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2.8. Întărirea controlului 
consumului de droguri, sau alte 
substanţe nocive în rândul 
copiilor şi reducerea 
consecinţelor acestui fenomen  

2.8.1.Conştientizarea de către copii, familie şi comunitate a efectelor grave ale consumului de droguri sau de alte substanţe 
nocive în rândul copiilor  

2.8.2. Asigurarea funcţionării la nivel comunitar a unor servicii de asistenţă integrate, adecvate şi accesibile, care să 
corespundă nevoilor copiilor consumatori de  droguri sau alte substanţe nocive 

2.9. Oferirea de sprijin adecvat 
copiilor cu părinți plecaţi la 
muncă în străinătate precum și 
persoanelor care îi îngrijesc.  

2.9.1. Dezvoltarea de măsuri specifice şi servicii de suport pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 

2.9.2. Creșterea rolului școlii în compensarea deficitului de suport generat de lipsa părinților  

2.10. Prevenirea sarcinilor 
nedorite în rândul adolescentelor 

2.10.1. Asigurarea de servicii de sănătate a reproducerii și planificare familială în rândul copiilor și adolescenților 

OBIECTIV GENERAL 3. Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă 

OBIECTIV SPECIFIC  Măsuri 

3.1. Promovarea valorilor non-
violenței și implementarea unor 
acțiuni de sensibilizare 

3.1.1. Creşterea gradului de cunoaştere şi de conştientizare de către copii, părinţi, profesionişti şi populaţia generală a 
tuturor formelor de violenţă. 

3.1.2. Scăderea expunerii copiilor la violenţă în mass-media şi mediul on-line 

3.2. Reducerea fenomenului 
violenţei în rândul copiilor 

3.2.1. Întărirea capacităţii furnizorilor de servicii publice în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea oricăror forme de 
violenţă asupra copilului 

OBIECTIV GENERAL 4. Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc 

OBIECTIV SPECIFIC  Măsuri 

4.1. Dezvoltarea mecanismelor 
care să asigure participarea 
copiilor 

4.1.1. Asigurarea accesului echitabil la informații adecvate pentru toţi copiii 
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o Copiii de vârstă mică separaţi temporar sau definitiv de familie beneficiază de îngrijire în 

servicii de tip familial. 

o Toate instituţiile clasice închise  

o Cel puţin 25% din numărul copiilor expuşi riscului de separare de familie nu vor mai intra în 

sistemul de protecţie specială 

o Profesioniştii din sistemul de protecţie specială  formaţi în vederea pregătirii copiilor pentru 

părăsirea sistemului de protecţie specială 

o Cadru legal care vizează condiţiile de mediu favorabil formării deprinderilor de viaţă 

independentă revizuit şi aprobat 

o Abilităţi de viață independentă ale copiilor dezvoltate 

o Studiu privind situaţia copiilor străzii la nivel național realizat 

o Reţea de servicii sociale destinate copiilor străzii dezvoltată 

o Incidenţa scăzută a copiilor străzii. 

o Copiii  aflați în situații de conflict cu legea au acces la servicii de reintegrare socială și familială 

o Copiii privați de libertate, pot depune plângeri legate de tortură și alte pedepse sau 

tratamente crude, inumane sau degradante prin intermediul unui mecanism accesibil şi 

funcţional 

o Copiii cunosc riscurile şi efectele grave ale consumului de droguri sau de alte substanţe nocive 

o Reţea funcţională de servicii de asistenţă integrată, care să corespundă nevoilor copiilor 

consumatori de  droguri sau alte substanţe nocive. 

o Copiii  cu  părinți plecaţi la muncă în străinătate au acces la servicii de suport 

o Servicii de consiliere psihologică în şcoli, accesibile tuturor copiilor cu părinţi plecaţi la muncă 

în străinătate 

o Copiii au acces la servicii de sănătate a reproducerii, în funcție de caracteristicile vârstei. 

 

 Obiectiv general  Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă  

o Copiii, părinţii, profesioniştii şi populaţia generală recunosc toate formele de violenţă şi 

efectele grave ale acestora. 

o Cadru legislativ cu privire la violenţa în mass-media şi mediul on-line, evaluat, îmbunătăţit şi 

implementarea lui monitorizată 

o Metodologie de monitorizare a cazurilor de violenţă realizată 

 

 Obiectiv general  Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc  
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o Campanii naționale de informare în școli cu privire la formele și activitățile concrete prin care 

copiii pot participa la procesul de luare a deciziilor care-i privesc, derulate 

o Evaluare la nivel național a activităţii CNE realizată                 

o Programe de susţinere a structurilor participative implementate. 

 
8. PROCEDURI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Dezvoltarea mecanismelor de guvernanţă şi consolidarea sinergiilor între sectoare  
 

 

Implementarea efectivă şi finanţarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului va fi realizată la nivelul fiecărui sector guvernamental. Partenerii neguvernamentali şi privaţi 

îşi vor concentra activitatea pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor prezentei strategii.  

 

Ca mecanism de comunicare şi coordonare va fi înfiinţat Comitetul Consultativ de Coordonare (CCC) 

al protecţiei drepturilor copilului, prezidat de Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice și incluzând reprezentanţi ai majorităţii instituţiilor şi organizaţiilor relevante. 

Secretariatul CCC va fi asigurat de Direcţia Protecţia Copilului din cadrul MMFPSPV. Înfiinţarea, 

atribuţiile şi competenţele Comitetului Consultativ de Coordonare vor fi stabilite prin Hotărâre de 

Guvern. Comitetul Consultativ de Coordonare este un organism fără personalitate juridică, având în 

componența sa reprezentanții ministerelor la nivel de Secretat de Stat, reprezentanții altor organe de 

specialitate ale administrației publice centrale, ai structurilor asociative ale autorităților 

administrației publice locale, precum și reprezentanții structurilor asociative ale societății civile, cu 

funcţii de conducere:  

 Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 Ministerul Educaţiei Naţionale 

 Ministerul Sănătăţii 

 Ministerul Afacerilor Interne 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 Ministerul Justiţiei 

 Avocatul Poporului; 

 Uniunea Naţională a Preşedinţilor Consiliilor Judeţene; 

 Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil din România;  

 Asociaţia Directorilor Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 
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2.9.2. Creșterea

rolului școlii în

compensarea 

deficitului de suport

generat de lipsa

părinților 

2.9.2.1. Dezvoltarea unor programe 

personalizate de sprijin educațional 

pentru elevii care înregistrează o 

scădere a randamentului școlar datorită 

plecării părinților în străinătate

% copiilor care înregistrează o 

scădere a randamentului școlar 

datorită plecării părinților în 

străinătate și beneficiază de 

programe personalizate de sprijin 

educațional

NA 40% 90% Nu este cazul MEN

2.10.1.1. Diversificarea și extinderea 

intervențiilor de educație sexuală în 

rândul copiilor și adolescenților, inclusiv 

educație pentru prevenirea HIV și ITS                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 % copiilor de vârstă şcolară NA 50% 80%
Bugete 

existente

MS 

MEN

APL

2.10.1.2. Asigurarea unei acoperiri 

adecvate cu servicii de planificare 

familială pentru adolescenți

Ponderea nașterilor survenite în 

cazul unor tinere sub 20 ani
7% 5%

Bugetul 

existent
MS

2.10.1.3. Stimularea instituțiilor școlare 

de a oferi elevilor cursuri de educație 

sexuală în cadrul programului opțional 

educație pentru sănătate sau a altor 

programe sau proiecte.

Ponderea instituțiilor de 

învățământ care oferă pentru 

elevii din ciclul gimnazial și 

secundar superior cursuri de 

educație sexuală

NA 40% 70% Nu este cazul
MEN

APL

3.1.1.1. Campanii de schimbare a 

percepției colective cu privire la 

violență, cu accent pe impactul negativ 

asupra dezvoltării copilului

Ponderea persoanelor care 

conștientizează efectele negative 

ale tuturor formelor de violență 

NA NA 90%

Fonduri 

europene

Cofinanţare 

minister

MMFPSPV

2.10.1. Asigurarea de 

servicii de sănătate a 

reproducerii și 

planificare familială în 

rândul copiilor și 

adolescenților

3.1.1. Creşterea 

gradului de 

cunoaştere şi de 

conştientizare de 

către copii, părinţi, 

profesionişti şi 

populaţia generală a 

tuturor formelor de 

violenţă.

OBIECTIV SPECIFIC 2.10. Prevenirea sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor

OBIECTIV SPECIFIC 3.1. Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare

OBIECTIV GENERAL 3 Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă
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