot afla informaŃii despre procedura care trebuie urmată pentru a înainte o plângere, de
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la linia telefonică specială naŃională, disponibilă non-stop, care anul trecut a înregistrat
aproximativ 15000 de apeluri, precum şi de la linia telefonică specială pentru copiii aflaŃi în
familii substitut. Şi ONG-urile au derulat numeroase activităŃi de creştere a nivelului de
conştientizare a populaŃiei cu privire la drepturile copilului. InformaŃii despre CDC sunt
transmise elevilor prin intermediul orelor de educaŃie civică, materie opŃională inclusă în
curricula naŃională începând cu anul 2001.
Despre sistemul guvernamental de auto-monitorizare din Suedia se poate spune că este bazat
pe monitorizarea locală independentă, dar prezintă şi unele elemente de suport şi îndrumare
de la nivel central. IntervenŃia de la nivel central nu este o practică la nivel naŃional; cu toate
acestea, sunt bine venite finanŃările şi instrumentele pentru monitorizarea locală a drepturilor
copilului, primite de la nivel naŃional. Se spune că rolul de monitorizare al Ministerului
SănătăŃii şi SolidarităŃii Sociale nu este clar. AgenŃia NaŃională pentru EducaŃie are o prezenŃă
şi un rol de monitorizare foarte puternice. Aceasta utilizează criterii de evaluare calitativă şi
garantează colectarea datelor la nivel central. De asemenea, efectuează inspecŃii şi vizite
periodice în şcoli. La nivel naŃional, există unele proiecte de cercetare în domeniile sănătate
sau bunăstare socială, însă, de regulă, nu sunt realizate din perspectiva drepturilor copilului.
Consiliile administrative ale comitatelor controlează în principal aspectele financiare şi nu au
rol de monitorizare a drepturilor copilului. Cu toate acestea, unele administraŃii se implică
activ în promovarea drepturilor copilului şi a abordărilor adaptate nivelului de înŃelegere a
copiilor, în special în privinŃa sectorului sanitar.33 În sistemul de justiŃie, controlul intern al
instituŃiilor închise aflate în responsabilitatea autorităŃilor centrale se realizează, de asemenea,
prin inspecŃiile serviciilor sociale locale care au mandat să sprijine copiii în custodie. Totuşi,
după cum au afirmat unele persoane intervievate, sistemul se caracterizează în general prin
existenŃa unor puncte slabe în ceea ce priveşte auto-monitorizarea guvernamentală la diferite
niveluri şi absenŃa mecanismelor de implementare.

4.2 Monitorizarea drepturilor copilului de către autorităŃile locale
În Estonia, Uniunea Estoniană pentru ProtecŃia Copilului a realizat o cercetare despre modul
în care autorităŃile locale includ situaŃia copiilor în planificările lor. A fost trimis un
chestionar către toate Consiliile Locale. Unele au fost completate chiar de personalul
Consiliilor, altele au fost transmise către DirecŃia responsabilă din cadrul administraŃiei
locale. Mai puŃin de o treime dintre autorităŃile locale au completat chestionarul, dar
rezultatele obŃinute au fost interesante. Acesta a iscat dezbateri în interiorul acelor Consilii
Locale care aveau cunoştinŃă de includerea participării copiilor în Legea ProtecŃiei Copilului,
dar care nu implementau această prevedere. Pentru alte Consilii Locale, cercetarea a generat
idei pentru noi abordări. De exemplu, o angajată a Consiliului Municipal Tallin a avut ideea
de a consulta copiii în stadiul de planificare a proiectului de transport, la care lucra. În unele
Consilii Locale funcŃionează consilii ale copiilor, organizate în general de direcŃia locală de
educaŃie, care este responsabilă şi de „activităŃi cu tinerii“, precum şi consiliile elevilor, care
sunt obligatorii, însă mai mult sau mai puŃin active. Acestea ar putea avea un rol major în
eforturile de monitorizare la nivel local.
În Lituania, Avocatul Copilului a solicitat ocazional informaŃii tuturor autorităŃilor locale,
pentru a le utiliza în procesul de elaborare a politicilor. A fost cazul propunerii pe care a
33
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formulat-o, de a transfera către autorităŃile locale, responsabilitatea măsurilor deschise de
justiŃie juvenilă şi de a menŃine în responsabilitatea autorităŃilor centrale doar sentinŃele
închise (de ex. detenŃia în instituŃii închise, trei fiind localizate în Villnius şi una într-un alt
oraş). Există şi un proiect de transferare a responsabilităŃii privind centrele rezidenŃiale de la
nivel central la nivel local, ceea ce ar permite monitorizarea de către serviciile de protecŃie a
copilului.
În Republica Moldova, DirecŃia Municipală Chişinău a luat iniŃiativa de a colecta, o dată la 6
luni, informaŃii de la fiecare instituŃie locală şi ONG care lucrează cu copii. Se organizează
întâlniri periodice pentru schimb de experienŃă între managerii centrelor locale de recreare, iar
specialiştii efectuează vizite periodice. DirecŃia efectuează şi vizite periodice la instituŃii
rezidenŃiale, pentru a monitoriza situaŃia copiilor şi pentru a analiza cazurile posibile de
reintegrare în familia naturală.
În România, UNICEF a decis să înfiinŃeze un Observator independent pentru Monitorizarea
Drepturilor Copilului, cu responsabilităŃi de monitorizare, instruire, formare şi activităŃi de
advocacy la nivel naŃional. Guvernul a argumentat că, potrivit legii, autorităŃile trebuie să
coordoneze şi să organizeze toate acŃiunile care privesc drepturile copilului. Totuşi, în cazul în
care autorităŃile locale ar dori să sprijine înfiinŃarea observatoarelor pentru monitorizarea
drepturilor copilului, Guvernul nu s-ar putea opune. Astfel, au fost înfiinŃate cinci
Observatoare locale pentru Drepturile Copilului, care colaborează cu Autoritatea NaŃională
pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului. Observatoarele au un consiliu director local, alcătuit
din reprezentanŃi ai DirecŃiei pentru protecŃia copilului, ai sistemului educaŃional, sanitar,
legislativ, ai poliŃiei, societăŃii civile şi mass mediei. Aceste 8-10 persoane se întâlnesc o dată
la trei luni. UNICEF a finanŃat costurile pentru pregătirea personalului şi pentru unele dotări,
iar Consiliile Locale au oferit locaŃia şi au finanŃat costurile administrative şi achiziŃia de
echipamente. În prezent, costurile administrative şi de personal sunt acoperite de Consiliile
Locale. IniŃial, mandatul Observatoarelor era limitat la monitorizare, dar unele au început să
deruleze şi alte activităŃi, precum cele de advocacy. Altele au elaborat analize complexe a
situaŃiilor existente, care au avut impact în practică (de exemplu în spitale, pentru a preveni
abandonul copiilor), în timp ce altele au rămas descriptive şi nu dau dovadă de imparŃialitate
politică. După un an de funcŃionare, există incertitudini cu privire la sustenabilitatea
Observatoarelor şi importanŃa activităŃilor lor, dar o evaluare a avut loc, pentru a stabili
viitorul rol al acestor structuri. Este posibil să dubleze munca ONG-urilor sau a Consiliilor
Locale. Dar la fel de posibil este şi că ar putea dezvolta elemente ale sistemului de colectare a
datelor care nu există încă în DevInfo. De exemplu, nu există date suficiente cu privire la
abandonul copiilor, iar Observatoarele ar putea utiliza anumiŃi indicatori, pentru a realiza
estimări precise. Reportul de evaluare care urmează să fie realizat va ajuta la estimarea
capacităŃii Observatoarelor şi la elaborarea de propuneri privind modul de funcŃionare al
acestora pe viitor.
În Serbia, Ministerul Muncii, Ocupării şi Politicilor Sociale sprijină colaborarea dintre
principalele instituŃii cu atribuŃii în domeniul protecŃiei copilului la nivel local. Unul dintre
instrumentele utilizate este Fondul pentru ÎmbunătăŃirea Serviciilor Sociale. Programul constă
în acordarea de finanŃări pentru proiecte multidisciplinare. Există oferte de granturi pe
subiecte tematice, cu cerinŃe stricte în ceea ce priveşte colaborarea interinstituŃională şi
participarea societăŃii civile. Ultima ofertă de finanŃări a avut ca temă „transformarea
instituŃiilor rezidenŃiale“. Au fost trimise 266 proiecte, dintre care 14 au primit finanŃări,
precum şi 6 proiecte suplimentare pentru servicii furnizate la nivel local. Proiectele sunt
monitorizate de ONG-uri numite în acest scop, cu experienŃă în monitorizarea de proiecte, iar
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organizaŃiile care implementează proiectele primesc asistenŃă şi monitorizare tehnică din
partea anumitor asistenŃi sociali specializaŃi, angajaŃi de către Minister.
În afară de aceste instrumente elaborate, informaŃiile cu privire la situaŃia copiilor sunt
fragmentate între diferite sectoare (asistenŃă socială, educaŃie, sănătate). Nu există o politică
generală pentru copii. În cadrul administraŃiei locale, nu există o direcŃie specializată pentru
drepturile copilului. Copiii însă nu se mulŃumesc să aştepte schimbările, ci au o atitudine
proactivă în solicitarea respectării drepturilor lor. Astfel au fost primite prime plângeri ale
copiilor referitoare la comportamentul părinŃilor.
Ar fi util ca Centrele de AsistenŃă Socială, să primească mai multe informaŃii, precum unele
date comparative cu privire la situaŃia din şcolile din regiunea în care activează. Există
încălcări grave ale drepturilor copilului în şcoli, fapt ce necesită o atenŃie sporită, dar
inspectoratul şcolar nu pune la dispoziŃie rapoartele pe care le elaborează. În unele cazuri,
Centrele de AsistenŃă Socială şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la cazuri de violenŃă în
şcoli, care le-au fost raportate. PărinŃii au depus plângeri, dar şcoala nu a recunoscut. În alte
situaŃii, dimpotrivă, şcolile conştientizează existenŃa acestor probleme şi pot solicita consiliere
şi asistenŃă tehnică din partea Centrelor de Servicii Sociale. Nu există însă o imagine de
ansamblu cu privire la această situaŃie.
Uneori, consultarea copiilor la nivel local se realizează. Reglementările naŃionale în domeniul
educaŃiei prevăd înfiinŃarea de parlamente ale elevilor, însă nu există obligativitate în acest
sens. Acestea funcŃionează mai ales în licee (elevi de 14-18 ani). Unele parlamente sunt foarte
active. La fel şi unele iniŃiative spontane aparŃinând unor grupuri formate ad hoc de către
elevi. Parlamentele elevilor pot întreŃine ambiŃiile personale ale unor elevi şi pot deveni bază
de recrutare pentru partidele politice locale, însă nu există dovezi directe în acest sens.
Sistemul educaŃional nu are informaŃii actualizate cu privire la numărul parlamentelor
elevilor, modul în care funcŃionează şi îşi aleg reprezentanŃii, eficienŃa lor, problemele
dezbătute şi opinia elevilor în legătură cu acestea. Faptul însuşi că există cadrul legislativ
pentru înfiinŃarea unor astfel de instrumente nu este suficient. Oportunitatea oferită de lege nu
a fost urmată de programe de implementare, exceptând unele iniŃiative ale ONG-urilor, care
au avut foarte mare succes, însă nu au putut implica un număr foarte mare de şcoli.
În Suedia, autorităŃile locale asigură auto-reglementarea şi auto-rapoartarea cu privire la
situaŃia copiilor şi serviciile asociate. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte implementarea,
monitorizarea şi modalităŃile de sesizare accesibile copiilor, nu există mecanisme standard,
intersectoriale la nivel local. Prevederile CDC sunt foarte cunoscute, dar metodele variază.
Unele autorităŃi locale elaborează rapoarte complexe despre implementarea drepturilor
copilului. Altele nu agreează această abordare, considerând-o prea specifică, consumatoare de
timp şi resurse, fiind în favoarea introducerii aspectelor referitoare la situaŃia copiilor în
activitatea generală de raportare şi monitorizare. De exemplu, în 2002 şi 2005 municipalitatea
Örebro a elaborat rapoarte despre starea sănătăŃii în zona respectivă, care au inclus şi un
capitol despre copii. Cu toate acestea, încercările de a realiza o evaluare a impactului din
perspectiva situaŃiei copiilor în sistemul sanitar la nivel local nu au avut succes, spre
deosebire de domeniul protecŃiei mediului, unde există o tradiŃie şi practici bine stabilite.
Pe lângă avocatul local al copilului, aproximativ jumătate dintre autorităŃile locale au înfiinŃat
posturi de coordonare în domeniul drepturilor copilului. Unele consideră că înfiinŃarea unui
avocat local al copilului ar cauza efecte negative, precum renunŃarea la responsabilitatea de
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monitorizare pe care o au serviciile furnizate de autorităŃile locale şi formularea unor aşteptări
prea mari ale acestora faŃă de avocatul copilului. De aceea, se preferă înfiinŃarea unui post în
cadrul administraŃiei locale. AutorităŃile locale care au înfiinŃat un astfel de post sunt, de
regulă, cele care implementează mai bine prevederile CDC în sistemele proprii de
monitorizare şi raportare.
Cu toate acestea, Comitetul ONU a ridicat problema că informaŃiile furnizate de autorităŃile
locale nu permit realizarea unor analize comparative. Pe de o parte, nu toate municipalităŃile
furnizează aceleaşi servicii. Pe de altă parte, ele nu raportează într-un mod sistematic
autorităŃilor centrale sau altor autorităŃi locale. Această problemă a fost discutată în cadrul
AsociaŃiei NaŃionale a AutorităŃilor Locale, care constituie un puternic grup de lobby.
Problema nu reprezintă o prioritate, atât timp cât nu există bugete specifice alocate de la nivel
central pentru rezolvarea acesteia.
Consiliul Social NaŃional, în colaborare cu serviciile locale de statistică, testează în prezent
indicatori cantitativi pentru monitorizare. În paralel, Biroul Avocatului Copilului din Suedia
promovează următoarele elemente de succes pentru implementarea prevederilor CDC:
• SusŃinere şi angajare necondiŃionate din partea managementului;
• Includerea perspectivei copiilor în documentele privind politicile centrale;
• Instruire şi informare;
• Construirea pe baza proceselor deja existente;
• Resurse financiare şi umane;
• Schimb de experienŃă şi dialog;
• Analiză şi evaluare.
Biroul monitorizează situaŃia la nivel local, transmiŃând o dată la doi ani, un chestionar către
toate autorităŃile locale şi regionale din Suedia.34 În 2005, sondajul a relevat că 71% dintre
acestea iau decizii conform prevederilor CDC, în special la nivelul Consiliului Local.
Aproximativ o treime dintre autorităŃile locale susŃin că implementarea CDC este explicit
prevăzută în politicile majore (obiective şi linii directoare, buget, plan strategic sau plan de
acŃiune) şi, în ultimii doi ani, au organizat pentru angajaŃi cursuri de instruire de cel puŃin o
jumătate de zi, pe problematica drepturilor copilului. Analizele din perspectiva consecinŃelor
asupra copiilor şi aplicarea prevederilor CDC rămân domenii care trebuie dezvoltate.
Majoritatea fondurilor necesare pentru creşterea capacităŃilor de aplicare a CDC sunt deja
prevăzute, cu scopul de a îmbunătăŃi participarea copiilor şi înŃelegerea aspectelor care Ńin de
situaŃia acestora. Mai mult de jumătate dintre autorităŃile locale consideră că au un nivel bun
de cunoştinŃe în domeniul drepturilor copilului, exceptând planificarea. În ceea ce priveşte
metodele, 16% dintre autorităŃile locale utilizează „analiza din perspectiva consecinŃelor
asupra copiilor“, 28% utilizează „listele de verificare privind situaŃia copiilor“ şi 6% au
elaborat o „anexă privind situaŃia copiilor“.
17% dintre autorităŃile locale au înfiinŃat o funcŃie de coordonare pentru activităŃile referitoare
la prevederile CDC, iar în 43% dintre localităŃi funcŃionează un Consiliu al Tinerilor. Alte
autorităŃi locale au diferite grupuri prin care copiii şi tinerii îşi pot exercita influenŃa –
comitete ale tinerilor, adunări ale tinerilor, forumul tinerilor, grupuri de lucru, audieri ale
34
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al Avocatului Poporului, Suedia
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copiilor, spaŃii deschise de întâlnire. AutorităŃile locale care au angajat un coordonator pentru
tineri au avut un răspuns mai pozitive faŃă de chestionar. Majoritatea acestor structuri lucrează
în principal cu adolescenŃii şi nu neapărat cu toate grupele de vârstă. Majoritatea iniŃiativelor
sunt luate în şcoli sau locuri de petrecere a timpului liber.
În pofida evoluŃiilor pozitive remarcate prin intermediul sondajului, în comparaŃie cu
rezultatele din 2003, autorităŃile locale se confruntă cu limite în ceea ce priveşte înregistrarea
documentară a experienŃelor şi oferirea feedback-ului către copii. Necesită astfel, asistenŃă
suplimentară şi instrumente de la Avocatul Copilului. Acesta din urmă precizează că a investit
mult în două grupuri Ńintă prioritare: reprezentanŃi aleşi şi funcŃionari publici de nivel superior
din cadrul autorităŃilor locale şi regionale; şi categorii specifice de angajaŃi, precum cei din
serviciile sociale, sanitare şi medicale. Cu toate acestea, mai sunt multe lucruri de făcut, iar
cererea este mult mai mare decât oferta.
Aşadar, şi în Suedia monitorizarea drepturilor copilului la nivel local este o provocare
evidentă. În alte Ńări analizate în prezentul raport, cerinŃele privind raportarea şi monitorizarea
există la diferite niveluri în cadrul serviciilor sau administraŃiilor locale, dar sunt utilizate în
principal de autorităŃile centrale. AdministraŃiile locale nu şi-au dezvoltat încă un simŃ
puternic al responsabilităŃii în acest domeniu. Există unele încercări de încurajare a
iniŃiativelor care ar putea conduce la îmbunătăŃirea monitorizării la nivel local, dar motivarea
vine, în general, de la instituŃii externe sau de nivel ierarhic superior. Sustenabilitatea şi
multiplicarea modelelor de bună practică diferă de la o localitate la alta.
Totuşi, în majoritatea cazurilor, interesul autorităŃilor locale este doar acela de a monitoriza
tehnic şi financiar serviciilor descentralizate. Elaborarea unor abordări bazate pe respectarea
drepturilor şi pe perspectiva beneficiarilor nu este prioritatea lor. Consiliile locale şi cei aflaŃi
în funcŃii de execuŃie pot manifesta deschidere către nevoile şi punctele de vedere ale copiilor,
dar nu consideră că ei sunt cei care trebuie să le solicite.
Consiliile Locale nu primesc rapoarte consistente de la DirecŃiile pentru ProtecŃia Copilului;
primesc doar rapoarte financiare, întrucât ele alocă fondurile. Primesc rapoarte de la
inspectoratele şcolare, pentru informare. Aspectele care nu Ńin de protecŃia copilului pot fi
adresate Consiliului Local, dar nu este necesar ca acest lucru să fie obligatoriu.
Intervievat, România

Unele Ńări consideră că alocarea bugetelor necesare pentru furnizarea serviciilor pentru copii
reprezintă cheia implementării CDC. În acest sens, comisiile pentru finanŃe din cadrul
administraŃiilor locale pot avea un rol important în monitorizare. Ar putea verifica dacă
standardele minime sunt respectate şi dacă fondurile alocate activităŃilor pentru copii,
indiferent de sursa lor (de la autorităŃile centrale sau de la sistemul local de taxele şi
impozite), sunt cheltuite în mod corespunzător. Faptul că reprezentanŃii partidelor din opoziŃie
s-ar putea implica în acest proces este considerat o garanŃie importantă.
Descentralizarea nu influenŃează de la sine monitorizarea. Alocările bugetare sunt cele care
reflectă în mod clar implementarea drepturilor copilului.
Intervievat, Lituania

În pofida pragmatismului său, perspectiva economică este foarte limitată. Aceasta nu ia în
considerare modalităŃile de introducere a implementării drepturile copilului în toate domeniile
guvernării centrale şi locale. Exclude preocupările privind participarea copiilor din procesul
de luare a deciziilor, planificare şi implementare. De asemenea, implică faptul că situaŃiile de
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încălcare a drepturilor copilului pot scăpa printre ochiurile reŃelei locale de intervenŃie şi
monitorizare. Alte persoane intervievate au subliniat şi lipsa capacităŃilor de analiză şi
planificare la nivel local.
În cadrul administraŃiilor locale, autorităŃile nu au o perspectivă generală asupra
problematicilor drepturilor copilului şi nici o evaluare a necesităŃilor viitoare. Sistemul
răspunde doar situaŃiilor specifice şi solicitărilor. Monitorizarea ar trebui făcută la nivelul
comunităŃii locale; altfel, conjugarea informaŃiilor la nivel central nu poate reflecta realitatea.
Este necesar ca autorităŃile centrale să aibă o putere mai mare.
Intervievat, Republica Moldova

4.3 Schimbul de informaŃii şi coordonarea
În majoritatea Ńărilor, au fost create instituŃii la nivel înalt, pentru o mai bună coordonare a
politicilor din domeniul protecŃiei copilului. Stimulate de organizaŃiile internaŃionale, acestea
au elaborat strategii naŃionale, cercetări ocazionale şi programe tematice, nutrind speranŃe
pentru un schimb de informaŃii mai eficient şi o mai bună monitorizare. Ironic este însă faptul
că au subliniat limitările politice şi lipsa de informaŃii, fără a avea puterea sau resursele
necesare pentru a le rezolva. Conflictele de interese dintre instituŃiile responsabile şi lipsa
puterii executive au condus la transformarea acestora în surse de elaborare de strategii, nu în
mecanisme de coordonare şi monitorizare.
Planul NaŃional pentru Drepturile Omului al Republicii Moldova (2003-2008) reprezintă o
mare dezamăgire din perspectiva drepturilor copilului (capitolul 10 al Planului). Planul este
realist şi concret, elaborat cu participarea exhaustivă a părŃilor interesate, dar evaluarea
periodică recentă realizată de Parlament a relevat faptul că foarte puŃine lucruri au fost puse
în practică. Strategia NaŃională pentru Copii şi Familie 2003 prevăzuse activităŃile necesare
stabilirii standardelor şi creării mecanismelor de monitorizare la nivel local. Singurele
standarde care există în prezent se referă la statutul familiilor substitutive, care a fost redefinit
şi îmbunătăŃit. Nu există încă un sistem central de monitorizare, doar colectarea anuală a
statisticilor şi informaŃiilor, realizată de Biroul NaŃional de Statistică. Şi ministerele
colectează informaŃii, dar acestea nu sunt analizate. Recent, Consiliul NaŃional pentru
ProtecŃia Drepturilor Copilului a solicitat tuturor autorităŃilor raionale, date privind
activitatea lor, iar Comitetul NaŃional pentru AdopŃii a solicitat date care să acopere perioada
1997 – 2007. Nu există încă o urmare la nivel local.
Intervievat, Republica Moldova
Lipsa coordonării inter-ministeriale slăbeşte întregul sistem. Consiliul pentru Drepturile
Copilului din Serbia reprezintă doar un organism cu rol consultativ pentru Guvern. Afacerile
de stat sunt politizate, iar bugetul alocat fiecărui minister pentru aspecte privind copiii, este
mult sub nevoile şi practicile din Ńările învecinate. Procentul din PIB alocat educaŃiei este mult
mai scăzut decât în alte Ńări. Copiii de etnie Rroma pur şi simplu nu sunt luaŃi în calcul de
sistemul curent, întrucât nu sunt integraŃi în sistemele educaŃional şi social. Copii persoanelor
care au revenit în Serbia din Ńările UE, care nu cunosc nici Ńara, nici limba, vor reprezenta o
nouă provocare (se aşteaptă revenirea a 150.000 foşti refugiaŃi, dintre care aproximativ 70%
sunt copii). Singurele bugete prevăzute sunt cele negociate cu Ńările UE de unde se întorc
aceste familii (Germania, Austria, FranŃa etc.). Aşadar, ar fi mai sigur şi mai eficient să existe
o lege specială pentru copii, care să reglementeze toate activităŃile statului, să garanteze un
buget complet şi să asigure o acoperire mai complexă a drepturilor copilului.
Intervievat, Serbia
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În Suedia, mecanismele naŃionale de coordonare ar fi trebuit să organizeze o audiere a tuturor
localităŃilor, împreună cu reprezentanŃi ai societăŃii civile. ObservaŃiile finale formulate
anterior de Comitetul ONU ar fi putut să fie utilizate ca bază pentru contribuŃii şi dialog. Se
speră că înfiinŃarea centrului naŃional de resurse privind drepturile copilului va îmbunătăŃi pe
viitor colaborarea cu mecanismele de monitorizare la nivel naŃional.
Intervievat, Suedia
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5. MONITORIZAREA REALIZATĂ DE ORGANIZAłIILE
NEGUVERNAMENTALE
Articolul 45 al CDC şi procedurile stabilite de Comitet acordă ONG-urilor dreptul de a înainta
rapoarte la nivel internaŃional. ConvenŃia este primul tratat internaŃional pentru drepturile
omului care prevede în mod special dreptul oficial al ONG-urile de a monitoriza
implementarea prevederilor. Comitetul a încurajat sistematic ONG-urile să înainteze şi să
prezinte rapoarte, pentru a ajuta la formarea unei imagini complexe cu privire la modul de
implementare a CDC într-o Ńară anume. Acest drept a conferit ONG-urilor şi o anume
legitimitate de a colecta informaŃii la nivel local şi naŃional.
În toate Ńările, agenda Statului cu privire la raportarea stadiului de implementare a CDC a
favorizat şi dezvoltarea activităŃii de monitorizare realizată de ONG-uri. Aceasta se poate
vedea mai ales în ceea ce priveşte implementarea drepturilor copilului la nivel local. După
cum vom vedea, există tendinŃa ca ONG-urile naŃionale care au filiale locale, să primească
regulat informaŃii de la partenerii locali, dar exerciŃiile din perspectiva drepturilor copilului
sunt, de regulă, realizate cu ocazia elaborării raportului alternativ privind implementarea
CDC. S-a remarcat faptul că ONG-urile din Ńările cu cel mai mic nivel al descentralizării au şi
cele mai puŃine abilităŃi de a realiza în mod sistematic monitorizări la nivel local.

5.1 Monitorizarea şi mobilizarea locală concentrată pe raportarea
implementării CDC
În Estonia, în anul 2000, responsabilitatea privind raportarea implementării CDC a fost
transferată de la Ministerul Afacerilor Externe la Ministerul SolidarităŃii Sociale. ONG-urile
au fost consultate şi au elaborat un raport suplimentar independent. Acesta a declanşat
procesul de implementare a Planului NaŃional de AcŃiune şi creşterea nivelului de
conştientizare cu privire la drepturile copilului, la nivel de stat. În 2003, în cadrul unui
seminar comun Guvern-ONG-uri, au fost analizate observaŃiile finale ale Comitetului ONU,
ceea ce a ajutat ambele sectoare să îşi identifice punctele tari şi pe cele slabe. Din motive
politice, uneori este mai bine ca ONG-urile să se ocupe de anumite aspecte şi nu un minister.
Totuşi, în Ńară nu există ONG-uri puternice sau organizaŃii internaŃionale specializate în
activităŃi de advocacy şi de monitorizare a drepturilor copilului. Nu există o cultură de
promovare sistematică de către ONG-uri a drepturilor omului, iar educaŃia privind drepturile
copilului este slab promovată. Drepturile omului, inclusiv drepturile copilului, sunt incluse în
curriculumul şcolar. Totuşi, modul în care este abordat subiectul şi nivelul de complexitate al
discuŃiilor depind de fiecare şcoală în parte. Uniunea Estoniană pentru ProtecŃia Copilului
speră să mobilizeze ONG-urile care lucrează în domeniul protecŃiei copilului pentru a se
implica în următorul proces de raportare.
În Lituania, o serie de rapoarte alternative au fost elaborate şi prezentate recent Comitetului
ONU. SalvaŃi Copiii Lituania nu s-a alăturat confederaŃiei de ONG-uri, întrucât nu s-a ajuns la
un acord privind punctele lor de vedere. Raportul elaborat de SalvaŃi Copiii s-a concentrat pe
violenŃa împotriva copiilor. A avut la bază 5 ani de experienŃă de lucru în centrele de zi cu
copiii victime ale violenŃei, precum şi pe un sondaj realizat în rândul părinŃilor, pe parcursul a
7 ani. Raportul a inclus şi informaŃii obŃinute în urma unui exerciŃiu de monitorizare realizat
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în instituŃiile rezidenŃiale şi o armonizare a datelor obŃinute de la diverse surse oficial la nivel
ministerial şi local.
Cele 26 de filiale locale ale SalvaŃi Copiii Lituania primesc de două ori pe an un chestionar de
la Secretariatul General, pentru a colecta informaŃii cu privire la situaŃia copiilor şi acŃiunile
pentru aceştia realizate la nivel local. Aceasta permite organizaŃiei să cunoască tendinŃele
existente la nivelul întregii Ńări. Filialele nu s-au implicat însă în mod special în procesul
raportării cu privire la CDC. Au transmis informaŃii şi s-au implicat sau au fost informate în
cadrul seminariilor sau sesiunilor de instruire comune.

Limitările capacităŃilor de monitorizare identificate în practica instituŃiilor guvernamentale
sunt într-o oarecare măsură, reproduse în domeniul ONG-urilor. Pe de o parte, lipsa resurselor
şi caracterul urgent al intervenŃiilor în teren conduc la excluderea monitorizării din rândul
priorităŃilor la nivel local. Pe de altă parte, atunci când se realizează monitorizarea, birourile
centrale ale ONG-urilor din capitală sunt, de regulă, cele care preiau iniŃiativa, solicitând
informaŃii de la nivel local. Tot ele sunt cele care analizează aceste informaŃii şi nu reuşesc să
ofere un feedback adecvat la nivel local. Numai în cazul în care sunt disponibile resurse
importante, ONG-urile pot să deruleze activităŃi mai complexe.
În Republica Moldova, ONG-urile desfăşoară în principal activităŃi de teren. Procesele de
raportare privind CDC sau CEDAW au reprezentat ocazii pentru a descrie situaŃia existentă.
Guvernul a acordat atenŃie în special copiilor instituŃionalizaŃi şi situaŃiei familiilor
substitutive, pe când ONG-urile încep să lucreze cu familiile naturale. Nivelul de trai al
copiilor din afara sistemului de protecŃie ajunge să fie chiar mai scăzut decât cel al copiilor
care beneficiază de măsuri de protecŃie. Fenomenul copiilor lăsaŃi singuri acasă de părinŃii
plecaŃi la muncă în străinătate a devenit foarte comun. ONG-urile încearcă să îşi dezvolte
capacităŃi de intervenŃie la nivel local şi de colaborare cu administraŃiile locale. De exemplu,
Centrul de Informare privind Drepturile Copilului şi Terre des Hommes se implică în
organizarea de cursuri pe problematica violenŃei asupra copiilor, prevenirea traficului şi
formarea deprinderilor de viaŃă independentă, evidenŃiind astfel realitatea la care oamenii sunt
martori, cu scopul de a-i sprijini să intervină. AdministraŃiile locale şi poliŃia încep să se
implice. PoliŃia obişnuia să considere că responsabilităŃile ei Ńineau exclusiv de reprimare,
acum îşi valorifică şi rolul de protecŃie. În multe judeŃe, autorităŃile locale care se confruntă cu
lipsa de fonduri înŃeleg avantajele autorizării şi sprijinirii activităŃilor ONG-urilor. În această
etapă, eforturile se canalizează pe intervenŃia directă, mai mult decât pe monitorizare.
AlianŃa ONG-urilor, înfiinŃată în 2002 cu sprijinul DFID şi UNICEF, este alcătuită în
proporŃie de 70% din ONG-uri locale mici. AlianŃa oferă oportunităŃi de instruire pentru
ONG-uri, iar preşedintele participă la Consiliul NaŃional pentru ProtecŃia Drepturilor
Copilului. Este, de asemenea, implicat şi în comisiile parlamentare relevante. În Decembrie
2005, AlianŃa a avut o întâlnire cu preşedintele Ńării, în care s-a discutat despre reforma
sistemului de protecŃia copilului: descentralizare, alternative la instituŃionalizare şi implicarea
ONG-urilor. Dar schimbările care au loc în prezent în cadrul ministerelor au condus la o stare
de confuzie, iar AlianŃa nu este informată cu privire la planurile curente. Următorul raport
alternativ către Comitetul ONU va fi elaborat de AlianŃă, dar se aşteaptă întâi publicarea
raportului guvernamental. Va fi elaborat cu sprijinul UNICEF, într-o manieră participativă, cu
grupuri de lucru tematice şi mese rotunde la nivel de regiune, ce vizează colectarea
informaŃiilor şi utilizarea cercetărilor existente, efectuate de membrii AlianŃei.
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În România, în perioada decembrie 2005 – octombrie 2006, SalvaŃi Copiii România a
coordonat proiectul „Grupul de Monitorizare a Drepturile Copilului“ (GMDC) 35 implementat
cu finanŃare UE, în cadrul Programului Consolidarea SocietăŃii Civile din România (linia de
buget PHARE 2003/005-551.01.05/04). Pentru a-şi atinge obiectivele, proiectul a implicat 22
organizaŃii neguvernamentale din toată Ńara, active în implementarea drepturilor copilului,
grupuri de lucru şi reŃele specializate de la nivel local sau naŃional, experŃi naŃionali şi
internaŃionali, copii beneficiari ai programelor organizaŃiilor sau voluntari. Au fost formate
patru grupuri de lucru, pe baza criteriilor de raportare şi monitorizare ale Comitetului ONU
pentru Drepturile Copilului:
1. Măsuri generale, drepturi civile, măsuri speciale de protecŃie;
2. Mediul familial şi îngrijirea alternativă;
3. Starea de sănătate şi bunăstarea copilului;
4. EducaŃie, timp liber, cultură.
Pentru a obŃine informaŃii direct de la sursă, cu privire la implementarea drepturilor copilului
în România, a fost efectuată o cercetare naŃională, în primăvara anului 2006. Metodele
utilizate în cercetare au inclus: analiza documentară, observaŃia, ancheta pe bază de chestionar
auto-administrat, focus-grupuri cu copii, interviuri cu copii, părinŃi şi specialişti care lucrează
în domeniul protecŃiei copilului.
Analiza documentară a constat în consultarea unor rapoarte oficiale ale instituŃiilor naŃionale
şi internaŃionale, studii şi cercetări realizate de organizaŃii guvernamentale şi
neguvernamentale, publicaŃii şi articole despre copii în mass-media. S-au solicitat date
suplimentare de la 11 instituŃii subordonate Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, Ministerului
AdministraŃiei şi Internelor, Ministerului JustiŃiei, Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi
Familiei şi Ministerului SănătăŃii.
Au fost distribuite chestionare unui număr de 1545 elevi de gimnaziu, din şcoli de arte şi
meserii, precum şi din licee, din 12 judeŃe şi Bucureşti, din zone urbane şi rurale, constituind
un eşantion reprezentativ pentru toate regiunile geografice ale Ńării. Au fost organizate 8 focus
grupuri, la care au participat 70 de persoane (copii privaŃi de libertate, copii cu dizabilităŃi,
beneficiari ai serviciilor sociale, copii din comunitate şi voluntari ai organizaŃiilor
neguvernamentale, părinŃi şi profesori). Au fost realizate 40 de interviuri cu copii cu
HIV/SIDA, părinŃi ai copiilor care suferă de sindromul Down şi specialişti care lucrează în
domeniul protecŃiei copilului în instituŃii de stat (funcŃionari din cadrul direcŃiilor de protecŃia
copilului, asistenŃi sociali, jurişti, ofiŃeri de poliŃie, personal din instituŃiile de detenŃie şi
centre de plasament) şi organizaŃii neguvernamentale.
Colectarea, analizarea, sintetizarea şi interpretarea datelor obŃinute prin aceste metode au fost
transpuse într-un raport privind respectarea drepturilor copilului în România, precum şi întrun ghid practic cu privire la monitorizarea drepturilor copilului. Acestea vor constitui baza
pentru raportul alternativ care urmează să fie înaintat Comitetului ONU până la sfârşitul
anului 2007.
În Serbia, ONG-urile menŃionează Centrul pentru Drepturile Copilului ca fiind singura
instituŃie neguvernamentală care realizează monitorizarea drepturilor copilului la nivel
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naŃional. Metodele de monitorizare sunt foarte profesioniste, dar sunt sub-finanŃate şi nu sunt
exhaustive. Nu se colectează informaŃii de la alte ONG-uri, ceea ce, de altfel, este dificil de
realizat, întrucât sunt foarte puŃine organizaŃii care lucrează exclusiv în domeniul drepturilor
copilului, iar activităŃile acestora nu sunt constante ci depind de donatori. ONG-urile locale nu
se angajează în activităŃi de monitorizare şi advocacy, în pofida experienŃei pe care o au la
nivel local. Schimbul de informaŃii se realizează neoficial şi este politizat.

Numărul ONG-urilor la nivel local a crescut în anii ’90, reprezentând locuri noi de muncă şi o
modalitate de a contracara deficienŃele sistemului de stat. De exemplu, asociaŃiile profesorilor
au realizat activităŃi educaŃionale. Sub presiunea donatorilor internaŃionali, autorităŃile locale au
fost nevoite să finanŃeze gradual astfel de activităŃi. Dar o consecinŃă a fost că aceste ONG-uri
nu reprezintă o mişcare coerentă a societăŃii civile. Mobilizarea societăŃii civile este o teorie
exotică, venită din afară şi care nu corespunde realităŃii din Ńară. Legăturile personale şi politice
au încă un rol important.
Intervievat, Serbia

ONG-urile importante care acŃionează în domeniul drepturilor omului (Comitetul Helsinki,
Centrul pentru Drepturile Omului din Belgrad, Centrul pentru Drept Umanitar) nu au un
interes special în domeniul drepturilor copilului. Ele doar contribuie ocazional la realizarea
unor studii, precum cel recent cu privire la accesul la educaŃie al copiilor de etnie Rroma.
Filialele locale ale organizaŃiilor regionale sau internaŃionale (OSCE, Consiliul Europei, UE),
care ar putea încuraja şi beneficia de pe urma monitorizării locale realizată de ONG-uri, nu
sunt implicate în aspecte privind drepturile copilului, chiar dacă instituŃiile centrale sunt.
În consecinŃă, numai Centrul pentru Drepturile Copilului realizează cu regularitate analize
complexe privind drepturile copilului. Prima dată, a elaborat un raport pe 5 ani privind
implementarea CDC în perioada 1997-2002. Acesta a constat în analiza politicilor şi
sistemului judiciar, pe baza datelor oficiale. Întrucât aceste date s-au dovedit incomplete sau
irelevante, organizaŃia a dezvoltat propria cercetare. În fiecare an, Centrul realizează o
cercetare tematică (de ex. pe problema muncii copiilor, opinia copiilor cu privire la sistemul
educaŃional şi cel sanitar etc.), în strânsă colaborare cu experŃi din mediul academic, care
garantează standardele metodologice utilizate. Unele cercetări se concentrează mai mult pe
studii de caz, în colaborare cu ONG-uri care implementează proiecte în teren, precum SalvaŃi
Copiii UK. Fiind o sursă de referinŃă la nivel naŃional, organizaŃia păstrează standarde
profesionale la un nivel înalt. Este percepută ca un centru se resurse, dar nu poate pătrunde la
nivel local, iar autorităŃile locale nu utilizează informaŃiile pe care le deŃine. Doar Avocatul
Poporului Provinciei Vojvodina şi ministerele au solicitat informaŃii până în prezent.
După desprinderea de Muntenegru, responsabilitatea elaborării raportului de Ńară 2006 cu
privire la CDC a fost transferată de la fosta Comisie PrezidenŃială pentru Drepturile Omului la
Ministerul Afacerilor Externe. ONG-urile nu au fost oficial implicate, dar Centrul pentru
Drepturile Copilului a transmis comentarii neoficiale. UNICEF şi Consiliul pentru Drepturile
Copilului au lucrat intens la realizarea Raportului cu privire la situaŃia copiilor din Serbia –
copiii excluşi şi cei afectaŃi de sărăcie36, care va fi cu siguranŃă un document important pentru
procesul de analiză a implementării CDC.
În Suedia, SalvaŃi Copiii investeşte, de asemenea, multe resurse în procesul de raportare cu
privire la implementarea CDC. În anii ’90, când Suedia a trecut printr-o perioadă de recesiune
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şi descentralizare, observaŃiile finale ale Comitetului ONU cu privire la primul şi al doilea
raport periodic naŃional au relevat deficienŃele descentralizării, din perspectiva implementării
şi protecŃiei drepturilor copilului. SalvaŃi Copiii a decis să deschidă birori regionale pe
teritoriul Suediei. Aceste birouri urmau să sprijine activităŃile filialelor locale alcătuite din
voluntari şi să ofere feedback biroului naŃional, cu privire la implementarea drepturilor
copilului în regiunile respective.
În prezent, programul naŃional al SalvaŃi Copiii se concentrează pe patru domenii prioritare:
- Dreptul la educaŃie şi nediscriminare;
- Sprijin acordat adulŃilor;
- ViolenŃa împotriva copilului;
- Copii refugiaŃi.
Doi reprezentanŃi din cadrul fiecărui birou regional lucrează în cadrul fiecărui domeniu
prioritar şi se întâlnesc periodic la biroul naŃional, pentru a discuta despre proiectele şi
progresele înregistrate.
Se pot realiza şi cercetări tematice suplimentare, pentru identificarea situaŃiei la nivel local.
De exemplu, organizaŃia a elaborat rapoarte privind sărăcia în rândul copiilor, pe baza
statisticilor oficiale obŃinute de la fiecare muncipalitate, analizând tendinŃele în domeniul
sărăciei în rândul copiilor şi făcându-le vizibile la nivel naŃional. De asemenea, iniŃiază
ocazional propriile acŃiuni de colectare de date, fie prin activităŃi în teritoriu (de ex. sondaje
despre fetele instituŃionalizate) sau prin acŃiunile filialelor locale (de ex. studiul privind
accesul copiilor cu dizabilităŃi la serviciile generale). SituaŃia copiilor care beneficiază de
„măsuri speciale de protecŃie“ este analizată pe baza studiilor de caz. Nevoile de cercetare şi
monitorizare sunt identificate din mass-media, sesizările filialelor locale, din agenda politică
sau pe parcursul acŃiunilor derulate de SalvaŃi Copiii în cadrul celor patru domenii prioritare.
Procesul de elaborare a raportului alternativ CDC este o ocazie pentru reunirea forŃelor şi
definirea priorităŃilor. În Suedia, nu există o coaliŃiei permanentă a ONG-urilor, ci mai mult o
reŃea informală de ONG-uri diverse, din care face parte şi SalvaŃi Copiii, cele mai multe
organizaŃii lucrând pe subiecte specifice. Cu ocazia ultimei sesiuni cu privire la CDC, reŃeaua
a elaborat un scurt raport colectiv. Cu toate acestea, este dificil pentru ONG-urile care au
puŃine lucruri în comun să fie cosemnatare ale unui raport comun. Astfel, raportul reprezintă o
compilaŃie a subiectelor adresate de către aceste ONG-uri. În plus, ECPAT a elaborat un
raport cu privire la exploatarea sexuală a copiilor, iar SalvaŃi Copiii a prezentat propriul
raport. Acesta urmează structura raportului guvernamental, bazat pe liniile directoare ale
Comitetului. Pentru următorul raport periodic, se va încerca să se prezinte un set comun de
priorităŃi din partea tuturor ONG-urilor. Cu toate acestea, SalvaŃi Copiii va elabora din nou,
un raport propriu complex. Procesul de elaborare a început deja. În curând, se va organiza o
întâlnire cu reprezentanŃii biroului naŃional şi filialelor locale din 30 de regiuni. Această
întâlnire iniŃială îşi propune să identifice modalităŃile în care informaŃiile şi punctele de vedere
primite de la nivel local vor fi dezvoltate şi integrate în raport. De asemenea, se vor prezenta
şi rezultatele activităŃilor filialelor în cele patru domenii prioritare ale SalvaŃi Copiii. Raportul
final va colecta datele din domenii diferite şi va oferi exemple concrete din teren. Procesul de
elaborare reprezintă, de asemenea, o ocazie pentru filialele locale de a solicita întrevederi cu
autorităŃile locale şi de a reactiva dezbaterile despre drepturile copilului şi despre rezultatele
politicilor înregistrate de la ultimul raport, precum şi progresele înregistrate cu privire la
problemele ridicate de Comitet.
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6. CONCLUZII
Acest studiu a confirmat faptul că Standardele InternaŃionale şi experienŃa în domeniul
monitorizării drepturilor omului sunt concentrate încă în mare parte la nivel central şi că
există foarte puŃine abordări strategice ale modului în care monitorizarea poate fi întărită la
nivel local. Aşadar, problematica mecanismelor de monitorizare a drepturilor copilului la
nivel local şi potenŃiala conexiune cu cele naŃionale este în principal nedezvoltată la nivel
internaŃional. Cu toate că Strategia Europeană pentru copii abordează necesităŃile de
monitorizare a drepturilor copilului la nivel local, Consiliului Europei se concentrează mai
mult pe încurajarea Statelor Membre de a numi un Comisar (Avocat al Poporului) special
pentru copii şi abordează monitorizarea la nivel local din perspectiva birourilor locale, care ar
întări independenŃa şi accesibilitatea acestor Comisari.
Monitorizarea drepturilor copilului la nivel local ar trebui să garanteze un echilibru al
puterilor, să fie un instrument folosit în cazul încălcării drepturilor şi o sursă de informaŃii. În
situaŃiile în care există o descentralizare puternică, este esenŃial ca autorităŃile centrale să fie
capabile să asigure controlul şi supervizarea la nivel local. În situaŃiile în care puterea este
concentrată la nivel central, autorităŃile locale sau regionale ar trebui să răspundă nevoilor
cetăŃenilor, prin înfiinŃarea unor instituŃii independente de monitorizare la nivel local. Aşadar,
depinde de fiecare Ńară şi de fiecare comunitate să evalueze domeniile în care lipsa de
informaŃii şi putere afectează cel mai mult copiii, pentru a le putea soluŃiona. Este de înŃeles
faptul că asigurarea respectării drepturilor copilului în toate domeniile guvernării locale nu
reprezintă o prioritate pentru Ńările care se luptă să asigure chiar şi standardele minime de
viaŃă şi dezvoltare pentru întreaga populaŃie. Cu toate acestea, dincolo de preocupările socioeconomice, înfiinŃarea unor instrumente pentru monitorizarea drepturilor copilului la nivel
local face subiectul unei bune guvernări şi al protecŃiei drepturilor omului. Reprezintă baza
unei dezvoltări reale. După cum s-a văzut, aceasta se poate face prin întărirea rolului şi
capacităŃii mecanismelor naŃionale sau regionale, precum şi prin stimularea mecanismelor şi
iniŃiativelor locale.
Rezultatele acestui studiu indică faptul că respectarea drepturilor copilului depinde de gradul
de cunoaştere a prevederilor CDC, de resursele alocate pentru copii, de colaborarea intersectorială la toate nivelurile şi de existenŃa unor mecanisme independente de monitorizare
specializate în drepturile copilului, mai mult decât de nivelul descentralizării. Chiar dacă nu se
poate spune că nivelul descentralizării este uniform în cele şase Ńări analizate în acest raport
preliminar, capacităŃile limitate de monitorizare a drepturilor copilului la nivel local reprezintă
o tendinŃă comună. În Ńările analizate, s-au identificat trei tendinŃe principale: 1)
deconcentrarea; unde deciziile sunt luate la nivel central şi implementate la nivel local, ca în
Republica Moldova, România şi Serbia; 2) descentralizarea în proces de tranziŃie; unde toate,
sau doar unele elemente ale procesului de luare a deciziilor, responsabilităŃilor şi autorităŃii
sunt transferate de la nivel central la autorităŃile locale sau regionale, ca în Estonia şi Lituania;
şi 3) un transfer accentuat al puterii de decizie către autorităŃile locale, precum în Suedia, unde
transferul puterii de decizie către autorităŃile locale este permanent şi nu poate fi revocat cu
uşurinŃă. Indiferent de nivelul descentralizării, administraŃiile locale sunt în principal cele
cărora autorităŃile centrale le solicită să colecteze date şi să elaboreze rapoarte privind situaŃia
copilului în domeniul lor de responsabilitate. Rareori sunt implicate ca parteneri activi în
proces şi, de obicei, nu iau iniŃiativa. AutorităŃile locale care exprimă interes faŃă de evaluările
centrate pe drepturile copilului, reprezintă o minoritate. Interesul superior al copilului şi
opinia copiilor sunt preocupări din ce în ce mai importante, dar sunt aplicate în mod special
protecŃiei copilului.
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7. RECOMANDĂRI
Luând în considerare diversitatea situaŃiilor existente în Ńările analizate, ar fi dificil şi nerealist
să recomandăm un model unic care să conducă la întărirea mecanismelor de monitorizare a
drepturilor copilului la nivel local. Mesajul care reiese cu claritate este că Ńările, indiferent de
nivelul descentralizării, preferă să dezvolte, să adapteze structurile deja existente decât să
înfiinŃeze o nouă funcŃie de monitorizare, precum echivalentul la nivel local al avocatului
copilului. De altfel, pentru fiecare situaŃie în parte, trebuie analizat modul în care funcŃia de
monitorizare se încadrează cel mai bine în structura administraŃiei locale şi cum poate aceasta
rămâne imparŃială şi independentă, fără a intra în competiŃie cu serviciile pentru protecŃia
copilului care există deja şi fără a supraîncărca sistemul de monitorizare. Prin urmare, este
clar de asemenea că, în cele şase Ńări analizate, monitorizarea drepturilor copilului la nivel
local nu a fost planificată în mod special, neexistând o abordare strategică a modului în care
aceasta ar trebui să se realizeze, fapt ce determină adesea deŃinătorii acestui mandat să
elaboreze „din mers“ politici de monitorizare la nivel local.
Pe baza rezultatelor acestui studiu, au fost identificate anumite domenii care ar putea
beneficia de o abordare mai strategică. Recomandările care urmează sunt generale şi trebuie
considerate un punct de plecare pentru o dezbatere privind întărirea mecanismelor de
monitorizare a drepturilor copilului la nivel local în Europa:
1. Standardele internaŃionale nu sunt nici specifice şi nici adaptate provocărilor
descentralizării. Trebuie să se realizeze şi alte cercetări şi să se elaboreze linii
directoare, în special de către UE, pentru a se asigura că monitorizarea drepturilor
copilului la nivel local are acoperire în standardele internaŃionale.
2. Descentralizarea poate obstrucŃiona accesul egal al copiilor la servicii de protecŃie.
InstituŃiile internaŃionale şi statele ar trebui să stabilească limite şi măsuri de prevenire
a acestui lucru, pe care să le includă în politicile de descentralizare, pentru a respecta
interesul superior al copilului.
3. Comitetul ONU a reprezentat un instrument prin care monitorizarea drepturilor
copilului la nivel central a fost introdusă pe agenda de discuŃii. Aşadar, ar trebui
analizate modalităŃile prin care acest organism poate deveni un partener cheie, care să
încurajeze statele părŃi la CDC să înfiinŃeze mecanisme mai eficiente de monitorizare
la nivel local.
4. În cele mai multe cazuri, departamentele specializate din cadrul biroului Avocatului
Poporului nu sunt suficient de specifice şi de eficiente pentru a aborda spectrul larg al
necesităŃilor de monitorizare a drepturilor copilului. InstituŃiile naŃionale şi
internaŃionale importante trebuie să îşi continue activităŃile de lobby pentru înfiinŃarea
Avocatul NaŃional al Copilului, acolo unde este necesar.
5. Trebuie analizate modurile în care mecanismele naŃionale de monitorizare a
drepturilor copilului pot fi întărite pentru a deŃine dotările necesare şi pentru a deveni
mult mai implicate în dezvoltarea activităŃilor la nivel local. Aceasta se poate face prin
conferirea unor mandate şi responsabilităŃi speciale pentru monitorizarea autorităŃilor
locale, prin organizarea de audieri periodice în localităŃi, prin posibila înfiinŃare de
filiale locale şi prin colaborarea strânsă cu instituŃiile locale independente care au
responsabilităŃi de monitorizare.
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6. În multe cazuri, autorităŃile centrale nu oferă feedback administraŃiilor locale, ceea ce
limitează interesul şi implicarea acestora din urmă în monitorizarea drepturilor
copilului. Trebuie analizat modul în care pot fi folosite eficient rezultatele
monitorizării la nivel central (elaborarea de rapoarte anuale privind implementarea
CDC, monitorizarea sectorială, studii tematice), astfel încât acestea să ajungă la nivel
local, în special la acele autorităŃi care au contribuit la colectarea datelor, inclusiv la
copii.
7. InstituŃiile de monitorizare a drepturilor copilului la nivel intermediar (Municipiu,
Regiune, Provincie) pot să aibă un impact puternic la nivel local şi să se bucure, de
asemenea, de un nivel înalt de autoritate. Aşadar, înfiinŃarea unor astfel de mecanisme
ar trebui dezvoltată şi încurajată.
8. Majoritatea autorităŃilor locale fie nu sunt pregătite, fie nu consideră că este necesar să
existe un avocat pentru drepturile copilului la nivel local. Totuşi, monitorizarea
drepturilor copilului la nivel local trebuie întărită în majoritatea Ńărilor. Aşadar, trebuie
să se încerce identificarea unor modalităŃi mai eficiente pentru promovarea şi întărirea
practicilor existente, iar instituŃiile specializate (Avocatul Copilului, Autoritatea
NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului etc.) trebuie să continue acŃiunile de
sensibilizare a autorităŃilor locale cu privire la metodele de evaluare a impactului
asupra copiilor, la elementele de succes în implementarea CDC şi la includerea
bugetării acŃiunilor pentru copii în toate domeniile guvernării şi administraŃiei.
9. Se pare că descentralizarea încurajează participarea copiilor. DiscuŃiile şi strategiile cu
privire la modul de promovare a bunelor practici drept un rezultat al respectării
dreptului omului nu trebuie să reprezinte o opŃiune, ci să i se acorde o atenŃie sporită.
10. Drepturile copilului continuă să fie un subiect „simplu“ chiar şi pentru unele ONG-uri
care lucrează pentru copii. Rezultatul este că monitorizarea drepturilor copilului riscă
să fie considerată o opŃiune, nu o obligaŃie. CerinŃele în acest domeniu trebuie să fie
mai exigente, la toate nivelurile de acŃiune guvernamentală şi neguvernamentală, în
special la nivel local.
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ANEXE
Anexa 1: FIŞE DE łARĂ
Estonia
PopulaŃie: 1,345 milioane
PopulaŃie sub 18 ani: 273.000
Structura administraŃiei locale

În Estonia, sistemul administraŃiei locale este structurat pe un nivel; există 227 localităŃi (33
oraşe şi 194 comune37) care funcŃionează în cadrul a 15 judeŃe (unităŃi administrative teritoriale
ale Guvernului Republicii). AdministraŃiile locale au dreptul să se organizeze în asociaŃii la
nivel de judeŃ (regional) sau naŃional. AsociaŃiile administraŃiilor locale îndeplinesc sarcini fără
caracter de obligativitate, în numele autorităŃilor locale. CetăŃenii pot influenŃa direct viaŃa
comunităŃii locale, prin iniŃiative publice, referendumuri şi consultări directe. În unele situaŃii,
Consiliile Locale implică cetăŃenii în activităŃile pe care le derulează.38

Monitorizarea drepturilor copilului în documentele recente ale Comitetului ONU
LegislaŃie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37
38

Legea familiei (RT I 1994, 75, 1326; 1997, 28, 422; 35, 538);
Legea pentru protecŃia drepturilor copilului (RT 1992, 28, 370);
Legea învăŃământului (RT I 1992, 12, 192; 1994, 12, 200; 1997, 42, 678; 81, 1365;
1999, 51, 550; 102, 908);
Legea instituŃiilor de îngrijire pentru preşcolari (RT I 1999, 27, 387);
Legea şcolilor primare şi gimnaziale (RT I 1993, 63, 892; RT I 1999, 42, 497);
Legea liceelor vocaŃionale (RT I 1998, 64/65, 1007; RT I 1999, 10, 150);
Legea şcolilor de arte şi meserii (RT I 1995, 58, 1004);
Legea delincvenŃei juvenile (RT I 1998, 17, 264);
Legea privind munca tinerilor (RT I 1999, 27, 392);
Legea bunăstării sociale (RT I 1995, 21, 323);
Legea beneficiilor de stat (RT I 1997, 42, 676; 77, 1309; 1998, 86/87, 1407; 1999, 67,
657; 82, 749);
Legea asociaŃiilor non-profit (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 59, 941; 1999, 23,
355; 67, 658);
Legea cultelor (RT I 1993, 30, 510)
Legea cetăŃeniei (RT I 1995, 12, 122; 83, 1442; 1998, 111, 1827; 2000, 51, 323);
Legea autonomiei minorităŃilor etnice şi culturale (RT I 1993, 71, 1001);

Surse: Ministerul de Interne
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•

Legea beneficiilor sociale pentru persoane cu dizabilităŃi (RT I 1999, 16, 273).

InstituŃia cu atribuŃii de monitorizare

Cancelarul de JustiŃie39:
Cancelarul de JustiŃie supervizează activităŃilor instituŃiilor de stat, inclusiv garantarea
drepturilor şi libertăŃilor constituŃionale.
Cancelarul de JustiŃie este o autoritate independentă, responsabilă cu monitorizarea
constituŃionalităŃii şi respectării legislaŃiei în vigoare (articolul 139 al ConstituŃiei) în ceea ce
priveşte actele legislative adoptate de puterea legislativă, executivă şi administraŃiile locale.
ActivităŃile pe care le derulează Cancelarul de JustiŃie sunt stabilite prin Legea Cancelarului
de JustiŃie (RT I 1999, 29, 406). Conform articolului 19 al acestei Legi, orice persoană are
dreptul să solicite Cancelarului de JustiŃie să supervizeze activităŃile Statului, inclusiv
garantarea drepturilor constituŃionale şi libertăŃilor persoanei. Aşadar, Cancelarul de JustiŃie
îndeplineşte atribuŃiile Avocatului Poporului. Cancelarul de JustiŃie a înregistrat plângeri
referitoare la încălcări ale drepturilor copilului, dar nu s-au primit plângeri direct de la copii.
Cancelarul de JustiŃie are dreptul să numească consilieri specializaŃi, inclusiv consilieri care să
lucreze în mod special în domeniul drepturilor copilului.40
Strategia naŃională pentru protecŃia copilului

Planul de Lucru al Ministerului SolidarităŃii Sociale include elaborarea unei strategii pentru
protecŃia copilului până în anul 2008 – Strategia NaŃională pentru ProtecŃia Copilului – care
include un program naŃional de bunăstare socială pentru copii şi familiile în situaŃii de risc
care necesită asistenŃă socială şi sprijin educaŃional.
La nivel naŃional, domeniul protecŃiei copilului este coordonat de Ministerul SolidarităŃii
Sociale (art. 4,5). În cadrul Ministerului SolidarităŃii Sociale, Secretarul General Adjunct din
domeniul social este responsabil cu coordonarea activităŃilor privind protecŃia copilului;
activităŃile curente din domeniul protecŃiei copilului sunt coordonate de DirecŃia Bunăstare
Socială. Ministerul SolidarităŃii Sociale colaborează cu Ministerul EducaŃiei, cu PoliŃia şi cu
alte instituŃii ale statului.
La nivel regional, politicile naŃionale sunt implementate de autorităŃile judeŃene, care
coordonează activităŃile din domeniul protecŃiei copilului realizate de autorităŃile locale.
AsistenŃii sociali din cadrul direcŃiilor pentru servicii sociale coordonează activităŃile privind
protecŃia copilului.
Monitorizarea: colectarea datelor

Ministerele şi instituŃiile executive colectează datele necesare activităŃilor pe care le
desfăşoară. Datele statistice privind situaŃia copiilor sunt colectate de Biroul de Statistică al
Estoniei şi de către ministere. Au mai fost realizate studii despre situaŃia copiilor de către
39
40

A se vedea: www.oiguskantsler.ee. În alte materiale se utilizează sintagma « Cancelar de JustiŃie ».
Raport iniŃial al statului semnatar, CRC/C/8/Add.45, 11/iulie/2002, para.10
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universităŃi şi în cadrul unor proiecte internaŃionale. Analizele realizate pe baza acestor date
sunt utilizate pentru modificarea şi îmbunătăŃirea prevederilor legislative şi pentru alcătuirea
bugetului anual de stat.41
Recomandările Finale ale Comitetului pentru Drepturile Copilului

CRC/C/15/Add.196, 17/martie/2003

LegislaŃie
5. Luând în considerare adoptarea unor măsuri legislative privind drepturile copilului,
Comitetul îşi exprimă îngrijorarea cu privire la slaba implementare a prevederilor legislative
în unele situaŃii. Luând în considerare faptul că Legea pentru ProtecŃia Copilului din 1992
reflectă unele principii şi prevederi ale ConvenŃiei, Comitetul îşi exprimă îngrijorarea cu
privire la faptul că există numeroase prevederi care nu au fost întru totul implementate prin
reglementări detaliate, în conformitate cu articolul 68 al Legii, şi cu alocările bugetare
adecvate. Comitetul îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că nu există un proces de
armonizare a legislaŃiei existente cu prevederile ConvenŃiei şi diferite acte legislative.

6. Comitetul recomandă Statului parte:
(a) Să iniŃieze un proces de armonizare a legislaŃiei în conformitate cu prevederile
ConvenŃiei;
(b) Să se asigure că există reglementările necesare pentru implementarea eficientă a
respectivelor măsuri legislative, inclusiv alocarea bugetului necesar;
(c) Să se asigure că propunerile de acte normative şi politici în domeniile relevante sunt
evaluate din punctul de vedere al impactului asupra drepturilor copilului.

Coordonare
7. Comitetul a luat la cunoştinŃă faptul că Departamentul pentru Bunăstare Socială din cadrul
Ministerului SolidarităŃii Sociale este responsabil cu coordonarea politicilor din domeniul
bunăstării copilului şi că a fost înfiinŃată o comisie permanentă pentru copil şi familie, cu
funcŃie de consiliere. Cu toate acestea, Comitetul îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul
că Departamentul nu are un mandat care să asigure coordonarea eficientă a activităŃilor
relevante pentru implementarea prevederilor ConvenŃiei pe cuprinsul întregului teritoriu al
Statului parte.
8. Comitetul recomandă Statului parte:
(a)
Să se asigure că mandatul Departamentului pentru Bunăstare Socială permite
coordonarea şi implementarea tuturor prevederilor ConvenŃiei atât la nivel de ministere, cât şi
la nivelul autorităŃilor naŃionale, regionale şi locale. De asemenea, Comitetul recomandă
alocarea resurselor financiare şi umane necesare pentru realizarea eficientă a rolului de
coordonare;

41

Raportul iniŃial al Statului parte, CRC/C/8/Add.45, 11/iulie/2002, para.20
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(b)
Să intensifice eforturile pentru întărirea reŃelelor care se stabilesc în cadrul
diferitelor iniŃiative privind drepturile copilului;
(c)
Să înfiinŃeze o platformă multisectorială, pentru dezvoltarea de politici şi
standarde necesare implementării prevederilor ConvenŃiei, pe cuprinsul întregului teritoriu al
Statului parte.

Culegerea Datelor
9. Comitetul apreciază informaŃiile statistice prezentate în răspunsurile scrise; cu toate
acestea, ia act de insuficienŃa datelor în unele domenii şi este preocupat de evaluarea
insuficientă a datelor necesare pentru elaborarea de politici şi programe.
10. Comitetul încurajează Statul parte:
(a) Să ia în considerare publicarea unor analize statistice anuale despre drepturile copilului,
după modelul acelora publicate în prezent de Biroul de Statistică, în alte domenii;
(b) Să continue eforturile de colectare a datelor individuale despre toate persoanele sub 18 ani,
pentru toate domeniile la care fac referire prevederile ConvenŃiei, inclusiv grupurile
vulnerabile (de ex. victime ale abuzurilor şi tratamentelor necorespunzătoare) şi să utilizeze
aceste date pentru a evalua progresele înregistrate şi pentru a elabora politici pentru
implementarea ConvenŃiei.

Structuri de monitorizare
11. Comitetul apreciază existenŃa diverselor mecanisme pentru înaintarea plângerilor, precum
Cancelarul de JustiŃie care are şi mandat de Avocat al Poporului. Cu toate acestea, îşi exprimă
îngrijorarea cu privire la faptul că acesta nu este un organism specializat, cu un mandat
explicit care să îi permită soluŃionarea eficientă a cazurilor de încălcare a drepturilor copilului,
precum şi monitorizarea şi evaluarea cu regularitate a progreselor înregistrate în
implementarea ConvenŃiei.
12. Comitetul recomandă Statului parte să ia în considerare înfiinŃarea unei DirecŃii sau a unui
organism specializat, în cadrul sau independent de Biroul Cancelarului de JustiŃie, în
concordanŃă cu Principiile referitoare la statutul instituŃiilor naŃionale pentru promovarea şi
protecŃia drepturilor omului („Principiile de la Paris“) (RezoluŃia Adunării Generale nr.
48/134, anexa) şi cu Comentariul General Nr. 2 al Comitetului, care să monitorizeze şi
evalueze progresele înregistrate în implementarea ConvenŃiei la nivel naŃional şi local. Acest
organism trebuie să beneficieze de resursele necesare, să fie accesibil copiilor, să aibă
responsabilităŃi de primire, investigare şi soluŃionare eficientă, într-o manieră care să Ńină
seama de situaŃia copiilor, a plângerilor referitoare la încălcarea drepturilor copilului.

Planul naŃional de acŃiune
13. Comitetul a luat la cunoştinŃă de faptul că Statul parte este în proces de elaborare a
diverselor strategii pentru implementarea anumitor prevederi ale ConvenŃiei; cu toate acestea,
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îşi exprimă îngrijorarea cu privire la absenŃa unui plan de acŃiune complex bazat pe
respectarea drepturilor, elaborat pentru toŃi copiii.
14. Comitetul încurajează Statul parte să elaboreze un plan de acŃiune complex, bazat pe
respectarea drepturilor, pentru implementarea tuturor prevederilor ConvenŃiei şi care să
includă, printre altele, strategiile avute în vedere de Statul parte, scopurile şi obiectivele
documentului „O lume potrivită pentru copii“ şi să dezvolte mecanismele şi reglementările
necesare pentru implementarea eficientă a acestui plan de acŃiune.
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Organizarea sectorului public în Estonia

GUVERNAREA CENTRALĂ
PARLAMENT (101 membri cu un mandat de 4 ani)
PREŞEDINTE (mandate de 5 ani)
CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIłIE
(Judecătorii au mandate pe viaŃă)
CANCELARUL DE JUSTIłIE (mandate de 7 ani)
MINISTERE ŞI CANCELARIA DE STAT

BANCA ESTONIEI
BIROUL DE STAT PENTRU AUDIT
(Auditorul General , mandat de 5 ani)

CABINETUL:
Primul Ministru
Ministrul EducaŃiei
Ministrul Culturii
Ministrul JustiŃiei
Ministrul Apărării
Ministrul pentru ProtecŃia Mediului
Ministrul FinanŃelor
Ministrul Economiei
Ministrul Afacerilor Interne
Ministrul Agriculturii
Ministrul Afacerilor Externe
Ministrul SolidarităŃii Sociale
Ministrul Transporturilor şi ComunicaŃiilor
2 miniştri fără portofoliu (Ministrul Afacerilor Regionale,
Ministrul Afacerilor NaŃionale)

NIVEL
NAłIONAL

3 ASOCIAłII
NAłIONALE
ALE AUTORITĂłILOR
LOCALE

JUDEłE (15)
CONDUSE DE GUVERNATORI (numiŃi de
Cabinet pe o perioadă de 5 ani)

ASOCIAłII REGIONALE ALE
AUTORITĂłILOR LOCALE

ProtecŃia mediului, EducaŃie, Servicii Sociale
şi Medicale, Dezvoltare şi Planificare, Cultură,
Economie, FinanŃe, Cadastru

NIVEL
În general, există o singură asociaŃie
în fiecare judeŃ. Există câteva
autorităŃi locale care nu sunt afiliate
vreunei asociaŃii judeŃene.

SUBUNITĂłI REGIONLE
ALE MINISTERELOR
PoliŃia, Serviciul MigraŃie şi Acordarea
CetăŃeniei,
DirecŃia Taxe şi Impozite,
Trezoreria de Stat, Inspectori pentru
ProtecŃia SănătăŃii, Supervizarea
Practicilor Veterinare etc.
Sarcinile administraŃiei
centrale sunt
implementate la nivel
local de către
autorităŃile locale:
eliberarea
paşapoartelor,
realizarea
statisticilor
etc.

REGIONAL

AUTORITĂłI LOCALE (227)
33 autorităŃi locale în mediul urban şi 194 în mediul rural.
CONSILIUL – ales pe o perioadă de 3 ani
ADMINISTRAłIA– numită de către Consiliu
Cea mai mică municipalitate este Ruhnu – aproximativ 70
locuitori
Cel mai mare oraş este Tallinn – mai mult de 400.000 locuitori
Sistemul educaŃional (aproximativ 50% din valoarea
cheltuielilor), servicii sociale, protecŃia mediului, sistemul de
încălzire centrală, întreŃinerea străzilor şi bulevardelor, apă,
canalizare, deşeuri, controlul clădirilor, utilizarea terenurilor,
planificare etc.

NIVEL
LOCAL

CETĂłENI
Sursa: Estonia: Structura şi funcŃionarea democraŃiei la nivel local şi regional. Raportul adoptat de Comitetul de Lucru pentru DemocraŃie
Locală şi Regională (CDLR) în decembrie 1999. Website „DemocraŃie locală şi regională“: http://www.coe.int
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Lituania
PopulaŃie: aproximativ 3,6 milioane
PopulaŃie sub 18 ani: 769.000

Structura administraŃiei locale

Organizarea administrativ teritorială a fost recent modificată în Lituania. În anul 1994,
sistemul fragmentat şi eterogen moştenit din perioada sovietică a fost înlocuit cu un sistem
administrativ teritorial pe un nivel, format din municipalităŃi (savivaldybe). Acesta a rezultat
în 56 de unităŃi administrativ teritoriale, care au înlocuit cele 55 judeŃe şi 528 localităŃi
existente anterior.42 LocalităŃile răspund direct de sistemul educaŃional preşcolar, primar şi
gimnazial, de bunăstarea familiei şi de unele aspecte privind serviciile sanitare şi locuinŃele.
Dar, în aproape toate domeniile aflate în responsabilitatea localităŃilor, statul se implică prin
servicii de coordonare şi consiliere.

Monitorizarea drepturilor copilului în documentele recente ale Comitetului ONU
LegislaŃie

Pentru a implementa prevederile ConvenŃiei Drepturilor Copilului, ratificată de Seimas
(Parlamentul Republici Lituania) la 3 iulie 1995, a fost votată în Parlament Legea privind
ProtecŃia Drepturilor Copilului, în data de 14 martie 1996. Această lege stabileşte drepturile,
libertăŃile fundamentale şi obligaŃiile copiilor, Ńinând cont de prevederile legislaŃiei naŃionale
şi situaŃia specifică a copiilor în familie şi societate. Legea reglementează condiŃiile de bază în
ceea ce priveşte controlul comportamentului copilului şi responsabilităŃile asociate, stabileşte
responsabilităŃile părinŃilor şi cele ale altor persoane fizice şi juridice privind încălcări ale
drepturilor copilului, sistemul instituŃiilor pentru protecŃia drepturilor copilului şi principiile
legislative ale activităŃilor asociate.
SecŃiunea a 2-a a Articolului 38 al ConstituŃiei Republicii Lituania stabileşte principiile
conform cărora statul protejează şi veghează la bunăstarea familiei, maternităŃii, paternităŃii şi
copilăriei. Articolul 39 al ConstituŃiei stipulează faptul că legea protejează copiii. SecŃiunea a
3-a a articolului 73 al ConstituŃiei, care reglementează funcŃiile instituŃiei Avocatul Poporului
din cadrul Seimas, stipulează că Seimas va înfiinŃa alte instituŃii cu atribuŃii de control, dacă
este necesar. Sistemul de funcŃionare şi atribuŃiile instituŃiilor mai sus menŃionate vor fi
stabilite prin lege. Aşadar, ConstituŃia Republicii Lituania oferă Seimas posibilitatea să
înfiinŃeze alte instituŃii cu atribuŃii de control, dacă este necesar.

42

Consiliul Europei CM/MONITOR(2001)3 REVIZUIT 2, 20 APRILIE 2001, a se vedea:
http://www.loreg.coe.int
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InstituŃia cu atribuŃii de monitorizare

Inspectorul pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului al Republicii Lituania (Biroul Avocatului
Copilului):
Pe baza prevederilor ConstituŃiei, a altor legi şi acorduri internaŃionale şi în concordanŃă cu
obligaŃiile asumate, Legea Inspectorului pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului al Republicii
Lituania a fost elaborată şi adoptată de Seimas la 25 mai 2005. Obiectivele principale ale
acestei legi sunt să stipuleze condiŃiile legale care să asigure implementarea prevederilor CDC
şi a altor legi din domeniul protecŃiei drepturilor copilului şi să controleze respectarea acestor
principii în Lituania, să controleze activităŃile statului, municipalităŃilor, instituŃiilor şi
organizaŃiilor neguvernamentale şi a persoanelor fizice care ar putea încălca drepturile şi
interesele de drept ale copilului.
Articolul 16(2) prevede în mod clar independenŃa Inspectorului şi rolul acestuia ca organism
de monitorizare:
InstituŃia inspectorului pentru protecŃia drepturilor copilului este o instituŃie
independentă de stat pentru supervizarea şi controlul respectării drepturilor copilului,
finanŃată de la bugetul de stat şi înfiinŃată printr-o rezoluŃia a Seimas.
În prezent, biroul Avocatului Poporului colaborează îndeaproape cu copiii, graŃie unui
website specializat, care oferă copilului sau reprezentantului lui legal posibilitatea să adreseze
întrebări direct Avocatului Poporului şi să obŃină răspunsuri, sfaturi şi consultări în timp real,
fără o procedură formală de trimitere a unei cereri. Încălcarea drepturilor copilului şi a
intereselor legale sunt cele mai frecvente în cazul plângerilor adresate Avocatului Poporului
în domeniul îngrijirii alternative, de ex. modul de organizare (instituŃia de îngrijire alternativă,
finalizarea perioadei de îngrijire, supervizarea, respectarea interesului superior al copilului în
sistemul de îngrijire alternativă); dispute cu privire la copil şi domiciliul acestuia, participarea
părinŃilor în procesul de creştere şi comunicare cu copiii; aspecte privind întreŃinerea copiilor
etc.; abuzurile fizice, psihice şi sexuale asupra copiilor, încălcarea drepturilor copiilor de către
mass-media.
Principalele realizări ale instituŃiei:
•

În anul 2003, instituŃia Avocatului Poporului a investigat 135 plângeri scrise cu privire
la încălcări ale drepturilor şi intereselor legale ale copilului. Pe parcursul aceluiaşi an,
s-au primit şi investigat aproximativ 80 plângeri orale.

•

Avocatul Poporului a realizat şi trimis către Seimas un proiect de Lege privind
InstituŃia Centrală pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului. Unul dintre obiectivele
acestei Legi este să reformeze sistemul actual de protecŃie a drepturilor copilului la
nivel guvernamental şi local, să îi întărească rolul şi să îi crească eficienŃa. Un alt
obiectiv este să clarifice modul de implementare a politicilor centrale, guvernamentale
şi locale şi să definească foarte clar obiectivele fiecărei instituŃii şi rolul acestora în
cadrul sistemului instituŃional. Se prevede ca instituŃia să fie alcătuită din InstituŃia
pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului (instituŃie centrală) şi elementele structurale la
nivel teritorial – Departamentele pentru ProtecŃia Copilului din cadrul
MunicipalităŃilor. Prin acest proiect, va fi în cele din urmă implementată
recomandarea Comitetului ONU privind înfiinŃarea unei instituŃii centrale.
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•

Legea care reglementează bugetul guvernamental şi local şi alte legi asociate prevăd o
linie bugetară specială pentru finanŃarea domeniului protecŃiei drepturilor copilului în
anul 2004. Această alocare bugetară a reprezentat o bază solidă pentru funcŃionarea
eficientă şi permanentă a agenŃiilor municipale pentru protecŃia drepturilor copilului şi
îndeplinirea atribuŃiilor acestora;

•

Luând în considerare eforturile Avocatului Poporului de îmbunătăŃire şi eficientizare a
serviciilor medicale în unităŃile şcolare, se acordă mai multă atenŃie serviciilor
sanitare, înfiinŃării de cabinete medicale în cadrul şcolilor şi angajării de specialişti în
sănătate publică. ResponsabilităŃile acestora includ asigurarea unui mediu sănătos în
şcoli, supravegherea alimentaŃiei elevilor, profilaxia programului supraîncărcat al
elevilor şi evaluarea timpului acordat activităŃilor de învăŃare. Cadrele medicale
organizează activităŃi de prevenire şi profilaxie a deceselor cauzate de fumat, alcool şi
droguri. Organizează cursuri de pregătire pentru profesori, părinŃi şi copii despre
adoptarea unui stil de viaŃă sănătos. ÎnfiinŃarea cabinetelor medicale în şcolile generale
este un factor important pentru îmbunătăŃirea serviciilor sanitare pentru copiii de
vârstă şcolară. Bugetul alocat serviciilor medicale a fost de 4,5 milioane litas în anul
2004 şi a fost distribuit tuturor celor 60 de municipalităŃi.

•

Seimas a adoptat legea cu privire la Amendarea Codului InfracŃiunilor de ordin
Administrativ, al cărei proiect a fost redactat de Avocatul Poporului. Scopul
proiectului a fost să reglementeze responsabilitatea legală în cazul abuzului psihologic
asupra copilului şi să stabilească răspunderea legală în cazul încălcării legii de către
persoanele care au responsabilitatea temporară asupra copilului.

•

În urma propunerii Avocatului Poporului de a elabora o strategie comună pentru
activităŃile agenŃiilor de protecŃia copilului, Guvernul a aprobat Programul de
ÎmbunătăŃire a Reglementărilor Legislative cu privire la ActivităŃile AgenŃiilor
Municipale de ProtecŃia Copilului.

•

Ca urmare a propunerii Avocatului Poporului de a asigura un sistem eficient de
asistenŃă socio-psihologică pentru familii, Ministerul Muncii şi SecurităŃii Sociale a
certificat recomandările metodologice privind activitatea cu familiile aflate în situaŃii
de risc social.

•

Avocatul Poporului şi-a exprimat opinia cu privire la executarea deciziilor fără
implicaŃii financiare emise de instanŃele judecătoreşti. Ministerul JustiŃiei a înfiinŃat un
grup de lucru interinstituŃional care să reglementeze problemele care apar în urma
executării unor astfel de decizii.

Cu toate acestea, principala dificultate întâmpinată în exercitarea atribuŃiilor Avocatului
Poporului o reprezintă prevederile incomplete ale Legii Inspectorului pentru ProtecŃia
Drepturilor Copilului. Aceasta prevede că Avocatul Poporului poate formula concluzii numai
după investigarea completă a plângerii şi nu permite influenŃarea situaŃiei în fază iniŃială.
Misiunea şi atribuŃiile Avocatului Poporului nu sunt încă definite cu claritate. Există persoane
care nu ştiu care este poziŃia Avocatului Poporului în cadrul sistemului instituŃional sau care
este mandatul acestuia etc.43
43

Din Raportul Anual ENOC, 2003.
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Planul NaŃional de AcŃiune

Al doilea raport periodic, CRC/C/83/Add.14, 15/iulie/2005
29. Luând în considerare recomandările Sesiunii Speciale a Adunării Generale a ONU
dedicată Copiilor, care a avut loc la 11 mai 2002, la New York, privind elaborarea Planurilor
NaŃionale de AcŃiune (PNA), Seimas a adoptat RezoluŃia Nr. IX-1569 din 20 mai 2003, prin
care aprobă conceptul politicii de stat privind Bunăstarea Copilului. Conceptul include
principiile şi valorile esenŃiale ale politicii de asigurare a bunăstării copilului. În funcŃie de
aceste principii şi valori, au fost definite aspectele cheie ale bunăstării copilului, stabilindu-se
obiectivele specifice ale acestei politici pentru următorii zece ani, în principalele domenii ale
întreŃinerii, participării şi protecŃiei copilului şi definindu-se principiile strategice pentru
implementarea politicii privind bunăstarea copilului. Pe baza acestui concept, vor fi elaborate
Strategia Politicii de Stat privind Bunăstarea Copilului şi propunerile aferente dezvoltării unui
sistem de analiză şi monitorizare, care vor fi implementate până la 30 aprilie 2004.
31. În data de 7 noiembrie 2002, Seimas al Republicii Lituania a adoptat RezoluŃia Nr. IX1185 privind aprobarea Planului NaŃional de AcŃiune privind Promovarea şi protecŃia
Drepturilor Omului în Republica Lituania. Capitolul 8 al RezoluŃiei include măsuri de
protecŃie a drepturilor copilului. Conform Planului pentru perioada 2004-2005, se vor aloca
fonduri pentru dezvoltarea sistemului de reabilitare a copiilor victimă a violenŃei (pentru
dezvoltarea conceptului de reabilitare a copiilor victimă a violenŃei, evaluarea legilor,
organizarea unor campanii de conştientizare privind reabilitarea copiilor victimă a violenŃei şi
instruirea organizaŃiilor în ceea ce priveşte reabilitarea acestor copii).
32. InstituŃiile publice şi organizaŃiile neguvernamentale derulează continuu programe, pentru
a garanta protecŃia drepturilor copilului şi pentru a soluŃiona diverse probleme (violenŃă,
neglijare, abuz de droguri şi alcool etc.).
33. În anul 2003, a continuat implementarea Programului NaŃional împotriva Exploatării
Comerciale Sexuale şi Abuzului Sexual asupra Copiilor, aprobat de Guvernul Republicii
Lituania prin RezoluŃia Nr. 29 din 11 ianuarie 2000.
34. De asemenea, se continuă implementarea Planului de AcŃiune Imediată pentru
Combaterea ViolenŃei asupra Copiilor, aprobat prin Ordinul Nr. 125 din 16 octombrie 2002 al
Ministerului Muncii şi SecurităŃii Sociale. Conform acestui Plan, colaborarea dintre
Ministerele Muncii şi SecurităŃii Sociale, EducaŃiei şi ŞtiinŃei, SănătăŃii, Internelor şi JustiŃiei
se derulează în special pe educaŃia publicului, întărirea răspunderii legale a specialiştilor, cu
scopul protecŃiei copiilor de violenŃă şi identificării cazurilor de violenŃă asupra copilului. A
se vedea comentariul la Articolul 19 al ConvenŃiei.
35. Cu scopul de a soluŃiona la nivel naŃional problemele sociale ale copiilor de vârstă
preşcolară şi şcolară care provin din familii cu probleme, Guvernul a aprobat RezoluŃia Nr.
731 din 24 mai 2002, prin care se aprobă Programul NaŃional pentru perioada 2002-2004
pentru Centrele de Zi pentru Copii înfiinŃate de OrganizaŃii Neguvernamentale şi s-a început
implementarea acestuia. A se vedea comentariul la Articolul 19 al ConvenŃiei.
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Recomandările Finale ale Comitetului pentru Drepturile Copilului

CRC/C/LTU/CO2, 17/martie/2002
LegislaŃie
8. În timp ce apreciază măsurile luate pentru armonizarea legislaŃiei naŃionale cu prevederile
ConvenŃiei, în special Strategia Politicii de Stat privind Bunăstarea Copilului şi planul de
implementare a acesteia pentru perioada 2005 – 2012 (numit în continuare Planul de AcŃiune
pentru perioada 2005 – 2012 privind Bunăstarea Copilului), Comitetul apreciază că legislaŃia
naŃională în unele domenii, cum ar fi, printre altele, protecŃia faŃă de violenŃă, pedepse
corporale, recuperarea fizică şi psihică şi reintegrarea copilului victimă nu a fost încă
armonizată în totalitate cu prevederile ConvenŃiei.
9. Comitetul invită Statul parte să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că legislaŃia
naŃională satisface cerinŃele ConvenŃiei în toate privinŃele.

Coordonare
10. Comitetul ia act de măsurile luate de Statul parte pentru îmbunătăŃirea coerenŃei şi
coordonării implementării ConvenŃiei atât la nivel central, cât şi la nivel local, inclusiv
înfiinŃarea DirecŃiei Tineret a Departamentului pentru Familie, Copii şi Tineri şi a Serviciului
de Stat pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului şi AdopŃii, ambele în cadrul Ministerului
Muncii şi SecurităŃii Sociale. Cu toate acestea, Comitetul îşi exprimă îngrijorarea cu privire la
lipsa de coordonare şi coerenŃă în ceea ce priveşte implementarea ConvenŃiei atât la nivel
central, cât şi la nivel local, în special referitor la autorităŃile locale.
11. Comitetul recomandă Statului parte să continue să îşi intensifice eforturile pentru a
îmbunătăŃi coerenŃa şi coordonarea implementării ConvenŃiei, astfel încât să asigure o
colaborare adecvată între autorităŃile centrale şi locale, precum şi colaborarea cu copiii, tinerii,
părinŃii şi organizaŃiile neguvernamentale.

Planul NaŃional de AcŃiune
12. Comitetul ia act de programele prin care se urmăreşte o mai bună implementare a
drepturile copilului şi apreciază elaborarea Planului NaŃional de AcŃiune pentru Promovarea
Drepturilor Omului în Republica Lituania, precum şi Planul de AcŃiune pentru perioada 2005
– 2012 privind Bunăstarea Copilului. Cu toate acestea, Comitetul îşi exprimă îngrijorarea cu
privire la faptul că s-au alocat resurse insuficiente pentru implementarea acestor planuri şi
programe, inclusiv a Planului de AcŃiune privind Bunăstarea Copilului.
13. Comitetul recomandă Statului parte:
(a) Să se asigure că Planul de AcŃiune privind Bunăstarea Copilului se concentrează cu
claritate asupra respectării drepturilor copilului, aşa cum este stipulat în ConvenŃie, că acesta
acoperă toate domeniile ConvenŃiei şi ia în considerare documentul „O lume potrivită pentru
copii”, elaborat în urma Sesiunii Speciale a Adunării Generale a ONU dedicată Copiilor, din
anul 2002.
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(b) Să asigure bugetul adecvat pentru implementarea Planului; şi
(c) Să includă toate celelalte planuri şi programe în coordonarea Planului de AcŃiune pentru
Bunăstarea Copilului, pentru a evita o abordare fragmentată a implementării drepturilor
copilului.

Structuri de monitorizare independente
14. Comitetul apreciază înfiinŃarea Biroului Avocatului Copilului, la 1 septembrie 2000, şi
mandatul complex acordat acestuia. Totuşi, îşi exprimă îngrijorarea cu privire la resursele
alocate, insuficiente pentru ca acesta să îşi poată exercita mandatul în mod eficient şi să
monitorizeze implementarea prevederilor ConvenŃiei pe cuprinsul întregii Ńări.
15. Luând în considerare Comentariul General Nr. 2 (2002) cu privire la rolul instituŃiilor
independente pentru drepturile omului (CRC/GC/2002/2), Comitetul recomandă Statului parte
să continue să îşi intensifice sprijinul acordat Biroului Avocatului Copilului, inclusiv prin
alocarea de resurse financiare şi umane adecvate pentru ca acesta să îşi poată exercita
mandatul în mod eficient şi să monitorizeze implementarea prevederilor ConvenŃiei pe
cuprinsul întregii Ńări.

Colectarea datelor
18. Comitetul apreciază eforturile depuse de Statul parte cu privire la colectarea datelor,
inclusiv Lista Indicatorilor Statistici privind SituaŃia Copiilor, dar îşi exprimă regretul cu
privire la lipsa datelor individuale despre copiii care aparŃin grupurilor vulnerabile, inclusiv
grupurilor minoritare şi despre copiii victime ale traficului de persoane.
19. Comitetul recomandă Statului parte să continue eforturile pentru dezvoltarea unui sistem
complex de colectare a datelor despre copii şi să se asigure că aceste date sunt individualizate,
printre altele, în funcŃie de vârstă, pentru toate persoanele sub 18 ani, sex, mediu urban sau
rural şi în funcŃie de acele grupuri de copii care necesită protecŃie specială, pentru a permite o
analiză detaliată a condiŃiilor de viaŃă asociate acestora şi pentru respectarea drepturilor lor.
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Republica Moldova
PopulaŃie: aproximativ 4,3 milioane
PopulaŃie sub 8 ani: aproximativ 1 milion

Structura administraŃiei locale

Republica Moldova a adoptat DeclaraŃia de Suveranitate în anul 1990, iar în 1991 şi-a
proclamat independenŃa. DificultăŃile istorice de natură etnică au fost exacerbate de
problemele economice. Găgăuzia a obŃinut o autonomie ridicată, iar autorităŃile regionale nu
se află sub supervizarea celor centrale, cu excepŃia finanŃării pentru auto-guvernare, care nu
este cu mult diferită de finanŃarea alocată regiunilor. Transnistria este complet independentă
de orice supervizare din partea autorităŃilor centrale: regiunea se află în secesiune de facto şi
este administrată de un guvern de facto.44 În ceea ce priveşte guvernarea locală per se, a fost
elaborat un cadrul juridic pentru auto-guvernare în 10 regiuni, dar s-a revenit la sistemul
administrativ alcătuit din raioane, existând 35 astfel de unităŃi teritorial administrative.
Sistemul de supervizare a autorităŃilor locale este afectat de o serie de probleme; a fost
elaborat un principiu al autonomiei administrative pentru localităŃi.

Monitorizarea drepturilor copilului în documentele recente ale Comitetului ONU
LegislaŃie

Republica Moldova a iniŃiat armonizarea cadrul legislativ naŃional cu prevederile ConvenŃiei
ONU cu privire la Drepturile Copilului, prin elaborarea unui set de acte normative:
•

Legea Nr. 338-XII cu privire la drepturile copilului, din 12 decembrie 1994;

•

Legea Nr. 499-XII cu privire la pensiile sociale de stat pentru anumite categorii de
cetăŃeni, din 14 iulie1999;

Decizii ale Guvernului Republicii Moldova:

44

•

Nr. 571, din 2 septembrie 1992, prin care se aprobă un program de măsuri pentru
îmbunătăŃirea situaŃiei femeilor, mamelor şi protecŃia copilului;

•

Nr. 749, din 29 noiembrie 1993, cu privire la Comitetul pentru AdopŃii al Republicii
Moldova;

•

Nr. 764, din 8 decembrie 1993, prin care se aprobă un program pentru organizarea
Anului InternaŃional al Familiei în Republica Moldova;

•

Nr. 62, din 3 februarie 1994, cu privire la adopŃia copiilor de către cetăŃeni străini;

Consiliul Europei CM/MONITOR(2001)3 REVIZUIT 2, 20 APRILIE 2001, a se vedea: http://www.loreg.coe.int
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•

Nr. 679, din 6 octombrie 1995, prin care se aprobă un program de stat privind
asigurarea drepturilor copilului;

•

Nr. 456, din 15 mai 1997, cu privire la măsuri suplimentare de protecŃie socială pentru
familiile cu mulŃi copii;

•

Nr. 42, din 25 ianuarie 1999, care modifică Hotărârea de Guvern Nr. 198 din aprilie
1993;

•

Nr. 395, din 21 aprilie 2000, prin care se aprobă programul de activităŃi din cadrul
Anului Copilului.

InstituŃia care realizează monitorizarea

Avocatul Parlamentar (Avocatul Poporului) şi Consiliul NaŃional pentru ProtecŃia
Drepturilor Copilului:
ÎnfiinŃarea unei instituŃii naŃionale pentru promovarea şi protecŃia drepturilor omului, care să
sprijine activitatea instituŃiilor internaŃionale în acest domeniu, a fost punctul central al multor
măsuri implementate de ONU. În acest context, în perioada 1995-1996, o Misiune Specială a
Programului NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), reprezentanŃa ONU în Republica
Moldova, a analizat situaŃia în domeniul protecŃiei drepturilor omului în Republica Moldova,
ajungând la concluzia că este necesar şi raŃional să se înfiinŃeze o instituŃie naŃională pentru
protecŃia drepturilor omului.
O concluzie similară a fost prezentată la cea de-a Doua ConferinŃă InternaŃională a InstituŃiilor
Avocatului Poporului şi Drepturile Omului, organizată la Chişinău în primăvara anului 1996.
În cadrul acestei întâlniri şi în contextul experienŃelor internaŃionale, au fost discutate aspecte
referitoare la înfiinŃarea InstituŃiei Avocatul Poporului în Republica Moldova.
Documentul „Sprijin pentru iniŃiativele democratice din domeniul drepturilor omului în
Republica Moldova” a fost elaborat pe baza concluziilor prezentate de Misiunea Programului
NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare, care subliniau că Republica Moldova a elaborat un cadru
constituŃional adecvat pentru protecŃia drepturilor şi libertăŃilor omului, dar că dificultăŃile
perioadei de tranziŃie au împiedicat implementarea acestuia. Scopul documentului a fost să
ofere asistenŃă metodologică şi financiară Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova în
perioada 1997-2001, pentru elaborarea legislaŃiei naŃionale referitoare la instituŃia naŃională
independentă de protecŃie a drepturilor omului şi pentru crearea şi dezvoltarea ulterioară a
acesteia.
În martie 1997, Biroul Înaltului Comisar al NaŃiunilor Unite şi Guvernul Republicii Moldova
au semnat documentul „Sprijin pentru iniŃiativele democratice din domeniul drepturilor
omului în Republica Moldova”. Ministerul Afacerilor Externe şi Comisia Parlamentară pentru
Drepturile Omului şi MinorităŃi NaŃionale au fost agenŃiile care au implementat documentul în
Republica Moldova.
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După semnarea acestui document, s-au început analiza, îmbunătăŃirea şi modificarea
legislaŃiei naŃionale cu privire la înfiinŃarea unei instituŃii naŃionale pentru protecŃia
drepturilor omului – Avocatul Parlamentar.
S-a constituit un grup de lucru, format din angajaŃi ai agenŃiilor implementatoare, care au luat
drept model instituŃia tradiŃională (clasică) din Suedia şi instituŃiile similare care au fost
înfiinŃate în multe Ńări după cel de-al II-lea Război Mondial; de asemenea, s-au luat în
considerare tradiŃiile naŃionale, dezvoltarea democraŃiei şi procesul de reformă în Republica
Moldova.
Activitatea grupului s-a încheiat prin înaintarea către Parlament, a proiectului Legii
AvocaŃilor Parlamentari, adoptată la 17 octombrie 1997.
Republica Moldova a fost unul dintre primele state independente ex-sovietice care a înfiinŃat
InstituŃia Avocatul Poporului, aceasta devenind un element important al mecanismului de
protecŃie a drepturilor şi libertăŃilor constituŃionale ale cetăŃenilor.
Luând în considerare necesitatea asigurării protecŃiei libertăŃilor şi drepturilor omului pentru
cetăŃenii Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, la 17 octombrie
1997, Legea Nr. 1349-XII a AvocaŃilor Parlamentari, promulgată prin Decretul PrezidenŃial
Nr.381-11 la 28 noiembrie 1997.
Prin adoptarea acestei legi, în Republica Moldova s-a înfiinŃat InstituŃia Avocatului
Parlamentar, similară InstituŃiilor Avocatului Poporului din Europa şi de la nivel internaŃional;
Republica Moldova a confirmat astfel adoptarea DeclaraŃiei Universale a Drepturilor Omului
şi a altor convenŃii internaŃionale cu privire la drepturile omului.
Legea AvocaŃilor Parlamentari prevede că activitatea acestora se va concentra pe garantarea
respectării libertăŃilor constituŃionale şi a drepturilor omului de către administraŃiile publice
centrale şi locale, instituŃii, organizaŃii şi companii, indiferent de tipul acestora de proprietate,
de către asociaŃii publice, precum şi de oficiali la toate nivelurile.
În conformitate cu prevederile legii respective, trei AvocaŃi Parlamentari vor fi numiŃi pe o
perioadă de cinci ani şi se va înfiinŃa Centrul pentru Drepturile Omului din Republica
Moldova, în cadrul MunicipalităŃii Chişinău.
Un rol important pentru activitatea AvocaŃilor Parlamentari îl au Reglementările Centrului
pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, aprobate la 5 februarie 1998 prin
Hotărârea Parlamentului Nr. 1484 XIII care precizează Statutul Centrului pentru Drepturile
Omului din Republica Moldova, ca instituŃie de stat.
Fiind o nouă instituŃie în cadrul sistemului socio-politic din Republica Moldova, InstituŃia
Avocatului Parlamentar are, conform legislaŃiei naŃionale, autoritate morală şi activitate
practică, neprevăzute în ConstituŃie, dar instituite prin lege organică.
Aşadar, Avocatul Poporului îndeplineşte şi extinde funcŃiile tradiŃionale de control
parlamentar ale instituŃiilor executive. Aceste prerogative formează imaginea Avocatului
Poporului ca instituŃia care garantează protecŃia cetăŃenilor împotriva abuzurilor statului.
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Centrul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova a acordat o atenŃie specială
protecŃiei şi promovării drepturilor copilului. Pe baza petiŃiilor adresate Centrului, a
materialelor prezentate de mass-media, a comunicărilor primite de la avocaŃi, medici,
profesori, oameni de ştiinŃă, funcŃionari publici, analişti şi reprezentanŃi ai organizaŃiilor
neguvernamentale, Avocatul Poporului a transmis Parlamentului, PreşedinŃiei şi Guvernului,
propuneri concrete pentru îmbunătăŃirea situaŃiei existente.
Ca rezultat, au fost adoptate o serie de măsuri privind monitorizarea eficientă a legislaŃiei
naŃionale şi a adaptării acesteia la cerinŃele instrumentelor internaŃionale legale la care
Republica Moldova este parte. Un alt rezultat constă în elaborarea programelor de stat şi
adoptarea actelor normative privind satisfacerea necesităŃilor de bază ale copiilor, printre care
menŃionăm: Programul NaŃional pentru ÎmbunătăŃirea AsistenŃei Genetico-Medicale,
Programul NaŃional „AlimentaŃia Copiilor”, Programul pentru Dezvoltarea EducaŃiei şi o
serie de proiecte de lege, precum cele privind standardele minime de viaŃă, facilităŃile sociale
de stat, alocaŃia de stat pentru copii, asistenŃă socială pentru copii cu dizabilităŃi etc.
Există şi o altă instituŃie de monitorizare în cadrul administraŃiei Moldovene. Doar aceasta
este dedicată exclusiv copiilor. Prin Decizia Nr. 106 a Guvernului Republicii Moldova, din 30
ianuarie 1998, a fost creat Consiliul NaŃional pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului. Scopul
acestuia îl constituie monitorizarea şi asigurarea respectării prevederilor ConvenŃiei cu privire
la Drepturile Copilului şi implementarea prevederilor Legii privind Drepturile Copilului.
Consiliul este un organism guvernamental care contribuie la elaborarea şi aplicarea politicilor
de promovare a intereselor copiilor în societate. Consiliul este prezidat de Vice-Primministrul cu responsabilităŃi în domeniul social. Membrii Consiliului sunt reprezentanŃi ai
autorităŃilor publice centrale şi locale şi funcŃionari publici a căror activitate include şi aspecte
privind copiii.45
ResponsabilităŃile de bază ale Consiliului sunt:
•

Asigurarea faptului că în Republica Moldova, prevederile ConvenŃiei ONU cu privire
la Drepturile Copilului sunt respectate în totalitate;

•

Elaborarea politicilor guvernamentale în scopul implementării drepturilor copilului la
nivel naŃional;

•

Întărirea coeziunii sociale în domeniul protecŃiei drepturilor copilului.

Consiliul contribuie în mod esenŃial la realizarea politicii de stat în domeniul protecŃiei
copilului, prin elaborarea politicilor guvernamentale pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă
ale copiilor în familie şi în instituŃiile de protecŃie.46
Pe baza unei decizii a Consiliului NaŃional pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului, au fost
create Consilii pentru protecŃia drepturilor copilului la nivel de judeŃ, care asigură respectarea
drepturilor copilului la nivel local. Consiliile raionale sunt mecanisme directe pentru
promovarea politicilor pentru copii la un nivel superior.

45
46

Al doilea raport periodic, CRC/C/28/Add.19 , para.78-79
Para.80-81
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Recomandările Finale ale Comitetului pentru Drepturile Copilului

CRC/C/15/Add.192,31/octombrie/2002
LegislaŃie
8. Comitetul recunoaşte eforturile depuse de Statul parte pentru armonizarea legislaŃiei
naŃionale cu prevederile ConvenŃiei, dar îşi menŃine îngrijorarea cu privire la lipsa strategiilor
şi a resurselor care să permită aplicarea acestor legi în mod eficient.
9. Comitetul recomandă Statului parte:
(a) Să dezvolte o abordare exhaustivă a aspectelor privind copiii şi să elaboreze o strategie
integrată pe termen lung;
(b) Să aplice în mod eficient Conceptul NaŃional cu privire la ProtecŃia Copilului şi a Familiei
şi să implementeze Legea privind Drepturile Copilului (1994) şi Legea Tinerilor (1999),
inclusiv prin alocarea resurselor financiare şi umane necesare.
(c) Să stabilească un mecanism pentru implementarea Planului NaŃional de AcŃiune;
(d) Să continue armonizarea legislaŃiei naŃionale în domeniul protecŃiei copilului cu
principiile şi prevederile ConvenŃiei;
(e) Să continue să solicite asistenŃă din partea Fondului NaŃiunilor Unite pentru Copii
(UNICEF) în acest sens.
Structuri independente de monitorizare
12. Comitetul ia act de înfiinŃarea Centrului NaŃional pentru Drepturile Omului şi de
informaŃiile conform cărora din Consiliul NaŃional pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului face
parte şi un avocat al copilului, dar îşi exprimă îngrijorarea cu privire la eficienŃa acestor
mecanisme de monitorizare, luând în considerare lipsa unui mandat instituŃional clar privind
soluŃionarea plângerilor de încălcări ale drepturilor copilului şi de lipsa unor proceduri
transparente, sensibile la situaŃia copilului, prin care să se abordeze aceste plângeri.
13. Comitetul recomandă Statului parte să numească, în cadrul Centrului NaŃional pentru
Drepturile Omului sau independent de acesta, un avocat al copilului sau un comisar care să
monitorizeze implementarea ConvenŃiei la nivel naŃional şi local, în concordanŃă cu
Principiile referitoare la statutul instituŃiilor naŃionale pentru promovarea şi protecŃia
drepturilor omului (Principiile de la Paris) (RezoluŃia Adunării Generale nr. 48/134, anexa) şi
în deplină conformitate cu Comentariul General Nr. 2 al Comitetului cu privire la rolul
instituŃiile naŃionale independente pentru drepturile omului în promovarea şi protecŃia
drepturilor copilului.
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România
PopulaŃie: 21.7 milioane
PopulaŃie sub 18 ani: 4.5 milioane
Structura administraŃiei locale

România a adoptat cadrul legislativ necesar pentru introducerea democraŃiei locale. Acesta
defineşte o stare uniformă, în cadrul căruia Statul păstrează responsabilitatea exercitării
puterilor sale la nivel local. Dezvoltarea regiunilor a debutat pe baza structurii existente a
autorităŃilor locale: consiliile pentru dezvoltare regională sunt un instrument al consiliilor
regionale, oraşelor şi localităŃilor; aceste consilii au putere de decizie cu privire la strategia de
dezvoltare regională şi la alocarea fondurilor pentru dezvoltare regională. Se lucrează la
elaborarea unui program naŃional de asistenŃă pentru dezvoltare regională. Această soluŃie
evită adăugarea altui nivel administrativ, dar apar întrebări cu privire la legitimitatea unei
situaŃii în care fiecare oraş sau localitate este în mod egal reprezentată de câte un delegat în
cadrul consiliului pentru dezvoltare regională. Astfel se slăbeşte poziŃia oraşelor în cadrul
asociaŃiilor cu mulŃi membri, care sunt dificil de condus, ceea ce asigură dominaŃia în funcŃie
de regiune sau, mai sigur, în funcŃie de guvernul central.
În timp ce supervizarea statului se limitează în principal la aspecte legislative, prefectul
trebuie doar să înainteze apel împotriva unei acŃiuni, iar executarea acesteia va fi suspendată,
indiferent de motivele pe care se bazează apelul. Elaborarea bugetelor locale se află sub
supervizarea departamentelor descentralizate din cadrul Ministerului de FinanŃe, care
examinează propunerile de buget ca şi cereri de finanŃare; propunerile de buget sunt apoi
revizuite din perspectiva finanŃărilor propuse de aceste servicii, către care sunt trimise din
nou. Cu toate că această procedură se aplică doar în cazul resurselor alocate de stat, este foarte
puŃin compatibilă cu principiul autonomiei financiare pentru autorităŃile locale. Cu toate că
Legea Nr. 189/1998 a condus la creşterea resurselor alocate autorităŃilor locale, prevederile
acesteia sunt neclare în ceea ce priveşte domenii importante.47
Sistemul de protecŃie a copilului a fost reformat în anul 1997, printr-o procedură de urgenŃă.
S-au înfiinŃat o serie de organisme la nivel local: Comisiile pentru protecŃia Copilului,
organisme specializate ale consiliilor judeŃene, coordonate de secretarul Consiliului JudeŃean,
precum şi servicii publice specializate pentru protecŃia drepturilor copilului, aflate sub
autoritatea comisiilor şi acŃionând ca şi organism executiv. InstituŃiile rezidenŃiale (creşe şi
centre de plasament) au fost, de asemenea, scoase de sub autoritatea Ministerului SănătăŃii şi a
Ministerului EducaŃiei şi reorganizate ca parte a serviciilor publice specializate la nivel de
judeŃ.

47

Consiliul Europei CM/MONITOR(2001)3 REVIZUIT 2, 20 APRILIE 2001, a se vedea: http://www.loreg.coe.int
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Rolul AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului este să elaboreze politici şi să
coordoneze programele cu finanŃare naŃională şi internaŃională. Ca parte a procesului de reformă,
responsabilitatea furnizării de servicii de protecŃia copilului a fost delegată autorităŃilor locale.

Sursa: Broşura ANPDC „ProtecŃia copilului în România, povestea unei reforme”

Monitorizarea drepturilor copilului în documentele recente ale Comitetului ONU
LegislaŃie
În anul 2004, a fost adoptată Legea pentru protecŃia şi promovarea drepturilor copilului.
Aceasta conŃine prevederi referitoare la o gamă variată de drepturi, inclusiv libertatea de
gândire, conştiinŃă şi religie, libertatea de expresie şi asociere, dreptul la intimitate, la un
standard de viaŃă adecvat, la securitate socială, odihnă şi petrecerea timpului liber.
România este un exemplu extrem în ceea ce priveşte evoluŃia legislaŃiei şi a practicii în
domeniul adopŃiilor internaŃionale, de la adoptarea CDC. La prăbuşirea regimului Ceauşescu,
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în decembrie 1989, după mai mult de douăzeci de ani de guvernare, sistemul de protecŃie a
copilului era în stare critică. Într-o Ńară cu o populaŃie de 22 milioane persoane, se estima că
100,000 de copii trăiau în orfelinate şi instituŃii pentru persoane cu dizabilităŃi, în condiŃii
foarte dificile. SituaŃia extremă a copiilor instituŃionalizaŃi a fost adusă la cunoştinŃa opiniei
publice internaŃionale, ceea ce a condus la un val de adopŃii internaŃionale; criza economică şi
ineficienŃa prevederilor instituŃionale din această perioadă de tranziŃie au condus la
răspândirea corupŃiei în cadrul proceselor de adopŃie. În anul 1991, legislaŃia cu privire la
adopŃii a fost modificată şi a fost înfiinŃată o instituŃie centrală pentru adopŃii, care să
restabilească ordinea şi să prevină realizarea de profituri de pe urma adopŃiilor. În anii 1997 şi
1998, au fost adoptate o serie de ordonanŃe de urgenŃă şi hotărâri de guvern, prin care se
recunoşteau anumite principii derivate din CDC şi din alte standarde internaŃionale, inclusiv
principiul conform căruia instituŃionalizarea trebuie să fie considerată drept ultima soluŃie şi
dreptul familiilor care primesc copii în plasament de a primi ajutor financiar. Tot prin hotărâre
de guvern, responsabilitatea îngrijirii alternative a fost transmisă autorităŃilor locale, fiind
redefinită responsabilitatea autorităŃilor centrale de a întări sectorul de elaborare de politici,
precum şi funcŃiile de coordonare şi monitorizare. Noua structură şi funcŃiile Comitetului
Român pentru AdopŃii sunt stipulate în Hotărârea de Guvern Nr. 502/1997.
Ca şi consecinŃă a noilor reglementări, o serie de organisme au fost înfiinŃate: Comisiile
pentru protecŃia Copilului, organisme specializate ale consiliilor judeŃene coordonate de
secretarul consiliului judeŃean, precum şi servicii publice specializate pentru protecŃia
copilului, aflate sub autoritatea comisiilor şi acŃionând ca şi organismul executiv al acestora.
Comisia pentru ProtecŃia Copilului este o instituŃie specializată din cadrul Consiliului
JudeŃean, cu putere de decizie în ceea ce priveşte măsurile de protecŃie specială (numai în
cazul în care există consimŃământul părinŃilor). De asemenea, Comisia certifică gradul de
handicap, ia decizii cu privire la includerea şcolară a copiilor cu dizabilităŃi şi certifică statutul
asistentului maternal. Nu are atribuŃii de decizie în ceea ce priveşte adopŃia copiilor.
InstituŃia care realizează monitorizarea

Departament specializat în cadrul Biroului Avocatului Poporului:
Al doilea raport periodic, CRC/C/65/Add.19
29. Articolul 55 din ConstituŃia României prevede înfiinŃarea instituŃiei Avocatului Poporului,
ale cărui atribuŃii sunt protecŃia drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor. În exercitarea atribuŃiilor
sale, Avocatul Poporului este independent de toate autorităŃile publice şi îndeplineşte funcŃiile
atribuite instituŃiei prin lege, fie la sesizarea cetăŃenilor ale căror drepturi au fost încălcate de
către autorităŃile administraŃiei publice prin acŃiuni administrative ilegale, fie sesizându-se din
oficiu. În exercitarea atribuŃiilor sale, Avocatul Poporului are dreptul să conducă investigaŃii,
având acces la toate informaŃiile deŃinute de autorităŃile publice, inclusiv la documentele
secrete; recomandările formulate nu pot constitui obiectului controlului parlamentar sau
juridic.
30. A fost înfiinŃat un departament specializat pentru protecŃia drepturilor copilului, ca
răspuns la cerinŃele formulate în Recomandarea Nr. 1286/1996 cu privire la elaborarea unei
strategii europene pentru copii, care încurajează statele membre ale Consiliului Europei să
înfiinŃeze instituŃii ale avocatului copilului, sau orice alte structuri, care să garanteze
independenŃa şi existenŃa capacităŃilor necesare pentru o promovare reală a condiŃiei copilului,
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şi care fie accesibilă publicului larg, în special prin contacte locale. Întrucât este o instituŃie
organizată la nivel central, rolul contactelor locale poate fi asumat de organizaŃiile
neguvernamentale care derulează programe pentru copii, al căror obiectiv principal este
promovarea drepturilor copilului.
31. Avocatul Poporului intervine în urma sesizărilor primite fie direct de la copii, părinŃi,
tutori, fie în urma autosesizării la aflarea, prin orice mijloace, a faptului că au fost încălcate
drepturile şi libertăŃile copilului (informaŃii din media scrise sau electronice, informaŃii de la
ONG-uri, alte informaŃii sau date obŃinute pe parcursul investigaŃiei). Prima acŃiune realizată
în urma autosesizării a avut drept obiect încălcarea drepturilor copilului, iar primele sesizări
venite direct de la copii au fost primite la începutul anului 1999.
32. Începând cu luna august 1998 (perioada la care departamentul specializat a început efectiv
să lucreze), până în momentul redactării acestui raport (iulie 1999), Avocatul Poporului a
intervenit în 61 de cazuri de încălcări ale drepturilor copilului, dintre care 13 au fost
autosesizări. Cazurile în care Avocatul Poporului a intervenit se referă la încălcări ale
dreptului copiilor la îngrijire şi protecŃie atunci când nu beneficiază de îngrijire parentală,
dreptul la plasament, evaluare periodică a plasamentului, statut juridic clar, documente de
identitate, sprijin material, tratament adecvat în familia naturală, extinsă, adoptivă etc.
33. IntervenŃiile au vizat autorităŃile locale (autoritatea tutelară), comisiile pentru protecŃia
copilului, consiliile judeŃene, cabinetele procurorilor, poliŃia, ministere şi alte organisme
specializate ale Guvernului care, de regulă, au răspuns într-un interval de timp scurt. Aceasta
a permis Avocatului Poporului să rezolve 22 de cazuri într-o perioadă relativ scurtă. Doar în 3
situaŃii cazurile sesizate Avocatului Poporului nu s-au confirmat, în timp ce în 19 cazuri
soluŃionarea a fost în favoarea copiilor.
34. Întrucât a constatat că unele proceduri administrative reprezintă surse potenŃiale de
încălcări ale drepturilor copilului, Avocatul Poporului a iniŃiat o analiză sistematică a acestor
proceduri, concentrându-se pe cele referitoare la adopŃii. Până în prezent, au fost analizate
peste 300 de dosare în care adopŃiile au fost aprobate în instanŃă. InvestigaŃia s-a referit
exclusiv la acŃiuni administrative, deoarece autoritatea juridică nu poate face obiectul
activităŃii Avocatului Poporului, independenŃa sistemului juridic reprezentând unul dintre cele
mai importante principii constituŃionale ale funcŃionării statului de drept.
35. Unele aspecte ale modului în care autorităŃile administraŃiei publice locale încalcă
drepturile copilului, precum şi sugestiile cu privire la îmbunătăŃirea legislaŃiei, pot fi găsite în
primul Raport al Avocatului Poporului realizat şi înaintat Parlamentului pentru dezbatere. De
asemenea, este aproape finalizat un raport cu privire la respectarea drepturilor copilului.
Acesta a fost realizat din perspectiva competenŃei generale a instituŃiei de a monitoriza
activităŃile autorităŃilor publice, derulate în sprijinul respectării drepturilor omului.
36.
Prin Legea Nr. 206/1998 s-a aprobat afilierea instituŃiei Avocatului Poporului la
Institutul InternaŃional al Avocatului Poporului şi Institutul European al Avocatului
Poporului, fapt ce a întărit capacitatea instituŃiei de a-şi îmbunătăŃi activitatea, prin abordarea,
dintr-o perspectivă ştiinŃifică, a aspectelor referitoare la drepturile omului, protecŃia
drepturilor civile, precum şi a instituŃiilor avocatului poporului la nivel regional, naŃional,
european şi internaŃional.
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37. Pe de altă parte, tot în scopul promovării şi protecŃiei drepturilor copilului, Departamentul
pentru ProtecŃia Copilului a propus şi sprijină înfiinŃarea, în cadrul serviciilor publice
specializate de protecŃia copilului, a unui serviciu comunitar de asistenŃă, care să sprijine
dreptul copilului la liberă exprimare. Acest serviciu de consiliere pluridisciplinară va conferii
copiilor capacitatea de a-şi exprima opiniile în mod liber şi de a le fi luate în considerare
punctele de vedere în toate problemele sau procedurile care îi privesc, acoperind în mare
măsură funcŃiile şi responsabilităŃile unui avocat al copilului.
38. Ca parte a serviciului mai sus menŃionat, la iniŃiativa Departamentului pentru ProtecŃia
Copilului, s-a luat iniŃiativa înfiinŃării „Telefonului copilului”, un număr de telefon din trei
cifre, la care copiii pot suna gratuit, de oriunde din Ńară. Acesta poate fi folosit de toŃi copiii şi
adolescenŃii care doresc să îşi exprime o opinie cu privire la respectarea sau încălcarea
drepturilor lor în familie, la şcoală sau în societate. Proiectul are ca scop promovarea şi
facilitarea legăturii dintre copiii în dificultate şi personalul specializat care lucrează în cadrul
serviciilor sociale disponibile pentru copii.
Recomandările Finale ale Comitetului pentru Drepturile Copilului

CRC/C/15/Add.199
LegislaŃie
7. Comitetul este încurajat de noile acte normative în pregătire şi de legislaŃia adoptată,
prezentate în răspunsul scris. Cu toate acestea, îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că
s-au depus eforturi insuficiente pentru a se asigura implementarea eficientă a acestora,
inclusiv pentru alocarea resurselor adecvate.
8. Comitetul recomandă Statului parte să întărească mecanismele pentru implementarea
tuturor actelor normative relevante pentru ConvenŃie, luând în considerare nevoile de
instruire, mecanismele de monitorizare şi alocarea unor resurse adecvate.
Structuri independente de monitorizare
11. Comitetul ia act de înfiinŃarea instituŃiei Avocatului Poporului, în anul 1997, şi de faptul
că acesta a intervenit în cazuri de încălcări ale drepturilor copilului. De asemenea, ia act de
faptul că, în conformitate cu declaraŃia Preşedintelui Iliescu susŃinută cu ocazia sesiunii
speciale a Adunării Generale a ONU dedicată copiilor, din anul 2002, proiectul legii privind
drepturile copilului include înfiinŃarea instituŃiei Avocatului Copilului.
12. Comitetul recomandă Statului parte:
(a) Să continue şi să finalizeze, cât mai curând posibil, planurile de înfiinŃare a instituŃiei
Avocatului Copilului, luând în considerare Comentariul General Nr. 2 al Comitetului,
referitor la rolul instituŃiilor naŃionale independente pentru drepturile omului în
implementarea prevederilor ConvenŃiei;
(b) Să aloce acestei instituŃii resursele umane şi de altă natură necesare pentru îndeplinirea
funcŃiei de monitorizare independentă;
(c) Să asigure coordonarea adecvată a activităŃilor acestei instituŃii cu cele ale instituŃiei
Avocatului Poporului.
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Colectarea datelor
15. Comitetul apreciază iniŃiativele recente referitoare la coordonarea sistemului de colectare
a datelor, precum Sistemul InformaŃional de Monitorizare şi Identificare a Datelor despre
Copii (CMTIS), pentru planificarea şi furnizarea serviciilor de protecŃia copilului. Cu toate
acestea, îşi exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa colectării eficiente, sistematice şi complexe
a datelor din toate domeniile acoperite de ConvenŃie, pentru toate persoanele sub 18 ani.
16. Comitetul recomandă Statului parte să întărească CMTIS, pentru a se asigura colectarea
sistematică a datelor individuale referitoare la toate persoanele sub 18 ani, în special
referitoare la persoanele care necesită protecŃie specială, asigurându-se acoperirea tuturor
domeniilor menŃionate de prevederile ConvenŃiei. Aceste date trebuie utilizate pentru
monitorizarea şi evaluarea progreselor înregistrate în implementarea ConvenŃiei. Comitetul
recomandă Statului parte să solicite asistenŃă tehnică în acest sens Fondului NaŃiunilor Unite
pentru Copii (UNICEF).
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Serbia
PopulaŃie: aproximativ 7.5 milioane
PopulaŃie sub 18 ani: aproximativ 1.5 milioane
Structura administraŃiei locale

Republica Serbia este o democraŃie parlamentară. Guvernarea locală este organizată pe
principiul auto-admnistrării locale, prin consiliile locale municipale sau orăşeneşti, organisme
guvernamentale şi administrative. Organizarea administrativ-teritorială este reglementată prin
Legea Organizării Administrativ Teritoriale din 1991 şi Legea Auto-Guvernării Locale din
2002. La învestirea Guvernului din data de 29 ianuarie 1992, acesta a definit sarcinile
administraŃiei de stat care vor fi îndeplinite de ministerele competente la nivel de judeŃe, ca şi
centre regionale ale autorităŃii de stat. Teritoriul Republicii Serbia este împărŃit în 29 de
judeŃe, inclusiv Municipiul Belgrad.
Recent, au avut loc schimbări semnificative la nivel de stat în ceea ce priveşte
descentralizarea autorităŃii către municipalităŃi. A fost înfiinŃat Ministerul AdministraŃiei de
Stat şi Guvernării Locale, iar Guvernul a elaborat un Program de lucru pentru îmbunătăŃirea
guvernării locale48, în urma ConferinŃei oraşelor şi municipalităŃilor, desfăşurată în cadrul
Pactului de Stabilitate „Procesul Zagreb“ al CE. În Serbia, există 166 municipalităŃi (exclusiv
Kosovo): 120 în Serbia Centrală şi 46 în Provincia Autonomă Vojvodina. Dintre acestea, 29
sunt municipalităŃi urbane, care aparŃin de oraşele Belgrad (17), Kragujevac (5), Niš (5) şi
Novi Sad (2). MunicipalităŃile sunt entităŃile de bază ale auto-guvernării locale: au Consilii
Locale alese o dată la 4 ani, la alegerile locale, preşedinŃi aleşi (predsednici opština), buget
local şi proprietăŃi (inclusiv companii de servicii publice). JudeŃele (okruzi) sunt unităŃi
administrative ale administraŃiei centrale, şi nu au consilii sau buget independent. În plus, trei
oraşe au Consiliu Municipal, cu atribuŃii suplimentare. Municipiul Belgrad are un statut
aparte, ca şi capitală a Ńării. SituaŃia actuală se poate însă schimba în viitorul apropiat, datorită
adoptării noii ConstituŃii a Republicii Serbia, care reglementează organizarea administrativteritorială şi auto-guvernarea locală într-un mod diferit.
Articolul 126 al Legii privind Auto-Guvernarea Locală („Monitorul Oficial al ReS“ Nr. 9/2002, 33/2002,
33/2004, 135/2004)
“În cadrul structurilor administraŃiei locale, poate fi numit un avocat civil (avocatul poporului) care va
proteja libertăŃile individuale şi colective şi interesele cetăŃenilor, printr-o supervizare generală a activităŃilor
administraŃiei şi serviciilor publice.
În cazul activităŃilor ilegale sau încălcărilor drepturilor şi intereselor cetăŃenilor, avocatul civil va informa
administraŃia şi serviciile publice, le va trimite recomandări şi comentarii şi, în acelaşi timp, va informa
Consiliul Local al administraŃiilor locale, precum şi publicul larg.
AdministraŃiile publice locale şi serviciile publice vor fi obligate să furnizeze date şi informaŃii la solicitarea
avocatului civil, importante pentru exercitarea atribuŃiilor sale.
Avocatul civil va fi numit de consiliul local, din rândul persoanelor renumite şi neafiliate politic, în condiŃiile
statutului administraŃiilor publice locale şi a altor acte administrative relevante.“

48

A se vedea: programme comune între Comisia Europeană şi Consiliul Europei: http://www.jp.coe.int/
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Monitorizarea drepturilor copilului în documentele recente ale Comitetului ONU
Republica Serbia nu a înaintat încă un raport către Comitetul ONU pentru Drepturile
Copilului. Ultimul raport către Comitet cu privire la situaŃia copiilor care trăiesc pe teritoriul
Serbiei datează din anul 1994 şi a fost elaborat de Republica Federală Iugoslavia49, fiind
analizat în 1996. Raportul iniŃial al Serbiei pentru perioada 1994-2005 a fost finalizat şi se
aşteaptă să fie înaintat foarte curând Comitetului ONU.
InformaŃiile următoare au fost colectate pe parcursul elaborării acestui studiu. Pe lângă
acestea, există informaŃii despre monitorizarea drepturilor copilului în Raportul asupra
situaŃiei copiilor din Serbia, 2006 – copii afectaŃi de sărăcie şi marginalizaŃi50, produs în
colaborare de Biroul Statistic al Republicii Serbia, Consiliul pentru Drepturile Copilului al
Republicii Serbia şi Biroul UNICEF Belgrad. Acesta este un exerciŃiu de monitorizare
complex, bazat pe informaŃiile şi statisticile din materialele nepublicate Cercetare asupra
credinŃelor familiale şi practicilor de îngrijire şi Studiu despre Sărăcia Infantilă şi include
indicatori şi date recente publicate în Studiul colectiv asupra indicatorilor multipli 2006
(MICS).
LegislaŃie şi coordonare

Principala instituŃie care coordonează implementarea CDC este Consiliul pentru Drepturile
Copilului, înfiinŃat în 2002. Consiliul nu are însă un nivel înalt de instituŃionalizare şi are doar
atribuŃii de consiliere. În februarie 2004, a fost adoptat un Plan NaŃional de AcŃiune pentru
Copii. Documentul a fost însă adoptat numai de Parlament, nu şi de Guvern, ceea ce îi
limitează aplicabilitatea. Planul de AcŃiune pentru Armonizarea proiectelor de Legi naŃionale
cu legislaŃia UE pentru 2005 a accelerat adoptarea legilor şi a strategiilor care vizează în mod
special femeile şi copiii: Legea Familiei; Codul Penal şi al JustiŃiei Juvenile; Protocolul
General pentru protecŃia copiilor de orice formă de abuz şi neglijare, Codul InternaŃional
pentru substituenŃii laptelui matern; Legea Sistemului Sanitar; Noua Lege cu privire la
sistemul de învăŃământ universitar; Strategia pentru reforma penală; Strategia pentru reforma
politicilor sociale; Politica şi Strategia pentru sistemul de învăŃământ vocaŃional. Schimbările
recente din cadrul Ministerului EducaŃiei reprezintă, aparent, un obstacol pentru procesul de
reformă. În colaborare cu Consiliul pentru Drepturile Copilului, au fost mărite capacităŃile
Birourilor Republicane de Statistică din Serbia, pentru a îmbunătăŃi sistemul de prelucrare a
datelor despre copii.
InstituŃiile care realizează monitorizarea

Avocatul NaŃional al Poporului pentru Drepturile Omului:
În septembrie 2005, Adunarea NaŃională a adoptat Legea Avocatului Poporului, dar Avocatul
Poporului nu a fost numit încă.
Articolul 6 stipulează că Avocatul Poporului va avea patru adjuncŃi, specialişti în diverse
domenii, inclusiv în drepturile copilului. Totuşi, nu specifică o diviziune a muncii şi
responsabilităŃilor între adjuncŃi.
49
50

CDC/C/8/Add.16, 17 noiembrie 1994.
A se vedea site-ul CRIN: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=12517
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Articolul 25 are o importanŃă specială pentru drepturile copilului, întrucât stipulează că „în
cazul încălcării drepturilor copilului, plângerea la care se face referire în paragraful 1 al
acestui Articol poate fi înaintată de către părintele acestuia, adică de reprezentantul legal, în
numele minorului.“51

Avocatul Poporului Provinciei Vojvodina şi drepturile copilului:
Avocatul Poporului, ales de Adunarea Provinciei Autonome Vojvodina, protejează drepturile
şi libertăŃile omului de abuzurile comise de instituŃii provinciale şi municipale. Biroul
Avocatului Poporului este în Novi Sad, având birouri locale în Subotica şi Pančevo. Avocatul
Poporului are cinci adjuncŃi, dintre care trei sunt responsabili cu următoarele domenii:
drepturile minorităŃilor naŃionale, drepturile copilului şi egalitatea de gen. AdjuncŃii sunt aleşi
la propunerea Avocatului Poporului de majoritate din numărul total al reprezentanŃilor în
Adunare. Criteriile prin care sunt aleşi le garantează independenŃa.
Rapoartele52 adjunctului Avocatului Poporului cu responsabilităŃi în domeniul drepturilor
copilului abordează elemente de relevanŃă naŃională, precum insuficienta armonizare a
legislaŃiei naŃionale cu CDC şi modul în care este „perceput copilul“ în cultura naŃională (de
ex. percepŃia ambivalentă în familie şi lipsa din mass media a subiectelor care vizează copiii).
Rapoartele prezintă o analiză generală a situaŃiei copiilor în familie, sistemul de educaŃie,
protecŃie socială şi sănătate, ilustrându-se cu unele exemple din regiune. Acestea nu
abordează însă în mod specific responsabilitatea guvernului sau a administraŃiei locale. Până
în prezent, activităŃile principale ale Avocatului Poporului au fost investigarea unor situaŃii
generale, participarea la Săptămâna Copiilor, organizată la nivel de provincie, numeroase
vizite la domiciliu, întâlniri cu directorii majorităŃii şcolilor din provincie, colaborarea în
activităŃi de sensibilizare a opiniei publice cu privire la drepturile copilului, participarea la
proiecte ale ONG-urilor şi OING-urilor (refugiaŃi, reforma sistemului de justiŃie juvenilă etc.).

51

Legea Avocatului Poporului, tradusă de misiunea OSCE în Serbia şi Muntenegru, octombrie 2005.
Acest sumar se bazează pe informaŃiile incluse în Rapoartele Anuale 2004 şi 2005 ale Avocatului Poporului
Provinciei Vojvodina.
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Articolul 16 al Deciziei Adunării Provinciei Vojvodina, cu privire la Avocatul Poporului Provinciei,
din 23 decembrie 2002. „Monitorul Oficial al AP Vojvodina“, numerele 23/2002, 5/2004
Adjunctul Avocatul Poporului responsabil cu protecŃia drepturilor copilului va realiza următoarele activităŃi:
- monitorizarea implementării standardelor şi legislaŃiei internaŃionale cu privire la drepturile
copilului;
- colectarea de informaŃii despre implementarea legislaŃiei şi a altor reglementări cu privire la
drepturile copilului;
- monitorizarea practicilor şi supervizarea continuă a respectării drepturilor copilului;
- monitorizarea procesului de adoptare a unor reglementări şi amendamente noi aduse normelor în
vigoare cu privire la drepturile copiilor, în toate domeniile care au legătură cu exercitarea acestor
drepturi;
- consilierea autorităŃilor competente cu privire la adoptarea, modificarea şi amendarea
reglementărilor referitoare la protecŃia drepturilor copilului, precum şi implementarea acestor
reglementări;
- elaborarea raportului anual al Avocatului Poporului, secŃiunea referitoare la drepturile copilului, cu
prezentarea detaliată a cazurilor în care acestea au fost încălcate;
- informarea autorităŃilor relevante şi a publicului general cu privire la situaŃia drepturilor copilului;
- realizarea de rapoarte şi declaraŃii cu privire la încălcări ale drepturilor copilului, din proprie
iniŃiativă sau la solicitări individuale;
- primirea şi investigarea plângerilor referitoare la încălcări ale drepturilor copilului;
- colaborarea cu instituŃiile relevante de servicii sociale, pentru soluŃionarea amiabilă a disputelor
care apar datorită încălcării drepturilor copilului;
- medierea unor conflicte cu privire la încălcarea drepturilor copilului şi orientarea părŃilor către
stabilirea unui acord pe cale amiabilă;
- iniŃierea declanşării procedurilor penale, disciplinare sau a altor tipuri de proceduri în cazul
încălcării drepturilor copilului;
- organizarea şi participarea la organizarea şi pregătirea consultărilor cu privire la exercitarea şi
respectarea drepturilor copilului;
- organizarea şi participarea în cadrul unor campanii de informare a opinie publice cu privire la unele
aspecte importante şi la problemele care apar în respectarea drepturilor copilului;
- realizarea unor activităŃi de conştientizare a opiniei publice cu privire la problemele care apar în
exercitarea drepturilor copilului şi modalităŃile de îmbunătăŃire a protecŃiei acestora;
- iniŃierea şi promovarea acŃiunilor educative cu privire la respectarea drepturilor copilului;
- cooperarea şi schimbul de experienŃă cu alŃi avocaŃi ai poporului şi avocaŃi ai poporului adjuncŃi,
din Ńară şi din străinătate, în scopul protecŃiei drepturilor copilului;
- îndeplinirea altor sarcini, conform deciziilor Avocatului Poporului.

Aspecte privind monitorizarea la nivel local abordate de Avocatul Poporului Provinciei
în 2004 şi 2005:
Biroul a devenit funcŃional în 2004 şi a preluat şi numărul de cazuri acumulate în 2003. Au
fost înfiinŃate birourile din Subotica şi Pančevo, iar numărul angajaŃilor a crescut la 19.
Găsirea unor locaŃii adecvate şi obŃinerea echipamentului necesar au fost adevărate provocări.
La începutul anului 2005, Avocatul Poporului Provinciei a realizat un studiu în toate
municipalităŃile din Provincie, privind problema avocaŃilor civili. Rezultatele studiului au
arătat că doar în 6 municipalităŃi (din 46) statutul de funcŃionare permitea angajarea unui
avocat civil. În 6 municipalităŃi au fost adoptate decizii cu privire la angajarea unui avocat
civil, iar în Sombor, Zrenjanin şi Backa Topola s-au organizat alegeri.
Avocatul Poporului Provinciei a încheiat un Protocol de Colaborare cu avocaŃii civili, pentru a
asigura o protecŃie mai eficientă şi complexă a drepturilor şi libertăŃilor omului, prin
transferarea cazurilor, evitarea conflictelor de competenŃă şi armonizarea practicilor.
Avocatul Poporului Provinciei a încheiat un Protocol de Colaborare şi cu Directorul Biroului
PopulaŃiei, la 25 mai 2006, în Novi Sad. Conform Protocolului, cele două părŃi au agreat să
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coopereze în ceea ce priveşte petiŃiile cetăŃenilor şi să realizeze activităŃi comune de protecŃie
a drepturilor omului.
Avocatul Poporului Provinciei primeşte un număr important de petiŃii irelevante pentru
mandatul pe care îl are, în special referitoare la administraŃia judiciară sau republicană.
Aceasta demonstrează faptul că cetăŃenii nu cunosc diviziunea competenŃelor pe care le au
autorităŃile naŃionale şi cele provinciale. Aşadar, Avocatul Poporului susŃine cu putere crearea
unui birou naŃional al Avocatului Poporului, dar critică proiectul de lege prezentat
Parlamentului, pentru că nu garantează independenŃa şi imparŃialitatea acestuia.
Dintre cele aproximativ 900 de plângeri primite la biroul Avocatului Poporului în perioada
2004-2005, 50 s-au referit la centrele de servicii sociale, care au acordat custodia copilului sau
drepturi de vizitare, în ciuda existenŃei unor decizii juridice, în special în cazul relaŃiilor nonmaritale. Foarte puŃine sau chiar nici o plângere nu pare să fi fost trimisă de copiii înşişi. Ca o
reacŃie la categoria majorităŃii plângerilor, Avocatul Poporului a pledat în favoarea modificării
Legii privind căsătoria şi relaŃiile maritale şi şi-a intensificat colaborarea cu centrele de
servicii sociale.
În perioada 2004-2005, Avocatul Poporului a acordat o atenŃie specială închisorilor din
Provincia Vojvodina. Pe teritoriul Provinciei, nu există centre de corecŃie pentru minori.

Extras din raportul annual 2004 al Avocatului Poporului Provinciei Vojvodina, pag. 69
Plângerile referitoare la activitatea instituŃiilor administrative demonstrează faptul că există
funcŃionari publici care nu sunt familiarizaŃi cu jurisdicŃia Avocatului Poporului, ceea ce conduce la o
„obstrucŃionare tăcută“ a implementării solicitărilor Avocatului Poporului, prin ignorarea acestora. Este necesară
reforma administraŃiei de stat, pentru a asigura rezolvarea mai rapidă şi eficientă a soilicitărilor cetăŃenilor. Scopul
este crearea unei administraŃii care să fie mai puŃin o autoritate şi mai mult un serviciu pentru cetăŃeni şi să
contribuie astfel la respectarea şi promovarea drepturilor omului.
Sarcinile Avocatului Poporului în perioada următoare, în special în instituŃiile cu care nu s-a
stabilit încă o colaborare, sunt să explice importanŃa drepturilor omului şi protecŃia acestora, precum şi importanŃa
rolului administraŃiei la toate nivelurile în protejarea drepturilor cetăŃenilor în relaŃia cu statul.
O modalitate de informare eficientă a administraŃiilor locale este instruirea directă a angajaŃilor din
structurile administrative şi din alte instituŃii înfiinŃate de consiliile regionale şi municipale.
Furnizorii de servicii pentru cetăŃeni vor obŃine mai multe informaŃii despre drepturile omului de la
clienŃii lor prin activităŃi în teren derulate în mod regulat, precum vizite în municipalităŃi şi primirea directă a
plângerilor, prin discuŃii cu cetăŃenii şi reprezentanŃii auto-guvernării şi administraŃiilor locale.
Conştientizarea cu privire la importanŃa drepturilor omului şi rolul avocatului poporului va contribui la înfiinŃarea
de birouri locale ale avocatului poporului şi crearea unei reŃele pe teritoriul AP Vojvodina.
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Schema procedurilor Avocatului Poporului Provinciei cu privire la soluŃionarea
plângerilor cetăŃenilor
Transmiterea cazului
Respingerea cazului
Articolul 25 al Deciziei

Începerea anchetei
Informarea persoanei care a înaintat plângerea şi a autorităŃilor
Perioadă de 15 zile, în care autorităŃile să formuleze un răspuns

• Nu conŃine datele
personale ale
persoanei care
depune plângerea
• Plângerea a fost depusă
la expirarea
termenului limită de
1 an de la încălcarea
dreptului, ilegalitatea
produsă sau
formularea ultimei
decizii
• Nu conŃine toate datele
necesare, iar
persoana care
depune plângerea nu
furnizează
informaŃiile necesare
la termenul limită
stabilit de Avocatul
Poporului
• Nu este de competenŃa
autorităŃilor
• CircumstanŃele şi
dovezile prezentate
nu confirmă
încălcarea
drepturilor omului
sau vreo altă
ilegalitate comisă de
autorităŃi
Cazul a fost deja
înregistrat, însă nu
există informaŃii
suplimentare
Nu au fost epuizate toate
căile legale
• Avocatul Poporului a
luat deja o decizie în
cazul respectiv
• Plângerea a fost înaintată
de un terŃ, fără
acordul scris al
persoanei care
reclamă că i-au fost
încălcate drepturile

Cazul de încălcare a
drepturilor omului se
rezolvă pe parcursul
derulării anchetei

Ancheta

Întreruperea
procedurilor

Se confirmă
încălcarea
drepturilor omului

Informarea persoanei care
a depus plângere, a
autorităŃilor şi a
instanŃelor superioare

Se confirmă că nu există
încălcări ale drepturilor
omului

Informarea persoanei
care a depus plângere şi
a autorităŃilor

Întreruperea procedurilor

15 zile – termenul limită pentru contestarea deciziei

Opinii, sugestii, propuneri finale
AutorităŃile au remediat
situaŃia care conducea la
încălcarea drepturilor omului
Informarea persoanei care a
depus plângere, a autorităŃilor şi
a instanŃelor superioare
Întreruperea procedurilor
15 zile – termenul limită pentru
transmiterea punctului de vedere
cu privire la măsurile adoptate
AutorităŃile nu au luat nicio măsură
şi nu au transmis nicio informaŃie
AutorităŃile nu au luat nicio măsură
şi nu au transmis nicio informaŃie
InformaŃii transmise către
instituŃiile superioare ierarhic
InformaŃii trimise către: public,
Adunarea Generală APV, Consiliul
Executiv APV

Sursa: Raportul Avocatului Poporului Provinciei 2005, p. 189
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Avocatul Poporului Municipiului Belgrad:
Avocatul Poporului Municipiului Belgrad a fost numit recent53. Mandatul său se desfăşoară la
nivel regional şi se raportează Adunării Municipale. Şi-a exprimat un interes special în
situaŃia grupurilor vulnerabile, precum copiii şi în special bătrânii.
MUNICIPIUL BELGRAD
Organizarea administraŃiei locale
PRIMAR

Secretar

ADUNAREA
MUNICIPALĂ

Secretar adjunct

Viceprimar
90 delegaŃi
Manager
administrativ

Preşedinte

Arhitect şef

Vicepreşedinte

Avocat public
Avocatul poporului

Oraşe
Čucarika
Novi Beograd
Palilula
Rakovica
Savski venac
Stari grad
Voždovac
Vračar
Zemun
Zvezdara

CONSILIUL
LOCAL
Preşedintele CL
Vicepreşedintele CL

ADMINISTRAłIA
MUNCIPALĂ

Barajevo
Grocka
Lazarevac
Mladenovac
Obrenovac
Sopot
Surčin

Companii
InstituŃii culturale

DirecŃii

InstituŃii pentru protecŃia copilului

Servicii profesionale

InstituŃii de protecŃie socială
OrganizaŃii speciale
Cluburi sportive
Centre de sănătate

Către înfiinŃarea instituŃiei Avocatul Copilului în Serbia:
În ultimii ani, Centrul Cultural al Copiilor Belgrad a iniŃiat o serie de activităŃi privind
promovarea, implementarea şi promovarea drepturilor copilului. A realizat activităŃi de
advocacy privind înfiinŃarea instituŃiei Avocatul Copilului, în special prin organizarea unei
53

http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1249186 Nu sunt disponibile încă informaŃii în limba engleză.
VizitaŃi http://www.beograd.org.yu/ pentru informaŃii actualizate.
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mese rotunde la nivel naŃional, în colaborare cu Avocatul Copilului din Suedia (iunie 2004),
iniŃierea unui proces de consultare cu copiii şi tinerii (februarie – aprilie 2005) şi a unei
conferinŃe internaŃionale (mai 2005).54 S-a constituit un grup de lucru care să pregătească o
propunere de act normativ privind înfiinŃarea instituŃiei Avocatului Copilului în Serbia.
Proiectul de Lege a fost definitivat şi este în curs de adoptare. În funcŃie de evoluŃia situaŃiei
politice, Legea ar putea fi adoptată în 2007.

Planurile Locale de AcŃiune pentru Copii (PLA):55
Planurile Locale de AcŃiune pentru Copii se fundamentează pe Planul NaŃional de AcŃiune
pentru Copii. În 2005, trei municipalităŃi din Serbia (Kragujevac, Sjenica and Pirot) au
adoptat Planurile Locale de AcŃiune pentru Copii. În bugetele administraŃiei locale pe anul
2006, municipalităŃile au alocat fonduri pentru implementarea planurilor, demonstrând astfel
înŃelegere şi angajare pentru protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, în special
identificarea şi rezolvarea problemelor copiilor săraci şi din categorii defavorizate. În 2006,
Consiliul pentru Drepturile Copilului a semnat contracte cu încă 12 municipalităŃi. În acest
context, au fost întărite parteneriatele cu Consiliul pentru Drepturile Copilului al Republicii
Serbia, AsociaŃia Oraşelor şi MunicipalităŃilor şi UNICEF.
În acelaşi timp, se desfăşoară şi alte procese care pot fi relevante pentru monitorizarea
drepturilor copilului la nivel local. De exemplu, Strategia de Dezvoltare a Bunăstării Sociale
îşi propune să încurajeze înfiinŃarea unor Consilii Sociale la nivel local.

54

A se vedea: http://www.dkcb.org.yu/eng/rightschild/conference.html
A se vedea, de exemplu: Primarii protejează drepturile copilului, comunicat de presă comun emis de UNICEF
şi Consiliul pentru Drepturile Copilului al republicii Serbia, 9 iunie 2006.
55
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Suedia
PopulaŃie: aproximativ 9 milioane
PopulaŃie sub 18 ani: aproximativ 2 milioane
Structura administraŃiei locale

În Suedia, administraŃia publică locală este descentralizată. În Ńară, există o tradiŃie a autoguvernării locale, protejată prin ConstituŃie încă din anul 1974 şi reglementată prin Legea
AdministraŃiei Locale din 1992. Cadrul legislativ pentru derularea activităŃilor autorităŃilor
locale este constituit din legile promulgate de Parlamentul naŃional (Riksdag) şi
reglementările stabilite de guvernul central şi implementate de 20 Consilii ale comitatelor şi
290 municipalităŃi. Nu există o ierarhie în ceea ce priveşte puterea exercitată de consilii locale
şi municipalităŃi, ci mandate complementare şi programe comune, de exemplu în domeniul
dezvoltării regionale. Guvernul central este reprezentat la nivel local de consiliile
administrative locale, care asigură implementarea şi adaptarea adecvată a politicilor naŃionale
la nivel local. InstituŃiile naŃionale monitorizează şi sprijină autorităŃile locale în domeniile lor
de a activitate. Acestea pot să iniŃieze inspecŃii juridice, pot să impună penalizări financiare şi
să notifice guvernul în caz că există probleme. Auditurile şi mecanismele de control al
autorităŃilor locale sunt disponibile cetăŃenilor.
ResponsabilităŃile autorităŃilor locale sunt realizate fie prin serviciile administraŃiei locale, fie
de companii cu mandat local (locuinŃe, managementul proprietăŃilor şi energie) sau fundaŃii şi
organizaŃii de voluntari (servicii sociale etc.). ActivităŃile sunt finanŃate din veniturile la
bugetul local (impozite, taxe pentru anumite servicii, dobânzi pe venituri şi venituri
suplimentare) şi granturi de la guvernul central, provenind în special de la politica pentru
egalizarea finanŃării autorităŃilor locale56.

Regional

NaŃional

Statul

Alegeri generale

Riksdag (Parlament)
Guvern
Birouri guvernamentale,
agenŃii guvernamentale şi
autorităŃi centrale

Consiliul Administrativ al
Comitatului

Consilii locale

Alegeri generale

Adunarea Consiliului local
Comitetul Executiv al
Consiliului Local
AdministraŃie şi servicii

Local

MunicipalităŃi

56

Consiliul Administrativ
Local

AdministraŃie şi servicii
locale

Guvernarea locală în Suedia, Ministerul de FinanŃe al Suediei, 2005
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Alegeri generale

Adunarea Municipală
Comitetul Executiv
Municipal
AdministraŃie şi servicii

RESPONSABILITĂłILE MUNICIPALITĂłILOR
ResponsabilităŃi obligatorii:
•
Servicii sociale (inclusiv servicii pentru
persoanele în vârstă, servicii pentru
persoanele cu dizabilităŃi, servicii individuale
şi familiale);
•
EducaŃie preşcolară, obligatorie şi liceală;
•
Aspecte privind planificarea şi construcŃiile;
•
ProtecŃia mediului şi sănătate publică;
•
Colectarea şi managementul deşeurilor;
•
Apă şi canalizare;
•
Servicii de salvare;
•
Apărare civilă;
•
Librării publice;
•
LocuinŃe.

ResponsabilităŃi
voluntare:
•
Petrecerea
timpului liber şi
cultură;
•
Servicii tehnice;
•
Furnizarea de
energie;
•
MenŃinerea
drumurilor.

RESPONSABILITĂłILE
CONSILIULUI LOCAL
ResponsabilităŃi obligatorii:
•
Sănătate şi servicii
medicale;
•
Servicii
stomatologice
pentru copii şi
tinerii până la 20
de ani.
RESPONSABILITĂ
łILE COMUNE
ALE
ResponsabilităŃi
MUNICIPALITĂłI
voluntare:
LOR ŞI
•
Cultură;
CONSILIILOR
•
EducaŃie;
LOCALE
•
Turism.
ResponsabilităŃi
obligatorii:
•
Transportul
public
regional şi
local

Sursa: Guvernarea locală în Suedia, Ministerul de FinanŃe al Suediei, 2005, pag. 4; pag. 11

Cu toate că nu există provocări la adresa unităŃii statului, există dezechilibre politice şi
economice între sud, care priveşte către Europa, şi nordul mai tradiŃional, cu toate că sistemul
social le-a atenuat până în prezent. Conform unor rapoarte ale Consiliului Europei cu privire
la descentralizare, „datorită puterii pe care o au municipalităŃile, supervizarea tradiŃională a
unor sectoare cheie ale administraŃiei locale, precum educaŃia şi sănătatea, a fost redusă. În
prezent, sistemul se reglementează asemănător reglementărilor din sistemul corporatist, care
probabil întăreşte tehnicile participative ale utilizatorilor şi consumatorilor.“57.

Monitorizarea drepturilor copilului în documentele recente ale Comitetului ONU
LegislaŃie

IniŃial, Suedia a considerat că nu sunt necesare modificări ale legislaŃiei pentru
implementarea CDC. În timp, s-a admis necesitatea amendării legislaŃiei în diferite domenii,
pentru o mai bună protecŃie a principiilor şi drepturilor copiilor, astfel încât au fost adoptate
numeroase acte legislative. Cu toate acestea, nu s-a luat în calcul adoptarea unei legi
complexe privind situaŃia copiilor sau a unui act normativ referitor la drepturile copilului.
Comitetul pentru Drepturile Copilului, alcătuit din reprezentanŃi ai tuturor partidelor
parlamentare, a primit sarcina de a evalua măsura în care legislaŃia suedeză şi practicile sunt
în acord cu intenŃiile şi prevederile CDC. Raportul a fost foarte important pentru interpretarea
57

Consiliul Europei CM/MONITOR(2001)3 REVIZUIT 2, 20 APRILIE 2001, a se vedea: http://www.loreg.coe.int
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angajamentelor Suediei referitoare la implementare CDC; de asemenea, are un rol foarte
important şi în activitatea legislativă curentă.

InstituŃia care realizează monitorizarea

Avocatul Copilului:
Al treilea raport periodic, CRC/C/125/Add.1, 12/iulie/2004
Primul model al instituŃiei Avocatului Copilului a fost realizat de o ONG – Rädda Barnen
(SalvaŃi Copiii Suedia) – şi promovat în Anul InternaŃional al Copilului (1979). Biroul
Avocatului Copilului a fost înfiinŃat prin decizia Parlamentului (1993:335). Rolul Biroului a
fost clarificat prin legislaŃia în domeniu şi îl include, printre altele, pe cel de reprezentant al
intereselor şi promotor al drepturilor copiilor şi tinerilor, pe baza angajamentelor Suediei
asumate prin adoptarea CDC. O altă modificare importantă a fost asumarea rolului proactiv al
Biroului în legătură cu strategia naŃională pentru implementarea CDC în Suedia, drept o
responsabilitate permanentă şi statutară.
În vara anului 2002, Riksdag a adoptat ca Lege o decizie guvernamentală intitulată Avocatul
Copilului, o instituŃie mai puternică (En förstärkt Barnombudsman). Decizia, care este parte a
strategiei naŃionale aprobate de Riksdag pentru implementarea CDC, include propuneri
pentru întărirea rolului Biroului Avocatului Poporului şi pentru definirea responsabilităŃilor
sale. Chiar dacă Avocatul Poporului va continua să fie subordonat Guvernului, măsurile
adoptate vor conferi Biroului un grad mai mare de independenŃă. Amendamentele au intrat în
vigoare la 1 iulie 2002.
Avocatul Poporului a fost, de asemenea, învestit cu anumite puteri legislative, în relaŃia sa cu
alte autorităŃi şi consilii municipale şi locale. Acesta are dreptul să solicite informaŃii cu
privire la progresele înregistrate de către aceste autorităŃi în ceea ce priveşte implementarea
măsurilor de protecŃie şi promovare a drepturilor copiilor şi tinerilor.
Conform noii legislaŃii, Avocatul Copilului are responsabilitatea de a colecta informaŃii şi
date statistice despre situaŃia copiilor şi tinerilor din Suedia. În acest sens, este important să
subliniem faptul că Biroul Avocatului Copilului nu este responsabil cu producerea datelor
statistice, ci elaborează materiale pe baza datelor furnizate de alte organizaŃii. InstituŃia poate
să facă o selecŃie competentă a materialelor statistice existente, care să fie incluse în
publicaŃia statistică pe care o realizează „Până la 18“ (Upp till 18), datorită imaginii de
ansamblu pe care o are despre lumea copiilor şi a tinerilor.
Biroul Avocatului Copilului se bucură de un grad ridicat de independenŃă. De la înfiinŃare, a
fost liber să critice măsurile luate de Guvern şi să se angajeze în formarea opiniei publice cu
privire la probleme şi domenii, conform propriei selecŃii. Poate colabora cu orice organizaŃii
de voluntari sau de altă natură şi a făcut acest lucru, cu unele întreruperi, încă de la înfiinŃare.
Prevederile noii decizii guvernamentale – Avocatul Copilului, o instituŃie mai puternică – au
definit şi întărit mai mult independenŃa Avocatului Copilului.
Biroul Avocatului Copilului a organizat conferinŃe şi un număr mare de activităŃi de instruire
şi informare în municipalităŃile şi comitatele din Suedia. A fost înfiinŃat şi un grup de
referinŃă, alcătuit din reprezentanŃi ai autorităŃilor locale. În 2001, Avocatul Copilului a
publicat o versiune adăugită a primei versiuni a manualului pentru consilii municipale şi
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locale, publicat în 1998. Biroul a realizat şi studii despre exemple de acŃiuni concrete ale
municipalităŃilor, cu scopul de a identifica cele mai eficiente abordări ale activităŃilor de
implementare a CDC şi cele mai bune metode de a ajunge cu aceste acŃiuni direct la copii.
AutorităŃile locale au apreciat această colaborare şi au considerat-o extrem de utilă.
De asemenea, a fost utilizat un chestionar, ca o modalitate de a monitoriza respectarea
prevederilor CDC. Începând cu 1995, Biroul a realizat cercetări pe baza chestionarului în
toate municipalităŃile din Ńară. Ultima cercetare în cadrul consiliilor locale şi municipale a
fost realizată în anul 200158.
Avocatul Copilului consideră că implementarea CDC la nivelul municipalităŃilor este încă în
faza de pregătire şi mobilizare. Cu toate că există un număr de consilii municipale şi locale
pentru care CDC este un instrument uzitat, există semnale că urmează curând şi următoarea
fază a procesului, implementarea şi acŃiunea. Pe de altă parte, puŃine municipalităŃi au ajuns
la faza de evaluare. Există multe lucruri de făcut în acest sens, atât în ceea ce priveşte
dezvoltarea metodelor, cât şi deprinderea cunoştinŃelor. O preocupare majoră o constituie,
desigur, modalitatea de a schimba în mod pozitiv viaŃa de zi cu zi a fiecărui copil / tânăr.
În cazul consiliilor municipale şi locale, este dificil să se identifice cu acurateŃe factorii care
au influenŃat modul în care autorităŃile centrale au abordat munca de implementare a CDC.
Cu toate acestea, gradul de conştientizare cu privire la CDC şi importanŃa acesteia este mai
mare în rândul adulŃilor, dar şi al copiilor şi tinerilor. Numeroase autorităŃi ale căror decizii
definesc şi determină situaŃia copiilor au recunoscut valoarea potenŃială a CDC atât ca set de
obiective, cât şi ca instrument operaŃional.
Avocatul Copilului caută în mod activ modalităŃi de creştere a gradului de conştientizare cu
privire la CDC. Scrie articole polemice pentru media, transmite comunicate de presă,
organizează conferinŃe de presă şi întâlniri, dă sau participă la interviuri. Avocatul Copilului
lucrează cu diferite tipuri de media, dar este în mod special preocupat să fie prezent în mass
media care se adresează copiilor şi tinerilor.
Avocatul Copilului a înfiinŃat un consiliu al copiilor şi tinerilor cu 14 membri, cu scopul de a
stabili un contact mai intens şi frecvent cu copiii şi tinerii din întreaga Ńară.59 De asemenea,
şi-a intensificat eforturile de comunicare cu copiii şi tinerii prin vizite în şcoli etc., cu scopul
de a obŃine informaŃii utile pentru activităŃile specifice.
Monitorizare: colectarea datelor

Al treilea raport periodic, CDC/C/125/Add.1, 12/iulie/2004
32. Biroul de Statistică al Suediei produce date statistice cu privire la situaŃia copiilor
începând cu anul 1998, când Guvernul i-a solicitat acest lucru. Sunt alocate fonduri speciale
pentru această activitate, al cărei obiectiv iniŃial a fost să pună la dispoziŃie statistici
elementare cu privire la situaŃia copiilor şi a familiilor, obiectiv care a fost atins în mare parte.
InstituŃia a publicat trei rapoarte: SituaŃia Copiilor şi a Familiilor 1998, 1999 şi 2000. Ultimul
raport, publicat în anul 2000, conŃine informaŃii despre structura familiilor, separarea
părinŃilor, tipul de rezidenŃă, venituri, îngrijirea preşcolarilor şi ocupaŃiile părinŃilor.
58

De la data transmiterii celui de-al treilea raport periodic către Comitetul ONU, au mai fost realizate două
cercetări, în 2003 şi 2005, după cum este explicat în secŃiunea „Mecanisme independente de monitorizare”.
59
De la data transmiterii celui de-al treilea raport periodic către Comitetul ONU, Avocatul Copilului a înfiinŃat o
serie de consilii: un consiliu al tinerilor şi câteva consilii ale copiilor.

100

33. Guvernul a solicitat Biroului de Statistică al Suediei să continue publicarea de statistici
privind situaŃia copiilor. În acest sens, unul dintre obiective este oferirea unei imagini
echilibrate şi complexe cu privire la situaŃia copiilor din Suedia. Pentru acest lucru, instituŃia
utilizează date furnizate de alte organisme. Este posibil să fie necesară realizarea unui
material din care să reiasă legătura dintre diferitele perioade din viaŃa unui copil. Domeniile
de interes pentru această activitate sunt şcolile, sănătatea copiilor, copiii şi sistemul legislativ
şi copiii şi serviciile sociale.
34. Guvernul consideră că trebuie continuată activitatea de colectare a datelor despre copii şi
tineri.
Recomandările Finale ale Comitetului pentru Drepturile Copilului

CRC/C/15/Add.248, 30/martie/2005
Monitorizarea independentă
6. Comitetul apreciază adoptarea Legii din anul 2002, care întăreşte rolul Avocatului
Copilului şi activităŃile numeroase realizate de Avocatul Copilului în scopul implementării
drepturilor copilului. Cu toate acestea, Comitetul consideră că trebuie aduse îmbunătăŃiri
suplimentare.
7. Comitetul recomandă:
(a) Ca statul parte să ia în considerare modificarea mandatului Avocatului Copilului, astfel
încât instituŃia să poată investiga plângerile individuale;
(b) Raportul anual al Avocatului Copilului să fie prezentat Parlamentului, odată cu
informaŃiile despre măsurile pe care Guvernul intenŃionează să le adopte pentru
implementarea recomandărilor Avocatului Copilului.

Colectarea datelor
10. Comitetul îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că:
(a) Nu există date disponibile cu privire la numărul total al copiilor cu dizabilităŃi;
(b) Nu există date disponibile cu privire la copiii cu vârste între 15 şi 18 ani, victime ale
abuzului;
(c) Numărul total al copiilor victime ale exploatării sexuale nu este cunoscut cu exactitate.
11. Comitetul recomandă Statului parte să stabilească o modalitate coordonată de abordare a
tuturor instituŃiilor care colectează date cu privire la situaŃia copiilor şi să introducă un sistem
complex de colectare a datelor care să includă toate domeniile acoperite de ConvenŃie. În
special, Comitetul recomandă ca datele privind copiii:
(a) Cu dizabilităŃi să fie colectate şi clasificate în funcŃie de tipul dizabilităŃii;
(b) Victime ale abuzului să fie diferenŃiate de cele ale adulŃilor;
(c) Victime ale exploatării sexuale să fie mai exacte.
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ANEXA 2: PARTENERI ŞI INTERVIURI
OrganizaŃii partenere
 SalvaŃi Copiii - Gelb÷kit Vaikus, Lituania
 SalvaŃi Copiii România
 Centrul pentru Drepturile Copilului, Serbia
 Centrul de Informare privind Drepturile Copilului, Republica Moldova
 Uniunea Estoniană pentru ProtecŃia Copilului, Estonia

Lista interviurilor în funcŃie de Ńară
Estonia
OrganizaŃia / InstituŃia
Uniunea Estoniană
pentru ProtecŃia
Copilului
Ministerul SolidarităŃii
Sociale

Data
22.01.2007

Nume
Malle Hallimäe

FuncŃia
Manager Program Advocacy pentru
Drepturile Copilului

22.01.2007

Signe Kaplan

FuncŃionari în cadrul Departamentului
pentru Bunăstare Socială

Biroul Cancelarului de
JustiŃie

23.01.2007

Anniki Tikerpuu
Kadri Soova
Andres Aru

DirecŃia de Sănătate şi
Bunăstare Socială, Tallin

23.01.2007

Reet Raak

Consilieri în cadrul Departamentului
pentru Solidaritate Socială, EducaŃie
şi Cultură
Coordonatori

Merle Leopard

Lituania
OrganizaŃia / InstituŃia
AdministraŃia Locală şi
InspecŃia pentru
ProtecŃia Copilului
Lazdynų
AdministraŃia Locală
Vilnius, DirecŃia de
Sănătate şi ProtecŃie
Socială, Departamentul
pentru ProtecŃia
Copilului
Ministerul Muncii şi
SolidarităŃii Sociale

Data
24.01.2007

24.01.2007

25.01.2007

Nume
Irena-Stase
Kuzmickiene

FuncŃia
Director Adjunct

Juozas Kieras
Gintaras
Žandaravičius

Inspector ProtecŃia Copilului
Director DirecŃie

Rasa Uždavinyt÷

Coordonator

Steponas Kulbauskas

Şeful Departamentului pentru Tineret
şi Familie

Odeta Tarvydien÷

AgenŃia pentru ProtecŃia
Copilului Kaunas şi

26.01.2007

Agne Sakalauskaite
Birute Daugeliene
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Coordonatori Serviciul de Stat pentru
protecŃia Copilului şi AdopŃie
Directorul AgenŃiei pentru ProtecŃia
Copilului Kaunas şi Preşedintele

AsociaŃia AgenŃiilor
pentru ProtecŃia
Copilului
Biroul NaŃional al
Avocatului Copilului

AsociaŃiei NaŃionale a AgenŃiilor
pentru ProtecŃia Copilului
26.01.2007

Rimante
Šalaševičiūt÷

Avocatul Copilului

OrganizaŃia / InstituŃia
Consiliul Raional pentru
ProtecŃia Drepturilor
Copilului

Data
11.01.2007

Nume
Vera Stahi

FuncŃia
Inspector Raional pentru Drepturile
Copilului

Centrul de Zi pentru
copii cu nevoi speciale,
Speranza
Consiliul Tinerilor din
JudeŃul Criuleni

11.10.2007

Alexadra Grajdian

11.01.2007

Olesea Godorog
(Dubăsarii Vechi),
Alexandru Zlotea
(Cimişeni), Moşu
Maria (OniŃcani),
Anastasia
Mihailovschi
(Criuleni), Liliana
Ursu (Criuleni), Ana
Rotaru (Dubăsarii
Vechi), Gheorghe
Pisarenco (Cimişeni)

Membri în Consiliul Tinerilor

Consiliul NaŃional pentru
ProtecŃia Drepturilor
Copilului
Ministerul SănătăŃii şi
ProtecŃiei Sociale,
DirecŃia pentru Egalitate
de Şanse şi Politici
Familiale
Centrul pentru
Drepturile Omului din
Republica Moldova

11.01.2007

Olga Lisenco
Domnica Ganu

Coordonator (Criuleni)
Manager Secretariat

11.01.2007

Ecaterina Berejan

Specialist Principal

Lidi Pascal

Manager DirecŃie

Raisa Apolschii

Avocat şi Director

Iurie Perevoznic

Avocat

Terre des Hommes

12.01.2007

Ivan Cucu
Antonina Comerzan

Centrul NaŃional al
ONG-urilor pentru
Prevenirea Abuzurilor
asupra Copiilor
DirecŃia Municipiului
Chişinău pentru
ProtecŃia Drepturilor
Copilului

12.01.2007

Daniela Samboteanu

Avocat
Manager Programul de Prevenire a
Traficului de Copii
Director

12.01.2007

Clara CaŃ

Director Adjunct

Republica Moldova

Emilia Bradiştian

12.01.2007
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Inspector Şcolar Raional
Director

România
OrganizaŃia / InstituŃia
DGASPC (DirecŃia
Generală de AsistenŃă
Socială şi ProtecŃia
Copilului), Bucureşti
Sectorul 2
Grupul la Nivel Înalt
pentru Copiii României
Autoritatea NaŃională
pentru ProtecŃia
Drepturilor Copilului
Autoritatea NaŃională
pentru Persoanele cu
Handicap
Biroul Avocatului
Poporului
UNICEF România

Data
09.01.2007

Nume
Alina Popa Alexe

FuncŃia
Şef Serviciu

09.01.2007

Irina Cruceru

Consultant

09.01.2007

Elena Tudor

Şef direcŃie

09.01.2007

Paulian Sima

Şef Serviciu

10.01.2007

Monica Stanciu
Elena Camelia
Goleanu
Voica Pop

Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti

10.01.2007

Elena Stefan

10. 01.2007

Consilier

10.01.2007

Cristina Gîju

Responsabil Program Drepturile
Copilului
Inspector şcolar pentru activităŃi
şcolare curriculare şi extracurriculare
Inspector şcolar pentru programe de
cooperare internaŃională şi integrare
Europeană
Şef Serviciu Juridic

OrganizaŃia / InstituŃia
Ministerul Muncii,
Ocupării şi Politicilor
Sociale
Biroul Avocatului
Poporului pentru
Provincia Vojvodina

Data
18.12.2006

Nume
Ljubomir Pejakovic

FuncŃia
Asistent Ministru

18.12.2006

Ranka Vujovic
Petar Teofilović

Manager InspecŃii
Avocatul Poporului

Marija Kordić

Centrul de AsistenŃă
Socială, Sectorul Stari
Grad, Municipiul
Belgrad
Centrul pentru
Drepturile Copilului
SalvaŃi Copiii UK
OSCE

19.12.2006

Mirjana Djokovic

Adjunctul pentru ProtecŃia Drepturilor
Copilului din cadrul Avocatul
Poporului
Asistent Social şi Director al
Centrului

19.12.2006

Vlada Jovanic
Vesna Dejanovic

Asistent Social
Director Interimar

19.12.2006
20.12.2006

Raša Sekulović
Nataša Novaković

21.12.2006

Dušanka Gaćeša

Manager Program, ProtecŃia Copilului
Consilier juridic pe problema
reformei sistemului penitenciar şi a
instituŃiilor pentru drepturile omului
Avocatul Poporului Municipiului
Belgrad

21.12.2006

Veronika Ispanovic
Radojkovic

Cristiana Mateiciuc

DGASPC Bucureşti
Sector 1

Serbia

Biroul Avocatului
Poporului, Municipiul
Belgrad
Consiliul pentru
Drepturile Copilului
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Membru al Consiliului

Suedia
OrganizaŃia / InstituŃia
Municipalitatea Örebro

SalvaŃi Copiii

Biroul Avocatului
Copilului

Biroul Avocatului
Copilului, Botkyrka

Data
04.12.2006

05.12.2006

05.12.2006

06.12.2006

Nume
Johnny Andersson

FuncŃia
Fost Preşedinte al Consiliului
Municipal pentru Tineri şi Probleme
Sociale

Solvey Solleman

Responsabil Administrativ
Municipal
Consilier Principal, Biroul
Secretarului General

Sven Winberg

Kalle Elafsson

Responsabil Program, Programul
NaŃional Suedez

Eva Geidenmark

Kenneth Ljung

Consilier Principal, Programul
Managementul InformaŃiilor şi
Dezvoltare
Responsabil Program

Henrik Ingrids

Responsabil

Sten Schramm
Ewa Hollen

Responsabil
Avocatul Copilului
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ANEXA 4: CHESTIONARE
Versiunea pentru persoanele intervievate care acŃionează la nivel central
1. Ce sistem guvernamental de monitorizare a drepturilor copilului există în Ńara dvs.?
Monitorizare centrală bazată pe colectarea directă a datelor
Monitorizare centrală bazată pe furnizarea datelor la nivel local (de către administraŃia
locală, servicii sociale etc.)
Monitorizare locală coordonată / sprijinită la nivel central (de ex. bazată pe indicatori
comuni utilizaŃi de mecanismele de monitorizare la nivel local)
Monitorizare autonomă la nivel local (cu sau fără schimb de informaŃii şi împărŃire a
jurisdicŃiei cu mecanismele de monitorizare la nivel central)
Monitorizare locală policentrică (cu intervenŃia mecanismelor de monitorizare la
diferite niveluri)
Altul?.............................................................................................................
Vă rugăm descrieŃi cum funcŃionează acest sistem.

2. Vă rugăm completaŃi tabelul următor prin care se explică cum / de către cine sunt
îndeplinite funcŃiile de monitorizare a drepturilor copilului, în Ńara dumneavoastră:
La nivel
naŃional
Mecanisme de monitorizare centrală a
drepturilor omului şi implicit, abordarea
aspectelor legate de situaŃia copilului
Mecanisme de monitorizare centrală a
drepturilor copilului (departament autonom sau
integrat în cadrul altei instituŃii)
Alt mecanism tematic de monitorizare a
drepturilor omului (de ex. discriminare, aspecte
de gen)
Responsabil sau Comisie pentru drepturile
copilului în cadrul guvernului sau unui
minister / AgenŃie
Servicii de inspecŃia drepturilor copilului, pe
diferite sectoare (sănătate, educaŃie, justiŃie,
protecŃia copilului etc.)
Mecanism de monitorizare a drepturilor
copilului la nivel regional / judeŃean / de
provincie
Mecanism de monitorizare a drepturilor
copilului la nivel naŃional
ONG-uri pentru drepturile copilului
Grupuri ale copiilor
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La nivel
regional / de
provincie

La nivel
local /
municipal

Grupuri profesionale (de ex. asociaŃii ale
profesorilor, ale specialiştilor din domeniul
sănătăŃii, etc..)
Alte grupuri interesate de problematica
drepturilor copilului (ex. asociaŃii ale
părinŃilor, ale consumatorilor, etc.)
Altele ?..............................................................
3. Cât de adecvat reflectă instituŃia centrală de monitorizare, situaŃia copiilor la nivel
local?
Vă rugăm menŃionaŃi instituŃia principală responsabilă cu monitorizarea drepturilor copilului
la nivel naŃional (dacă sunt mai multe instituŃii, vă rugăm să le numiŃi şi să răspundeŃi la
următoarele întrebări, pentru fiecare instituŃie în parte):
Care sunt prevederile legii prin care se stabileşte mandatul instituŃiei, cu privire la
monitorizarea la nivel local?
Este capacitatea de a lucra la nivel local, un criteriu utilizat în desemnarea celor responsabili
de monitorizarea drepturilor copilului?
Cum asigură echipa / biroul o colaborare sistematică cu toate regiunile?
Care este tipul de informaŃii primite de la fiecare unitate teritorială? Cum sunt acestea
comunicate?
- De la autoritatea / instituŃia locală ?
- De la ONG locale ?
- De la copii?
Cum se primesc informaŃii directe de la copii?
- Care trăiesc în zonele izolate?
- Care se află în instituŃii?
- Care trăiesc în stradă?
- Care se află în conflict cu legea?
- Care muncesc?
În ce situaŃii a intervenit instituŃia centrală de monitorizare în aspecte privind legislaŃia sau
politicile aplicabile la nivelul regional / judeŃean referitoare la implementarea drepturilor
copilului?
Ce situaŃii specifice referitoare la drepturile copilului a monitorizat instituŃia centrală la nivel
local:
- În mod direct (vizite, colectare de date, intervenŃii etc.)?
- În mod indirect (solicitarea de rapoarte instituŃiilor locale, sprijinirea colectării de
date la nivel local, diseminarea standardelor, etc.)
De ce acestea?
În ultimul an, instituŃia centrală de monitorizare a drepturilor copilului a participat la nivel
local / regional la:
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ConferinŃe publice
Sesiuni de pregătire

Da
Da

Nu
Nu

Programe de radio, TV,
mass-media locale
Diseminare de pliante /
manuale

Da

Nu

Da

Nu

Întâlniri cu copiii
Întâlniri cu
administraŃiile locale
Întâlniri cu mass
media locale
Prezentarea publică a
raportului anual

Da
Da

Nu
Nu

Da

Nu

Da

Nu

4. În Ńara dvs., care sunt mecanismele non-judiciare de înaintare a
plângerilor/sesizărilor, adaptate copiilor cărora le-au fost încălcate drepturile?
Este necesară epuizarea mijloacelor existente la nivel local pentru ca o plângere / sesizare să
fie înaintată nivelului central?
Cum asigură instituŃiile de monitorizare sprijin şi protecŃie copiilor care au înaintat sesizări?
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Versiunea pentru persoanele intervievate care acŃionează la nivel local
1. Ce sistem guvernamental de monitorizare a drepturilor copilului există în Ńara dvs.?
Monitorizare centrală bazată pe colectarea directă a datelor
Monitorizare centrală bazată pe furnizarea datelor la nivel local (de către administraŃia
locală, servicii sociale etc.)
Monitorizare locală coordonată / sprijinită la nivel central (mecanisme de monitorizare
locală, bazate pe indicatori comuni)
Monitorizare autonomă la nivel local (cu sau fără schimb de informaŃii şi împărŃire a
jurisdicŃiei cu mecanismele de monitorizare la nivel central)
Monitorizare locală policentrică (cu intervenŃia mecanismelor de monitorizare la
diferite niveluri)
Altul?.............................................................................................................
Vă rugăm descrieŃi cum funcŃionează acest sistem.
2. Vă rugăm completaŃi tabelul şi explicaŃi cum / ce entitate îndeplineşte funcŃiile de
monitorizare a drepturilor copilului în Ńara dvs.:
La nivel
naŃional
Mecanisme de monitorizare centrală a
drepturilor omului şi implicit, abordarea
aspectelor legate de situaŃia copilului
Mecanisme de monitorizare centrală a
drepturilor copilului (departament autonom sau
integrat în cadrul altei instituŃii)
Alt mecanism tematic de monitorizare a
drepturilor omului (de ex. discriminare, aspecte
de gen)
Responsabil sau Comisie pentru drepturile
copilului în cadrul guvernului sau unui
minister / AgenŃie
Servicii de inspecŃia drepturilor copilului, pe
diferite sectoare (sănătate, educaŃie, justiŃie,
protecŃia copilului etc.)
Mecanism de monitorizare a drepturilor
copilului la nivel regional / judeŃean / de
provincie
Mecanism de monitorizare a drepturilor
copilului la nivel local
ONG-uri pentru drepturile copilului
Grupuri ale copiilor
Grupuri profesionale (de ex. asociaŃii ale
profesorilor, ale specialiştilor din domeniul
sănătăŃii, etc..)
Alte grupuri interesate de problematica
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La nivel
regional / de
provincie

La nivel
local /
municipal

drepturilor copilului (ex. asociaŃii ale
părinŃilor, ale consumatorilor, etc.)
Altele ?..............................................................
3. Cum monitorizează instituŃiile locale drepturile copilului?
Vă rugăm menŃionaŃi instituŃia guvernamentală principală responsabilă cu monitorizarea
drepturilor copilului la nivel local (dacă sunt mai multe mecanisme, vă rugăm să le numiŃi şi
să răspundeŃi la următoarele întrebări, pentru fiecare mecanism în parte):

Care este baza legală sau administrativă pe care funcŃionează această instituŃie de
monitorizare locală?
Care este procedura de numire, mandatul şi structura acestei instituŃii/ birou?
Acest mecanism există în toate celelalte regiuni / municipalităŃi?
Cum află copiii de existenŃa acestuia? Cum află adulŃii de existenŃa acestuia?
În regiunea dvs. sau într-o regiune / municipalitate pe care aŃi dori să o daŃi exemplu:
Vă rugăm menŃionaŃi regiunea/municipalitatea:
Ce modificări ale legislaŃiei, politicilor, bugetului au fost obŃinute de către instituŃia
dumneavoastră, în urma solicitărilor înaintate nivelului local ?
Ce modificări ale legislaŃiei, politicilor, bugetului au fost obŃinute de către instituŃia
dumneavoastră, în urma solicitărilor înaintate nivelului central ?
Din câte cunoaşteŃi, ce domenii sau articole ale ConvenŃiei ONU cu privire la Drepturile
Copilului au fost abordate cu precădere?
Ce tip de consultări există între această instituŃie şi:
- Factori interesaŃi la nivel local / regional?
- Societatea civilă?
- Copii?
Cum colaborează această instituŃie cu:
- Mecanismele de monitorizare la nivel naŃional?
- Alte mecanisme de monitorizare la nivel regional / local?
Raportul anual al instituŃiei este transmis şi altor regiuni? Dar nivelului naŃional? Prin ce
mijloace?
Există indicatori comuni pentru câteva / toate regiunile, utilizaŃi pentru a raporta situaŃia la
nivel regional?
Care sunt asemănările şi deosebirile dintre modul în care lucrează această instituŃie şi modul
în care lucrează instituŃii similare din alte regiuni?
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4. În Ńara dvs., care sunt mecanismele non-judiciare de înaintare
plângerilor/sesizărilor, adaptate copiilor cărora le-au fost încălcate drepturile?

a

Este necesară epuizarea mijloacelor existente la nivel local pentru ca o plângere / sesizare să
fie înaintată nivelului central?
Ce aŃi recomanda unui copil care doreşte să adreseze o plângere în mod sigur şi eficient, în
legătură cu încălcări ale drepturilor comise de:
- Guvern / stat ? (de ex. legi, politici etc.);
- Servicii guvernamentale ? (de ex. sistemul şcolar, spital public etc.);
- Un funcŃionar al statului? (de ex. poliŃist, profesor etc.);
- O persoană privată ? (de ex. vecin, un alt copil);
- Acasă?
- Într-o instituŃie închisă / închisoare?
Cum se poate asigura protecŃie echitabilă:
- În cazul în care făptuitorul este un reprezentant sau o instituŃie guvernamentală
centrală sau local?
- În cazul în care fapta este analizată la nivel local sau naŃional?
Cum asigură organismele de monitorizare sprijin şi protecŃie pentru copiii care înaintează
plângeri?
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