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CENTRUL DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE PRIVIND DREPTURILE COPILULUI (CIDDC) este o organizaţie 
nonguvernamentală ce activează în Republica Moldova de peste 20 de ani. Informăm și instruim ADULȚII să înțeleagă 
ce nevoi are copilul și ce responsabilități au ei în legătură cu realizarea acestora în familie, la școală sau în alt mediu. 
Susținem COPIII să-și facă vocea auzită și să in�uențeze deciziile autorităților. Oferim suport AUTORITĂȚILOR să 
consulte opinia copilului și să ia decizii în interesul lui. 

VIZIUNE 
O societate în care �ecare copil este respectat și tratat ca �ință umană cu drepturi depline. 

Contribuim la crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului, dezvoltarea capacităților 
deținătorilor de obligații (responsabilii de bunăstarea copiilor) și împuternicirea titularilor de drepturi să le ceară. 

Monitorizăm permanent eforturile statului de a-și îndeplini obligațiile asumate conform Convenției ONU privind 
Drepturile Copilului (CDC).
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INTERVENȚIILE CIDDC se bazează pe CDC și se axează 
pe următoarele 4 domenii:

CIDDC contribuie la realizarea drepturilor copilului, 
în special, prin:

n Integrarea aplicării principiilor generale 
ale CDC.

n Consolidarea capacităţilor titularilor de 
drepturi de a-și cere drepturile și a titularilor 
de obligaţii de a-și îndeplini 
responsabilităţile;

n Forti�carea sistemelor, structurilor și 
mecanismelor pentru a transpune 
drepturile în realitate;

PROGRAME:

PARTICIPAREA COPILULUI PROTECȚIA COPILULUI

Promovarea mediului 
familial și a îngrijirii 

alternative

Asigurarea dreptului 
la și în educație

Protecția copiilor 
împotriva tuturor 

formelor de violență

Instituirea copiilor 
ca subiecţi ai 

drepturilor/titulari 
de drepturi

EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI
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TOTALUL BENEFICIARILOR DIRECȚI: 

1948 151
PROFESIONIȘTI PĂRINȚI

1445
COPII

GRUPURI DE LUCRU: În 2020, membrii echipei CIDDC au făcut parte din 2 grupuri de lucru permanente și

Comisia municipală pentru protecția 
copilului a�at în di�cultate, Chișinău;

Consiliul Consultativ pentru Adopții.

3 Grupuri de lucru 
ad-hoc:

2 Grupuri de lucru
permanente:

Grupul de monitorizare a drepturilor copiilor și tinerilor, 
organizat și facilitat de O�ciul din Moldova al Înaltului 
Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR).

Grupul de referință privind implementarea 
Programului de Dezvoltare a Centrelor de 
Tineret 2022 (PDCT 2022);

Platforma consultativă a reprezentanților 
societății civile pe lângă Parlamentul 
Republicii Moldova;

1801147
10249

478967

3 grupuri de lucru ad-hoc.
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În 2020, CIDDC a oferit asistență tehnică Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) elaborarea 
următoarelor documente relevante pentru realizarea drepturilor copilului la participare și la protecție față 
de orice formă de violență în educație:

   

ь Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional, în condiții de carantină, pentru 
instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (Ordinul MECC nr. 351 din 19.03.2020);

ь Finalizarea în condiții de carantină a anului de studii 2019-2020 în învățământul general (Ordinul MECC 
nr. 427 din 04.05.2020);

ь Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de 
COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar (Ordinul MECC nr. 840 
din 13.08.2020);

ь Metodologia de evaluare prin descriptori la Educație pentru Societate, revizuită în baza feedback-ului 
elevilor și profesorilor (Ordinul MECC nr. 894 din 26.08.2020);

ь Finalizarea semestrului I al anului de studii 2020-2021 – starea de bine a elevilor (Circulara MECC nr. 6906 
din 10.12.20).

Suport a mai fost oferit Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare a MECC în actualizarea/adaptarea la 
COVID-19 a Recomandărilor privind respectarea, protecția și asigurarea drepturilor omului/ copilului în procesul 
de evaluare a competențelor.

De asemenea, asistență tehnică a fost oferită MECC pentru asigurarea participării adolesecenților/telor la luarea 
deciziilor și pentru protecția față de violență a elevilor/elor din învățământul profesional tehnic.
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PARTICIPAREA COPILULUI

Consiliul Național al Elevilor din Învățământul Profesional Tehnic (CNE ÎPT) 2019-2020.1

În 2020, CNE ÎPT s-a întrunit în 19 sesiuni, majoritatea online.

Membrii/ele CNE ÎPT au lansat prima campanie online de prevenire a bullying-ului în școli 

BĂIEȚI
17

FETE
23

Membri 
CNE ÎPT

40

În 2020, CIDDC a susținut copii și adolescenți/te să participe în cadrul următoarelor mecanisme de participare:
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https://drepturilecopilului.md/index.php/ro/noutati/media/480-istoria-incepe-cu-ei-membrii-consiliului-national-al-elevilor-din-invatamantul-profesional-tehnic-2019-2020


și au cercetat . cum are loc procesul de învățământ online în ÎPT
Concluzii și recomandări au fost transmise MECC și 
reprezentanților instituțiilor din ÎPT în cadrul unui 
eveniment public cu  participarea a 

de
persoane

275

femei și fete
193

băieți și bărbați
82
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https://drive.google.com/file/d/1qC-hyWCFZSQfnEpZhqUVoA53s18-Pcix/view
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Consiliul Național al Elevilor din Învățământul Profesional 
Tehnic (CNE ÎPT) 2020-2021.2

BĂIEȚI
19

FETE
32

Membri 
CNE ÎPT

51

S-a întrunit în 17 sesiuni online. Membrii/ ele CNE ÎPT au identi�cat 
o problemă - regulile nescrise din sistemul ÎPT - și au început s-o 
cerceteze. 

De asemenea, MECC a consultat opinia membrilor/ membrelor CNE 
ÎPT privind modul de aplicare a modelelor de studii pe timp de 
pandemie.

Activitățile grupului -  , @cne_ipt. https://www.facebook.com/cneipt

Membrii/ele Grupului de Re�ecție 3 (RG3)3

BĂIEȚI
3

FETE
15

adolescenți/te
18

ghidați/te de experta Bogdana Bursuc, au dat startul unui 
studiu participativ privind educația sexuală în școli. 

Activitățile grupului sunt re�ectate pe Platforma Copiilor
( ; www.monitor.drepturilecopilului.md

; @platforma_copiilor).www.facebook.com/platformacopiilor

https://www.facebook.com/cneipt
file:///C:\\Users\\smilj\\Downloads\\www.monitor.drepturilecopilului.md
http://www.facebook.com/platformacopiilor
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 În total în 2020, 278 elevi/e (199 de fete, 79 de băieți) 
membri/e ai/ale Consiliilor Elevilor (CE) și alți elevi/alte 
eleve din instituții de învățământ general (raioanele 
Anenii Noi, Ștefan Vodă, Călărași și mun. Chișinău) și 110 
de elevi/e membri/e ai/ale CE din 5 instituții din ÎPT (72 
de fete, 38 de băieți) au participat la ateliere de formare 
având ca scop îmbunătățirea funcționării CE. În afară de 
copii, CIDDC a dezvoltat capacitățile a 105 profesori/oare 
coordonatori/oare ai/ale CE (82 de femei, 23 bărbați) de 
a oferi suportul necesar activității CE. Subiectele principale 
au fost clari�carea rolului și funcțiilor CE, metode de lucru 
participative și rolul membrilor/elor CE și al 
coordonatorilor/oarelor adulți/te.

4

278 ELEVI 

105 PROFESORI

110 ELEVI

Învățământ 
General 

Învățământ Profesional 
Tehnic (ÎPT)

CONSILIUL 
ELEVILOR

BĂIEȚIFETE
199 79

BĂIEȚIFETE
72 38

23 82
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5          CIDDC a susținut instituirea Consiliului Municipal al Elevilor (CME) 
          din Chișinău prin ghidarea a 3 reprezentante ale Direcției Generale 
          Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Consiliului Municipal Chișinău și 
a 14 elevi/e (10 băieți și 4 fete), membri/e ai/ale grupului de lucru ce a 
elaborat regulamentul de selectare, a organizat 3 sesiuni de informare 
cu candidații și candidatele (73 de participanți/te; 11 băieți și 62 de fete) 
și au selectat actuala componență a CME Chișinău (36 de elevi/e; 7 băieți 
și 29 de fete). 

6

au contribuit la dezvoltarea/consolidarea capacităților 
lor în domeniul participării copiilor la procesele 
decizionale.

2
BĂRBAȚI FEMEI

6

FORMATORI/OARE CU EXPERIENȚĂ

1
BĂIAT FETE

5

FORMATORI/OARE ÎNCEPĂTORI/OARE

7 Experții CIDDC continuă să ofere suport și altor 
organizații neguvernamentale, pentru a dezvolta/
consolida capacitățile acestora de a promova 
participarea copiilor în procesul decizional:  

Alianța ONG-urilor active în domeniul 
Protecției Sociale a Copilului și Familiei 
(APSCF)  – 8 ateliere au fost organizate, 
împreună cu O�ciul Avocatului Poporului 
pentru protecția drepturilor copilului  și 
Secretariatul APSCF, pentru organizațiile 
membre ale APSCF privind participarea 
copiilor în activitățile acestora. 48 de 
persoane au participat (40 de femei, 8 
bărbați), reprezentând 16 ONG-uri și alte 
organizații și instituții.

Misiunea Socială Diaconia a 
Mitropoliei Basarabiei – 6 ateliere au 
fost organizate pentru angajați/te 
Diaconia (10 participanți/te; 6 femei și 
4 bărbați) privind participarea copiilor 
în activitățile organizației.
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PROTECȚIA COPILULUI

În 2020, CIDDC a contribuit la:

Strășeni

Consolidarea capacităților a 14 facilitatori și facilitatoare 

locali/e (13 femei și 1 bărbat) de a în�ința Cluburi ale Taților 

și a facilita activitățile acestora. În total, 14 Cluburi ale 

Taților au fost în�ințate în 9 locații din raioanele:

 

Consolidarea competențelor parentale 
a 108 de părinți din raioanele Ștefan 
Vodă și Anenii Noi.

6

BĂRBAȚI FEMEI

102

Consolidarea capacităților a 45 de medici/e de 
familie și asistenți/te ai/ale acestora din 
raioanele Strășeni și Fălești  de a încuraja 
implicarea taților în creșterea și educarea copiilor 
lor, inclusiv prin participarea la vizitele medicale 
și asistarea la naștere

4
BĂRBAȚI FEMEI

41

Fălești 

Consolidarea competențelor parentale a 
43 de actuali tați și 97 de viitori tați din 
raioanele Strășeni și Fălești.

43

ACTUALI TAȚI VIITORI TAȚI 

97

licee, 
Centre de Tineret, 
Serviciul de Asistență Psihopedagogică Strășeni, 
Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Strășeni, 
Centrul de Creație și Agrement Strășeni
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Consolidarea capacităților a 7 
jurnaliste să comunice despre copiii 
victime ale abuzului.

Dezvoltarea capacităților a 248 de cadre didactice din 

10 raioane de aplicare a programelor interactive de 

prevenire a violenței față de copil „Provocările lui Dragoș” 

și „Fir de Nisip”; 

Râșcani

Glodeni

Soroca

Strășeni

Călărași 

Telenești

Orhei

Căușeni

Drochia

Cantemir

Consolidarea capacităților a 

din raioanele Ștefan Vodă și Anenii Noi

din mun. Chișinău

135

333

198

METODISTE ȘI EDUCATOARE DE GRĂDINIȚĂ 

de a preveni și combate violența față de copii;

Dezvoltarea capacităților a 537 de profesori 
și profesoare de Dezvoltare personală (519 
femei, 18 bărbați) din raioanele Anenii Noi, 
Ștefan Vodă, Strășeni, Fălești și Călărași de 
aplicare a curriculumului disciplinei.

Consolidarea competențelor a 49 de cadre 
manageriale  și a 146 de profesori, maiștri și 
pedagogi sociali din 5 instituții din ÎPT de 
protecție a copiilor față de violență

3
BĂRBAȚI FEMEI

46

CADRE MANAGERIALE 

30
BĂRBAȚI FEMEI

116

PROFESORI, MAIȘTRI ȘI PEDAGOGI SOCIALI
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Consolidarea competențelor a 44 de coordonatori 
și coordonatoare VNET, membri/e ai/ale echipei 
multidisciplinare din raionul Anenii Noi (40 de 
femei, 4 bărbați) de implementare a mecanismului 
intersectorial de cooperare pentru identi�carea, 
evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea 
copiilor victime și potențiale victime ale violenței, 
neglijării, exploatării și tra�cului.

Consolidarea competențelor a 62 de directoare 
de grădiniță din raioanele Ștefan Vodă și Anenii 
Noi de implementare a Standardelor profesionale 
naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile 
de educaţie timpurie.

Asistența în continuarea 
studiilor profesionale și 
dezvoltarea abilităților de 
viață independentă a 11 
tineri/e din grupuri social 
vulnerabile.

DIRECTORI ȘI 
DIRECTOARE

DIRECTORI ȘI DIRECTOARE ADJUNCȚI/ 
ADJUNCTE PENTRU INSTRUIRE

DIRECTORI ȘI DIRECTOARE ADJUNCȚI/ 
ADJUNCTE PENTRU EDUCAȚIE

6 646 557 58

Consolidarea competențelor a 65 de 
directori și directoare ai/ ale instituțiilor 
de învățământ primar și secundar general, 
a 61 de directori și directoare adjuncți/ 
adjuncte pentru instruire și a 70 de 
directori și directoare adjuncți/ adjuncte 
pentru educație din raioanele Ștefan 
Vodă și Anenii Noi de implementare a 
Standardelor de calitate pentru instituţiile 
de învăţământ primar și secundar general 
din perspectiva școlii prietenoase copilului.

BĂIEȚIFETE
5 6

Consolidarea capacităților a:

Anenii Noi

Florești

Hâncești

Ialoveni

Orhei

or. Orhei

mun. Chișinău

11 
ASISTENȚI/ TE SOCIALI/ E 

COMUNITARI/ E
(10 femei, 1 bărbat)

din

12 
PSIHOLOGI 

DIN INSTITUȚIILE 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL 
TEHNIC  

Sângerei

Strășeni

Șoldănești

Ștefan Vodă 

(11 femei, 1 bărbat) 
din

Acordarea de ajutor umanitar 
(produse alimentare și igienice) 
pentru 140 de familii cu copii din 
raionul Ștefan Vodă, 70 din raionul 
Anenii Noi și 70 din raionul Călărași.
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EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

În 2020, CIDDC a contribuit la:

organizarea Turnamentului republican în domeniul 
drepturilor omului/copilului – 131 de grupuri de copii au 
monitorizat cum drepturile lor sunt respectate în școală/
comunitate și au prezentat rapoarte cu rezultatele monit
orizării titularilor de obligații. Etapa națională a 
Turnamentului a durat 6 zile, grupurile �ind divizate pe 
trepte de școlaritate – gimnaziu (12-15 ani) și liceu (16-
18 ani).  În total, 623 de copii au participat ghidați de 78 de 
cadre didactice (71 de femei, 7 bărbați). 

organizarea Turnamentelor raionale în domeniul monitorizării 
drepturilor omului/copilului 

BĂIEȚI
154

BĂIEȚI
32

BĂIEȚI
32

FETE
469

FETE
82

FETE
57

COPII
623

COPII
114

Anenii 
Noi 

COPII
89

Ștefan 
Vodă 

consolidarea capacităților a 97 de profesori/ oare de 
Educație pentru societate de aplicare a noului curriculum.

97
Anenii Noi

Telenești

Ștefan Vodă

16 81

1

2

3

ghidați de 38 de cadre didactice (36 de femei, 2 bărbați)

ghidați de 31 de cadre didactice (29 de femei, 2 bărbați)
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COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL 
În 2020, CIDDC a contribuit la crearea unui spațiu public prietenos cu drepturile copilului. Organizația are 8 canale 
de comunicare: 2 pagini web, 4 pagini de Facebook, 1 de Instagram, 1 canal de YouTube. 

CIDDC a comunicat cu publicul în mod special prin intermediul a 4 canale:

   

ь www.drepturilecopilului.md.

ь
https://monitor.drepturilecopilului.md/

ь https://www.facebook.com/ciddc

ь https://www.facebook.com/platformacopiilor

În 2020, pagina , cu o periodicitate medie de 22 de postări pe lună, a înregistrat https://www.facebook.com/ciddc
circa 4.150 de interacțiuni pe săptămână, cu un impact lunar organic mediu de 14.300 de vizualizări. 83% dintre 
persoanele care urmăresc pagina sunt fete/ femei și 16% băieți/ bărbați. În ce privește vârsta de urmăritori/ 
toare, 31% dintre aceștia/ acestea au vârste cuprinse între 25-34 de ani, 26% - 25-44 de ani, 11% - vârste de 
18-24 de ani. 

Prin intermediul acestei pagini, CIDDC a informat publicul despre activitățile, viziunea, valorile organizației.

În materialele de comunicare, CIDDC a pledat pentru: participarea adevărată și etică a copilului;

recunoașterea copilului ca persoană apărătoare a drepturilor omului; școli cu toalete curate și sigure; mecanisme 
de prevenire a bullyingului în școală; asigurarea elevilor a dreptului la educație sexuală în școală; educație fără 
pedepse corporale; revizuirea politicilor de protecție a copilului în instituțiile care lucrează cu și pentru copii; 
paternitate cu blândețe; re�ectarea respectuoasă a copilului în mass-media.

15CIDDC RAPORT ANUAL 2020  
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În 2020, CIDDC a lansat/facilitat 5 campanii online:

Campania de promovare a studiului CNE ÎPT privind procesul educațional la distanță în perioada pandemiei de COVID-19.

Prima campanie participativă de prevenire a bullyingului printre elevi, inițiată de Consiliul Național al Elevilor din Învățământul 
Profesional Tehnic, despre care au a�at circa 10.000 de persoane pe social media.

Campania  de sensibilizare a titularilor de obligații „Educație fără pedepse corporale”.

Campanie online de promovare a raportului „Dreptul la Opinie. Așa cum este învățat și practicat la școală”, despre care au 
a�at peste 3200 de persoane prin intermediul paginii de Facebook Platforma Copiilor. Prin intermediul campaniei, au fost 
diseminate mesaje despre rolul consiliului elevilor ca instrument de consultare a opiniei copilului.

16CIDDC RAPORT ANUAL 2020  



Campania de sensibilizare a autorităților „Școli cu toalete curate și sigure”.

De asemenea, CIDDC a susținut cauza mondială „Toghether everywhere”, lansată de Save the Children în cadrul campaniei 
„Protect a generation”.

CIDDC a organizat 4 evenimente ample (1 offline, 3 online)

Evenimentul virtual de prezentarea a raportului „Cum are loc procesul de învățare online în colegii, școli profesionale, 
centre de excelență”, cu participarea a 300 de persoane (reprezentanți/ te ai/ ale autorităților publice centrale, directori/ 
oare școlari/ e, cadre didactice, membri/ e ai/ ale Consiliilor elevilor);

Lansarea online a campaniei „Școală fără bullying”, la care s-au conectat 16 000 de persoane;

Sesiunea live Întrebări-Răspunsuri despre studiul privind educația sexuală în școlile din Moldova, inițiat de Platforma 
Copiilor.

Lansarea offline a campaniei „Școală fără bullying” de CNE ÎPT în parteneriat cu Școala Profesională nr. 5 din Chișinău;

17CIDDC RAPORT ANUAL 2020  



În 2020, CIDDC a publicat pe paginile web ale organizației studii, rapoarte și alte materiale realizate cu 
participarea copiilor:

Raportul Platformei Copiilor: „Dreptul la opinie. Așa cum este învățat și practicat la școală”
https://drepturilecopilului.md/index.php/ro/copiii-isi-monitorizeaza-drepturile/dreptul-la-opinie-asa-cum-este-
invatat-si-practicat-la-scoala

Studiul CNE ÎPT despre cum are loc procesul educațional la distanță
https://drepturilecopilului.md/index.php/ro/copiii-isi-monitorizeaza-drepturile/cum-are-loc-procesul-de-invatare-
online-in-colegii-scoli-profesionale-si-centre-de-excelenta-un-studiu-elaborat-de-cne-ipt-in-perioada-starii-de-urgenta

Materialele campaniei antibullying, cu mesaje în limbile română și rusă
https://drepturilecopilului.md/index.php/ro/noutati/media/472-scoala-fara-bullying-o-campanie-online-creata-de-
catre-elevi-pentru-elevi

Interviul cu apărătoarea drepturilor omului Beatricia Petrașcu, jurnalistă și activistă în cadrul mișcării Fridays For 
Future Chișinău
https://drepturilecopilului.md/index.php/ro/component/k2/item/240-beatricia-petrascu-protestez-pentru-ca-imi-
apar-drepturile-si-vreau-schimbari-in-societate

Interviul cu apărătoarea drepturilor omului Anastasia Suslov, membră a Platformei Copiilor și a mișcării Fridays For 
Future Bălți
https://monitor.drepturilecopilului.md/adolescentii-cer-autoritatilor-sa-declare-criza-de-mediu-in-republica-moldova/
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RELAȚII CU MASS-MEDIA

În mod special, mass-media e re�ectat evenimentul de lansare offline a primei campanii de prevenire a bullyingului în școală, astfel 
încât timp de două săptămâni după eveniment, presa a abordat tema hărțuirii în mediul școlar.

Mass-media a re�ectat activități ale CIDDC cu referire la următoarele subiecte: dreptul copiilor la opinie, bullyingul în școală, 
educația fără pedepse corporale, școli cu toalete curate și sigure în școală, educație sexuală, politicile de protecție a copilului în 
instituțiile care lucrează cu copiii, implicarea actualilor și viitorilor tați în activitățile casnice și de îngrijire a copilului.

În 2020, CIDDC a avut circa 40 de apariții în mass-media, activitățile organizației/proiectele pe care aceasta le implementează �ind 
re�ectate în știri, reportaje, interviuri difuzate la Radio Moldova, Radio Moldova Tineret, Radio România Chișinău, Radio Europa Liberă, 
TVR Moldova, Ziarul de Gardă, Ziarul Național, portalurile Diez.md, Agora.md, Ea.md, Mama.md, trm.md, Știri.md, Unimedia.info etc. 

Peste 8000 de persoane au vizualizat pe pagina de facebook TVR Moldova reportajul despre campanie, realizat în direct. Alte circa 
10 portaluri au difuzat știrea despre eveniment.
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ACTIVITĂȚI DE FORMARE PENTRU JURNALIȘTI, JURNALISTE

În 2020, CIDDC a organizat 2 evenimente online pentru mass-media: masa rotundă „Cum este tratat copilul în mass-media?”, 
urmată de atelierul de formare „Între a relata despre copii și a le proteja drepturile: provocări pentru și soluții pentru jurnaliști, 
jurnaliste”. 

De asemenea, o atenție specială mass-media a acordat lansării primelor 8 cluburi pilot ale taților în raioanele Strășeni și Fălești. 
Circa 20 de portaluri au comunicat despre aceasta.
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LINKURI RELEVANTE
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/vrem-ca-�ecare-institutie-de-invatamant-din-moldova-sa-aiba-o-politica-de-protectie-a-copilului/

https://unimedia.info/ro/news/0b413355acf969a2/prima-campanie-de-prevenire-a-bullyingului-in-scolile-profesionale-si-colegii-
lansata-la-chisinau.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

https://moldova.europalibera.org/a/o-lume-mai-prietenoas%C4%83-mai-sigur%C4%83-pentru-copii/30665681.html

https://radiochisinau.md/cu-mintea-deschisa-pedepsele-corporale-aplicate-copiilor-ca-forme-de-educatie-de-ce-se-tem-adultii-sa-
renunte-la-ele---111581.html

https://www.realitatea.md/prima-campanie-de-prevenire-a-bullyingului-in-institutiile-de-invatamant-profesional-tehnic_106173.html

https://stiri.md/article/social/prima-campanie-impotriva-bullying-ului-in-scolile-profesionale-si-colegii-lansata

https://www.ziarulnational.md/prima-campanie-de-prevenire-a-bullyingului-initiata-de-elevii-din-invatamantul-profesional-tehnic-
din-r-moldova/

http://trm.md/ro/regional/la-straseni-si-falesti-vor-�-deschise-cluburi-pentru-tati

https://www.elenarobu.md/uniunea-europeana-sprijina-medicii-de-familie-din-straseni-si-falesti-oferindu-le-200-000-de-masti-si-
peste-900-litri-de-dezinfectant/?doing_wp_cron=1609162766.3701989650726318359375

https://punctul.md/opt-cluburi-destinate-sa-ajute-barbatii-sa-imparta-responsabilitatile-casnice-si-familiale-vor-�-in�intate-cu-
ajutorul-ue/

https://www.moldpres.md/news/2020/12/18/20010104

http://www.trm.md/ro/regional/donatie-de-echipamente-pentru-centrele-de-sanatate-din-straseni-si-falesti

http://curentul.md/stiri/barbatii-din-moldova-incurajati-sa-se-ocupe-mai-mult-de-treburile-casnice-clubul-tatilor-opt-proiecte-vor-
deschise-in-doua-raioane.html

https://diez.md/2020/12/11/foto-sa-te-implici-deplin-in-educatia-copiilor-nu-e-o-rusine-opt-cluburi-pentru-tati-din-straseni-si-falesti-
ii-invata-pe-barbati-cum-sa-evite-stereotipurile-de-gen/
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FINANȚATOR PROIECT OBIECTIVELE PROIECTULUI

Save the Children 
International

Suport instituțional pentru 
implementarea Strategiei CIDDC 
pentru anii 2017-2021

1. Copiii sunt protejați de un sistem receptiv de protecție a copilului, 
susținut de o legislație puternică.

2. Sunt instituite structuri și mecanisme de implementare a drepturilor 
copilului și autoritățile țin cont de opiniile organizațiilor societății civile 
și ale copiilor.

CONSEPT – Consolidarea Sistemului 
de Învățământ Profesional Tehnic 
din Moldova

Asociația Educație 
pentru Dezvoltare 
(AED)/Liechtenstein 
Development Service 
(LED)

1. Asigurarea funcționalității și facilitarea Consiliului Național al Elevilor 
din Învățământul Profesional Tehnic (CNE ÎPT).

2. Promovarea și susținerea participării copiilor la luarea deciziilor în 
cadrul instituțiilor din ÎPT.

3. Instituții din ÎPT mai prietenoase copiilor/tinerilor.

Școli inovatoare, nediscriminatorii, 
sigure, participative, incluzive, 
respectuoase și e�ciente

ERIKS Development 
Partner

1. Instituțiile de învățământ au capacități consolidate de aplicare a 
Standardelor de calitate din perspectiva școlii prietenoase copilului în 
mediul, procesele și practicile școlare.

2. Copiii din raioanele Ștefan Vodă și Anenii Noi au capacități 
îmbunătățite de monitorizare a drepturilor lor, de pledoarie pentru 
respectarea acestora și de participare la procesul decizional la nivel 
de clasă, școală, comunitate, raion.

PROIECTE IMPLEMENTATE DE CIDDC ÎN 2020:
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Kids First Fund Prevenirea și combaterea 
violenței față de copii

Dezvoltarea capacităților de prevenire și combatere a violenței față de 
copii ale profesioniștilor din sectorul educație.

Educație pentru viitorSoroptimist Internațional 1. Asistarea �nanciară a tinerilor din grupurile social vulnerabile în 
continuarea studiilor profesionale.

2. Facilitarea integrării sociale a tinerilor prin dezvoltarea abilităților 
de viață independentă.

3. Dezvoltarea capacităților profesioniștilor din Direcțiile de Asistență 
Socială și Protecție a Familiei și din instituțiile de învățământ profesional 
tehnic în lucru cu copii/tineri a�ați în situații de risc.

FINANȚATOR PROIECT OBIECTIVELE PROIECTULUI

Uniunea Europeană, 
implementat în parteneriat 
cu Fondul Națiunilor Unite 
pentru Populație (UNFPA) și 
Entitatea Națiunilor Unite 
pentru Egalitatea de Gen și 
Emanciparea Femeilor (UN 
Women)

“EU 4 Gender Equality: Together 
Against Gender Stereotypes and 
Gender-Based Violence” („Împreună 
împotriva stereotipurilor de gen și 
a violenței pe bază de gen”)

Obiectivul general al programului este consolidarea de drepturi și 
oportunități egale pentru femei și bărbați prin schimbarea percepțiilor, 
a stereotipurilor de gen și participarea bărbaților la îngrijire, iar obiectivul 
speci�c la care contribuie CIDDC este sporirea implicării bărbaților în 
îngrijirea copiilor lor și participării la programe pentru tați.
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FINANȚATOR PROIECT OBIECTIVELE PROIECTULUI

Suport pentru implementarea 
priorităților strategice ale CIDDC 
2016-2020

OAK Fountation și 
Workshop for Civic 
Initiatives Foundation

1. Capacitate sporită a CIDDC de a susține respectarea Convenției ONU cu 
privire la Drepturile Copilului în Moldova prin stabilirea de priorități 
strategice relevante printr-un proces participativ de plani�care strategică.

2. Capacități consolidate ale formatorilor în domeniul participării și 
protecției copilului.

3. Dovezi referitoare la educația sexuală în școlile din Moldova, din 
perspectiva factorilor interesați, inclusiv a copiilor și părinților/îngrijitorilor, 
au fost aduse la cunoștința autorităților și publicului larg.

4. Capacități sporite ale copiilor de a utiliza instrumentele digitale pentru 
a comunica despre drepturile lor și a pleda pentru respectarea acestora.
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PARTENERI:

n Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC);

n O�ciul Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului;

n Agenția Achiziții Publice a Ministerului Finanțelor Republicii Moldova;

n Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”;

n Universitatea din Malmö, Suedia;

n Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP);

n Primăria mun. Chișinău;

n Liceul Teoretic „Ion Creangă”, s. Hârbovăț, r. Anenii Noi; Școala Primară, s. Hârbovăț, r. Anenii Noi; Grădinița din s. Hârbovăț, 
r. Anenii Noi; Gimnaziul „Ion Creangă”, s. Ermoclia, r. Ștefan Vodă; Gimnaziul „Ion Creangă”, s. Copceac, r. Ștefan Vodă; 
Liceul „Mihail Sîrghi”, s. Cioburciu, r. Ștefan Vodă; Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, or. Călărași; Liceul Teoretic „Lucian 
Blaga”, mun. Chișinău; Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni; Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Strășeni; Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Fălești; Gimnaziul Făleștii Noi; Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni; Liceul 
Teoretic „Vasile Coroban” din or. Glodeni.

n Primăria or. Glodeni;

n Primăria s. Cojușna, r. Strășeni;

n OLSDÎ din raioanele Anenii Noi, Ștefan Vodă, Călărași, Râșcani, Glodeni, Soroca, Călărași, Strășeni, Fălești, Telenești, 
Orhei, Căușeni, Cantemir, Drochia și din mun. Chișinău;
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n Centrele de Tineret din or. Strășeni și Fălești;

n Centrul de Creație și Agrement din or. Fălești;

n Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor din or. Strășeni;

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

n Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC);

n Amnesty International Moldova;

n Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei.
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DONATORI:

MULȚUMIRI SPECIALE FUNDAȚIEI GUIDO FEGER DIN LIECHTENSTEIN 
PENTRU SUPORTUL GENEROS.
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RAPORT FINANCIAR CIDDC 01/01/20-31/12/20

Balanța de deschidere la 1 ianuarie Venituri din granturi și contracte de servicii în 
perioada 01/01/20-31/12/20

Balanța de 
deschidere MDLNr. Instituția �nanțatoare

Balanța de 
deschidere EURO

 Caritas Vienna 

Asociația Obștească „Asociația Educație 
pentru Dezvoltare”

Oak Foundation

Pestalozzi Children's Foundation

Kids First Fund

Soroptimist International

ERIKS Development Partner

Guido Feger Foundation 

Asociația Obștească „Ograda Noastră”

TOTAL

Save the Children International 3,000.00 57,356.18

3,084.07 59,400.66

0.00 0.00

0.00

856.55

6,172.42

0.00

14,296.28

3,930.36

47,580.83

0.00

16,497.50

118,883.90

0.00

275,353.50

86,595.53

949,631.70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Contribuție 
MDLNr. Instituția �nanțatoare

Contribuție
în EURO

2,442.17 47,037.33

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Malmö University

UNFPA

TOTAL

0.00

0.00

0.00

33,781.85

0.00

0.00

0.00

661,124.60

11

12

13

 Caritas Vienna 

Asociația Obștească „Asociația Educație 
pentru Dezvoltare”

Oak Foundation

Pestalozzi Children's Foundation

Kids First Fund

Soroptimist International

ERIKS Development Partner

Guido Feger Foundation 

Asociația Obștească „Ograda Noastră”

TOTAL

Save the Children International 67,473.13 1,317,379.44

0.00 0.00

62,238.97 1,233,310.98

42,908.00

0.00

5,477.15

79,990.61

9,990.00

0.00

47,580.83

827,382.09

0.00

105,666.78

1,556,993.36

210,019.77

0.00

949,631.70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11,948.76 236,421.10

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Malmö University

UNFPA

TOTAL

92.38

3,750.00

35,339.72

319,208.72

1,826.96

78,661.50

704,869.20

6,272,531.18

11

12

13
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Balanța de închidere la 31 decembrie

RAPORT FINANCIAR CIDDC 01/01/20-31/12/20

Cheltuieli
MDLNr. Instituția �nanțatoare

Cheltuieli
EURO

 Caritas Vienna 

Asociația Obștească „Asociația Educație 
pentru Dezvoltare”

Oak Foundation

Pestalozzi Children's Foundation

Kids First Fund

Soroptimist International

ERIKS Development Partner

Guido Feger Foundation 

Asociația Obștească „Ograda Noastră”

TOTAL

Save the Children International 70,473.13 1,374,735.62

1,622.43 28,521.18

62,238.97 1,233,310.98

38,949.48

75.66

11,649.57

79,990.61

4,548.46

63.21

47,580.83

743,752.02

0.00

224,550.68

1,556,993.36

68,380.24

1,431.50

949,631.70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

în MDLNr. Instituția �nanțatoare
Balanța de 
închidere în EURO

11,396.83 220,203.28

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Malmö University

UNFPA

TOTAL

92.38

699.15

35,339.72

317,139.60

1,826.96

14,207.41

704,869.20

6,172,782.43

11

12

13

 Caritas Vienna 

Asociația Obștească „Asociația Educație 
pentru Dezvoltare”

Oak Foundation

Pestalozzi Children's Foundation

Kids First Fund

Soroptimist International

ERIKS Development Partner

Guido Feger Foundation 

Asociația Obștească „Ograda Noastră”

TOTAL

Save the Children International 0.00 0.00

1,461.64 30,879.48

0.00 0.00

3,958.52

780.89

0.00

0.00

19,737.82

3,867.15

47,580.83

83,630.07

16,497.50

0.00

0.00

416,993.03

85,164.03

949,631.70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,994.10 63,255.15

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Malmö University

UNFPA

TOTAL

0.00

3,050.85

0.00

35,850.97

0.00

64,454.09

0.00

760,873.35

11

12

13

Cheltuieli 
perioada 01/01/20-31/12/20

Balanța de 
închidere
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Adresa: Str. Eugen Coca, 15, Chișinău,
Republica Moldova, MD-2008
Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600
Email:  ciddc@yahoo.com

www.drepturilecopilului.md
www.monitor.drepturilecopilului.md
www.facebook.com/ciddc/
www.facebook.com/practicipozitive/ 
https://www.facebook.com/platformacopiilor/
https://www.facebook.com/cneipt/
https://www.instagram.com/platforma_copiilor/

Centrul de Informare și Documentare 
privind Drepturile Copilului

CIDDC
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