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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: 

1567 68 
PROFESIONIȘTI PĂRINȚI

1042
COPII

GRUPURI DE LUCRU: În 2019, 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.

4 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 multisectorial de lucru privind studiul 
„Sănătatea Mea”;

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;

1458109
644

346969

4 grupuri de lucru ad-hoc.
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În 2019, CIDDC a oferit asistență tehnică Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) în elaborarea 
următoarelor documente relevante pentru realizarea drepturilor copilului la participare și la protecție față 
de orice fel de violență:

   

ь Regulamentul-tip al instituției care prestează servicii de odihnă, recreere, întremare a copiilor și 
adolescenţilor în timpul liber și/sau în perioada vacanţelor;

ь Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general; 

ь Metodologia de evaluare a instituției de învățământ general; 

ь Recomandări privind evaluarea competențelor la �nal de an școlar la disciplina școlară Educația pentru
 societate, clasele a V-a și a X-a;

ь Reperele metodologice de organizare a procesului educaţional la disciplinele școlare Educaţie civică și 
Educație pentru societate în anul de studii 2019-2020.

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

Consiliul Național al Elevilor din Învățământul Profesional 
Tehnic (CNE ÎPT) 2018-2019.

Consiliul Național al Elevilor din Învățământul Profesional 
Tehnic (CNE ÎPT) 2019-2020.1 2

În 2019, CNE ÎPT s-a întrunit în 2 ateliere de consultare cu 
reprezentanți ai MECC 

Membrii CNE au elaborat și diseminat în instituțiile de 
învățământ profesional tehnic, cu suportul MECC, 1 poster 
privind rolul și funcțiile CNE ÎPT, conținând informații privind 
alegerea/delegarea reprezentanților instituțiilor în CNE.

CNE ÎPT s-a întrunit în 2 ateliere de consultare cu autoritățile, în 
principal MECC. 

Membrii CNE ÎPT 2019-2020 au elaborat un chestionar online privind 
bullying-ul și discriminarea în instituțiile de învățământ profesional 
tehnic. 

BĂIEȚI
16

FETE
21

Membri 
CNE ÎPT

37

BĂIEȚI
17

FETE
23

Membri 
CNE ÎPT

40

În 2019, CIDDC a susținut copii/tineri să participe în cadrul următoarelor mecanisme de participare:

Suplimentar, a fost organizat 1 atelier de evaluare a activității 
CNE ÎPT 2018-2019.

A fost organizat 1 atelier de informare a candidaților de a deveni 
membru al CNE ÎPT: 51 de participanți (30 de fete, 21 de băieți). 
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În total, în 2019, 406 elevi  membri și nemembri ai 
Consiliilor Elevilor (CE) din instituții de învățământ 
general (raioanele Anenii Noi, Ștefan Vodă, Călărași și 
Telenești) și 136 de elevi membri ai CE din 5 instituții din 
ÎPT  au participat la ateliere de formare având ca scop 
îmbunătățirea funcționării CE. În afară de copii, CIDDC 
a dezvoltat capacitățile a 103 de profesori-coordonatori 
ai CE  din învățământul general de a oferi suportul 
necesar activității CE și a 145 de profesori, maiștri și 
pedagogi sociali  din 5 instituții din ÎPT. Subiectele 
principale au fost clari�carea rolului și funcțiilor CE, 
metode de lucru participative și rolul membrilor CE și al 
coordonatorilor adulți.

3

406 ELEVI 

103 PROFESORI

136 ELEVI

145 PROFESORI

Învățământ 
General 

Învățământ Profesional 
Tehnic (ÎPT)

CONSILIUL 
ELEVILOR

BĂIEȚIFETE
271 135

BĂIEȚIFETE
91 45

9 94 29 116
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BĂIEȚI
7

FETE
18

COPII
25

4 Membrii Grupului de Re�ecție 2 (RG2), 
grupul de copii ce administrează 
Platforma Copiilor 
( ; www.monitor.drepturilecopilului.md

).www.facebook.com/platformacopiilor

În noiembrie, RG2 a prezentat și discutat cu autoritățile, în cadrul 
evenimentului de celebrare a celor 30 de ani ai Convenției cu privire la 
Drepturile Copilului, rezultatele studiului „Dreptul la opinie. Așa cum 

. este învățat și practicat la școală”

La eveniment au participat membri ai RG2, ai Consiliilor Elevilor (CE) din 
școlile partenere, coordonatori adulți ai CE, reprezentanți MECC, ai 
Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare 
(ANACEC), Direcției Drepturile Copilului din cadrul Oficiului Avocatului 
Poporului, Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), 
Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ), cât 
și reprezentanți ai societății civile. 

Participanții au reflectat critic asupra modului în care 
instituțiile școlare oferă oportunități de a învăța și practica 
dreptul la opinie prin prisma modului în care este creat și 
funcționează Consiliul Elevilor.

În cadrul acestui eveniment, RG2 a prezentat și schița 
instrumentului de lucru sub forma unui joc de masă „Traseul 
CE în reprezentarea elevilor”, elaborat cu suportul CIDDC și 
pilotat în 2 școli. Jocul va putea fi folosit de profesorii de 
Educație pentru societate în implementarea modulului 
privind participarea elevilor la guvernanța școlii.

61
persoane 

29 
DE ADULȚI

32
DE COPII

7

BĂRBAȚI

16

FETE

16

BĂIEȚI

22

FEMEI

file:///C:\\Users\\smilj\\Downloads\\www.monitor.drepturilecopilului.md
http://www.facebook.com/platformacopiilor
https://monitor.drepturilecopilului.md/dreptul-la-opinie/
https://monitor.drepturilecopilului.md/dreptul-la-opinie/
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5

Un raport, al unui grup de 11 adolescenți din Moldova, 
privind implementarea dreptului la reuniuni pașnice 
(2020) este re�ectat în contribuția înaintată de către 

 Înaltului Comitet ONU pentru Child Rights Connect
Drepturile Omului în vederea elaborării Comentariului 
General nr. 37 referitor la dreptul la reuniuni pașnice. 

6 CIDDC a adresat recomandări Avocatului Poporului pentru 
Drepturile Copilului în legătură cu aspecte care încalcă drepturile
copilului sesizate în procesul de instituire a Consiliului Consultativ
 al Copilului și al organizării Forumului Național al Copiilor.

7 Experții CIDDC continuă să ofere suport și altor organizații 
neguvernamentale, inclusiv peste hotare, în vederea capacitării 
acestora de a promova participarea copiilor/elevilor în procesul 
decizional:  

BĂIEȚI
5

FETE
6 11

Alianța ONG-urilor active în domeniul 
Protecției Sociale a Copilului și Familiei 
(APSCF) – dezvoltarea capacităților 
organizațiilor membre de înțelegere a 
principiului și dreptului la participare 
și de elaborare a unor instrumente de 
consultare a opiniei copilului. O sesiune 
a Adunării Generale a APSCF din 2019, 
facilitată de CIDDC, a fost dedicată 
participării copilului.

Women Consortium Ukraine (WCU)
– formarea unei echipe de formatori 
în domeniul participării elevilor și 
dezvoltarea capacităților a 6 Consilii
ale elevilor de a se implica în procesul
decizional.

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle21/NGO_Child_Rights_Connect.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle21/NGO_Child_Rights_Connect.docx
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PROTECȚIA COPILULUI

Consolidarea competențelor parentale 
a 91 de profesioniști din raioanele 
Ialoveni și Călărași:

educatori de grădiniță 

învățători din ciclul primar 

32

În 2019, CIDDC a contribuit la:

Briceni

Edineț

Leova

Dondușeni

Florești

Dezvoltarea capacităților a 327 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”.

901

59

Consolidarea competențelor parentale 
a 68 de părinți din raioanele Ștefan 
Vodă și Anenii Noi.

4

BĂRBAȚI FEMEI

64

Dezvoltarea capacităților a 461 de profesori 
de Dezvoltare personală, de aplicare a noului 
curriculum din raioanele:

Anenii Noi

Ștefan Vodă

Sângerei

Călărași 

26
BĂRBAȚI FEMEI

435

Sângerei

Nisporeni

Criuleni

Hâncești

Ialoveni

mun. Bălți 

Consolidarea competențelor a 36 de cadre manageriale și 

a 145 de cadre didactice și nondidactice din 5 instituții 

din ÎPT de protecție a copiilor față de violență.

7
BĂRBAȚI FEMEI

29

CADRE MANAGERIALE 

29
BĂRBAȚI FEMEI

116

CADRE DIDACTICE ȘI NONDIDACTICE
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Organizarea unui seminar privind strategii de 
prevenire a abuzului față de copii în instituțiile 
de învățământ pentru 61 de masterande de la 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Consolidarea capacităților a:

Anenii Noi

Florești

Hâncești

Ialoveni

Orhei Orhei

mun. Chișinău

Asistența în continuarea studiilor 
profesionale și  dez voltarea 
abilităților de viață independentă 
a 6 tineri din grupuri social 
vulnerabile.

Consolidarea competențelor a 48 de 
directori ai instituțiilor de învățământ 
primar și secundar general, a 57 de 
directori adjuncți pentru 
instruire și a 25 de directori 
adjuncți 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.

Consolidarea competențelor a 57 directoare  
de grădinițe din raioanele Ștefan Vodă și Anenii 
Noi de implementare a Standardelor profesionale 
naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile
de educaţie timpurie.

DIRECTORI DIRECTORI ADJUNCȚI 
PENTRU INSTRUIRE

DIRECTORI ADJUNCȚI 
PENTRU EDUCAȚIE

2 232 556 42

BĂIEȚIFETE
2 4

Consolidarea competențelor echipelor 
multidisciplinare din raioanele Anenii 
Noi și Ștefan Vodă de implementare a 
m e c a n i s m u l u i  i n t e r s e c t o r i a l  d e 
c o o p e r a r e  p e n t r u  i d e n t i � c a r e a , 
e v a l u a r e a ,  r e f e r i r e a ,  a s i s t e n ț a  ș i 
m o n i t o r i z a r e a  c o p i i l o r  v i c t i m e  ș i 
p o t e n ț i a l e  v i c t i m e  a l e  v i o l e n ț e i , 
n e g l i j ă r i i ,  e x p l o a t ă r i i  ș i  t r a � c u l u i . 
2 mese rotunde au fost organizate, 
65 de profesioniști au participat 
(61 de femei, 4 bărbați).

17 
ASISTENȚI SOCIALI 

COMUNITARI 
(16 femei, 1 bărbat)

din

13 
PSIHOLOGI 

DIN INSTITUȚIILE 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL 
TEHNIC  

Sângerei

Strășeni

Șoldănești

Ștefan Vodă 

(12 femei, 1 bărbat) 
din
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EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

În 2019, CIDDC a contribuit la:

Turnamentul republican în domeniul monitorizării 
drepturilor omului/copilului:

Turnamentele raionale în domeniul monitorizării drepturilor 
omului/copilului:

BĂIEȚI
25

BĂIEȚI
37

BĂIEȚI
34

FETE
131

FETE
53

FETE
56

COPII
156

COPII
90

Anenii 
Noi 

COPII
90

Ștefan 
Vodă 

Consolidarea capacităților a 86 de profesori de 
Educație pentru societate de aplicare a noului curriculum

86 
Anenii Noi

Telenești

Ștefan Vodă

17 69

1

2

3
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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 2019:
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FINANȚATOR PROIECT OBIECTIVELE PROIECTULUI

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.



PARTENERI:
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n Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC);

n Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”;

n Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP);

n Primăria mun. Chișinău;

n Centrul Republican pentru Copii și Tineret (ARTICO);

n OLSDÎ din raioanele Anenii Noi, Ștefan Vodă, Ialoveni, Călărași, Telenești, Sângerei, Briceni, Edineț, 
Dondușeni, Florești, Nisporeni, Criuleni, Hâncești, Leova și mun. Bălți;

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;

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.
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DONATORI:

MULȚUMIRI SPECIALE FUNDAȚIEI GUIDO FEGER DIN LIECHTENSTEIN 
PENTRU SUPORTUL GENEROS.



RAPORT FINANCIAR CIDDC 01/01/19-31/12/19

Balanța de deschidere la 1 ianuarie Venituri din granturi și contracte de servicii în 
perioada 01/01/19-31/12/19

Balanța de 
deschidere MDLNr. Instituția �nanțatoare

Balanța de 
deschidere EURO

 Caritas Viena 

Pestalozzi Children's Foundation

Kids First Fund

Soroptimist International

ERIKS Development Partner

Guido Feger Foundation

Liechtenstein Development 
Service

Asociația Obștească "Ograda Noastră"

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

TOTAL

Save the Children International 0.00 0.00

5,317.87 106,736.42

1,011.42 20,000.00

10,009.55

1,204.24

1,031.47

2,782.46

3,949.14

163.26

47,580.83

189,236.55

23,438.07

20,139.73

54,600.00

87,009.23

3,625.39

949,631.70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Contribuție 
MDLNr. Instituția �nanțatoare

Contribuție
în EURO

 Caritas Viena 

Asociația Obștească "AED"

Kids First Fund

Soroptimist International

ERIKS Development Partner

Guido Feger Foundation

TOTAL

Save the Children International 1

2

3

4

5

6

7

8

68,352.50

0.00

60,670.00

13,553.98

14,537.90

79,384.14

9,123.00

245,621.52

1,345,574.70

0.00

1,191,906.50

263,760.45

282,327.56

1,565,483.63

176,447.94

4,825,500.78
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22,111.42 444,846.31

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat 0.00 0.00
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Balanța de 
deschidere MDLNr. Instituția �nanțatoare

Balanța de 
deschidere EURO

 Caritas Viena 

Pestalozzi Children's Foundation

Kids First Fund

Soroptimist International

Guido Feger Foundation

Asociația Obștească "Ograda Noastră"

Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat

TOTAL

Save the Children International 1

2

3

Balanța de închidere la 31 decembrie

0.00

3,084.07

856.55

6,172.42

2,442.17

14,296.28

3,930.36

3,000.00

33,781.85

0.00

59,400.66

16,497.50

118,883.90

47,037.33

275,353.50

86,595.53

57,356.18

661,124.60

4

5

6

7

8

RAPORT FINANCIAR CIDDC 01/01/19-31/12/19



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/

Centrul de Informare și Documentare 
privind Drepturile Copilului

CIDDC
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