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PREFAŢĂ 

Prezenta Politică de Protecţie a Copilului este o declaraţie de intenţie a Centrulului de Resurse pentru 
Tineret DACIA (în continuare-CRT DACIA), prin care asociația îşi reconfirmă angajamentul de a 
proteja copiii atât în Republica Moldova, cît şi în afara hotarelor ţării. 

CRT DACIA dezaprobă orice manifestare de violenţă faţă de copii şi reiterează convingerea că toţi 
copiii au drepturi egale la protecţie, indiferent de vîrstă, gen, stare de sănătate, statut social, religie 
sau apartenenţă etnică. 

CRT DACIA consideră protecţia copilului o responsabilitate primară a tuturor agenţiilor şi organizaţiilor 
active în domeniu şi este ferm convinsă că acceptarea responsabilităţilor şi conjugarea eforturilor 
autorităților statale şi ONG-urilor constituie o premisă importantă în asigurarea unui mediu de viaţă 
sigur şi protectiv pentru copii. 

CRT DACIA consideră important, ca toate persoanele care lucrează cu copiii (angajaţi, voluntari, etc.) 
direct sau indirect, să-şi cunoască responsabilităţile, să ştie cum şi când le aplică şi să aibă un rol 
activ în asigurarea şi promovarea drepturilor copilului la nivel de asociație. 

CRT DACIA îşi asumă responsabilitatea asigurării unui mediu de viaţă sigur, pozitiv şi protector tuturor 
copiilor beneficiari, într-un cadru de sporire a capacităţilor acestora şi de stimulare a nivelului de 
dezvoltare fizică, psihică şi morală. 

Acest document stabileşte procedurile de protecţie a copilului în cadrul organizației, ţinând cont de 
specificul entităţii si al beneficiarilor acesteia, definind aşteptările acesteia faţă de procesul de 
prevenire, denunţare şi reacţie în cazurile de violenţă faţă de copii. 

CRT DACIA include politica protecţiei copilului în toate proiectele şi programele implementate şi o 
promovează activ în cadrul tuturor parteneriatelor la nivel local, naţional şi internaţional. 

CRT DACIA îşi asumă responsabilitatea imperativă de a reacţiona la orice manifestare de violenţă 
faţă de copii, denunţând cazul respectiv autorităţilor competente şi încheind orice relaţie de muncă 
sau parteneriat cu persoana fizică sau juridică implicată, indiferent de poziţia sau statutul acesteia. 

Babici Stela 
Președinte 
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I. INTRODUCERE 

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA (CRT DACIA), este o este o asociație obștească 
neguvernamentală, apolitică, nonprofit, fondată și înregistrată în 2003, cu un palmares de peste 60 
de proiecte implementate la nivel local, regional și național. 

CRT DACIA face parte din Coaliția Locală a Societății Civile din municipiul Soroca, Consiliului Raional 
de Participare din raionul Soroca și deține secretariatul al acestor structuri. CRT DACIA este membrul 
și a Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie”, inclusiv a Rețelei Naționale ale Prestatorilor de 
Servicii Prietenoase Tinerilor din Republica Moldova. 

CRT DACIA este prima asociația, care a lansat în Republica Moldova conceptul centrelor de tineret 
cu servicii prietenoase și la dezvoltat la nivel național și regional, ca un model de succes în domeniul 
implementării politicilor de tineret. 

La nivel de participare civică, CRT DACIA pe parcursul anilor, a facilitat implicarea tinerilor în procesul 
educațional, asigurând tutela Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Soroca, care are o experiență 
de peste 10 ani de activitate, iar recent din 2018, organizația a facilitat crearea Consiliului Raional al 
Tinerilor Soroca, ca o structură reprezentativă a tinerilor la nivel de raion. Din anul 2018, organizația 
a lansat un program de consolidarea rolului și implicării Consiliilor de Elevi din cadrul a 8 licee din 
Republica Moldova, cu un accent sporit pe procesul decizional la nivelul instituțiilor de învățământ. 
Recent CRT DACIA și-a lărgit spectrul de activitate la nivel rural, deschizând trei filiale în comunitățile 
Rublenița, Căinarii Vechi și Vărăncău. 

Alte intervenții importante ale Centrul DACIA, vizează accesul la serviciile de educație a copiilor 
marginalizați de etnie romă, inclusiv organizația implementează un program sistematic, care dezvoltă 
servicii de integrare pe piața muncii a tinerilor din categoriile de risc. Participarea tinerilor este 
amplificată și consolidată de Centrul DACIA prin Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri 
Soroca”, care din acest an a alăturat încă două surse importante de finanțare, majorând fondul de 
granturi până la 300 mii lei. 

Echipa Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA este constituită din 12 persoane angajate full-
time, care dispun de a calificare și experiență necesară în sectorul de tineret și implementării 
proiectelor. Asociația dispune de spații amenajate pentru desfășurarea activităților de instruire, 
ședințe, dezbateri, etc., inclusiv dotările minim necesare, atât la oficiul central cât și la nivel de filiale. 

Viziunea CRT DACIA este o societate în care tinerii beneficiază de realizarea tuturor drepturilor, 
participă și se implică activ în dezvoltarea socială, economică și culturală a comunităților și a țării în 
ansamblu. 

Misiunea CRT DACIA este de a elabora, implementa, promova și multiplica politici, strategii, 
metodologii, instrumente operaționale, cu caracter inovativ și pragmatic, ce vor fi îndreptate pentru 
îmbunătățirea calității vieții tinerilor. 

Scopul CRT DACIA este de a ajuta tinerii să devină arhitecții propriilor vieți, să sprijine dezvoltarea 
lor personală și creșterea către autonomie, să consolideze reziliența acestora și să îi înzestreze cu 
deprinderile de viață necesare pentru a face față unei lumi în schimbare. 
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II. PREZENŢA DOCUMENTULUI DE POLITICĂ DE PROTECŢIE A COPILULUI 

Politica pentru Protecţia Copilului reprezintă un document strategic pentru CRT DACIA, elaborat 
pentru prima dată, în baza experienţei şi cu susţinerea OAK Foundation.  Documentul a fost elaborat 
cu participarea staff-ului operațional, membrilor Consiliului de Administrare, voluntarilor şi a copiilor 
- beneficiari ai programelor implementate de CRT DACIA. Procedurile pentru Protecţia Copilului au 
fost aprobate de Consiliul de Administrare al CRT DACIA ianuarie 2020. 

CRT DACIA a conceput acest document drept declaraţie de intenţie în vederea sensibilizării 
partenerilor şi publicului larg asupra fenomenului abuzului faţă de copii. Prin intermediul politicii de 
protecţie a copilului organizația informează constituienţii interni şi externi poziţia proprie faţă de 
problema violenţei faţă de copii. 

Documentul descrie clar terminologia la care aderă organizația, cu accent deosebit pe fenomenul 
abuzului şi noţiunile aferente acestuia. Documentul nu introduce noi funcţii sau atribuţii suplimentare, 
dar face mai explicite responsabilităţile de protecţie a copilului în cadrul organizației, stabilind 
modalitatea în care fiecare membru, angajaţi, voluntari, etc. asigură şi promovează dreptul copilului 
la dezvoltare într-un mediu sigur şi pozitiv. 

Procedurile de protecţie a copilului sunt în strictă conformitate cu standardele naţionale şi 
internaţionale, iar respectarea lor este obligatorie, fără excepţie, pentru fiecare angajat, voluntar, 
student în practică la CRT DACIA, vizitator, etc. 

Documentul este revazut anual, în conformitate cu modificările normative şi bunele practici, atît la 
nivel naţional cât şi organizaţional. Orice modificare a documentului se pune în discuţie şi se aprobă 
în cadrul şedinţelor Consiliului de Administrare, ulterior aducându - se la cunoştinţă întregii echipe. 

III. CARACTERUL PRACTIC AL POLITICII DE PROTECŢIE A COPILULUI 

Pentru a asigura un înalt grad de aplicabilitate practică a politicii de protecţie a copilului în cadrul 
organizației: 
 documentul a fost elaborat participativ, fiind luate în considerare opiniile specialiştilor şi abordând 

subiecte de interes pentru activitate; 
 documentul conţine roluri şi responsabilităţi de protecţie a copilului clar determinate; 
 personalul, voluntarii, stagiarii şi partenerii sunt informaţi şi instruiţi în domeniul de protecţie a 

copilului; 
 documentul conţine un plan de implementare şi monitorizare a politicii de protecţie a copilului la 

nivel de organizație. 

IV. ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI 

Adunarea Generală (AG) este organul suprem de conducere al organizației. Membrii acesteia, au 
delagat dreptul de aproba politicile interne ale organizației Consiliului de Administrare. 

Consiliul de Administrare este organul permanent de conducere al organizației, care aprobă cu 
majoritatea simplă a voturilor Politica de Protecție a Copilului, inclusiv orice modificări parvenite în 
procesul de implementare. 
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Preşedintele Consiliului de Administrare este garantul protecţiei copilului la nivel de Asociație. 

Președintele Asociației asigură un climat de informare, comunicare şi înţelegere a PPC în interiorul 
acesteia, astfel ca atât copiii, cât şi adulţii din cadrul CRT DACIA să poată semnala preocupările legate 
de orice tip de abuz. 

Preşedintele Consiliului de Administrare și Președintele Asociației nu pot lua decizii 
individuale, ci instituie un comitet ad-hoc care analizează şi investigează intern toate banuielile legate 
de orice abuz comis faţă de copii. 

Coordonatorul din cadrul CRT DACIA - Olesea Ciobanu, email: g_olesea@yahoo.com, tel: 
069506032, este numită responsabilă pentru monitorizarea respectării procedurilor de protecţie a 
copilului în cadrul programelor/proiectelor pe care le implementează CRT DACIA şi pentru 
capitalizarea bunelor practici în domeniu. Coordonatorul numit (Olesea Ciobanu) va asigura formarea 
şi informarea în materie de protecţie a copilului pentru angajații/personalul din portofoliul de proiecte 
gestionate, voluntarii, stagiarii, beneficiarii şi partenerii etc. 

Angajaţii au responsabilitatea de a se informa şi a respecta prezentul document, alături de alte 
prevederi referitoare la protecţia copilului. Personalul CRT DACIA este conştient de rolul important în 
prevenirea actelor de violenţă faţă de copii şi de responsabilitatea de a denunţa în cazul mărturiilor, 
declaraţiilor, descoperirilor sau bănuielilor legate de maltratarea copiilor. 

În materie de comportament, toţi angajaţii fără excepţie, aplică cu stricteţe exigenţele stabilite în 
prezentul document, nerespectarea căruia poate atrage după sine diverse proceduri disciplinare, 
inclusiv şi rezilierea contractului de muncă. 

Voluntarii şi studenţii în practică (stagiarii) sunt supuşi procedurii de recrutare şi selecţie ca 
orice angajat al organizației, iar persoana desemnată responsabilă de activitatea acestora în cadrul 
CRT DACIA oferă ghidare în vederea aplicării PPC. Prezentul document este obligatoriu pentru toţi 
volunarii, studenții şi stagiarii fără excepţie. 

Partenerii CRT DACIA sunt actori importanți în soluţionarea holistică a problemelor copilului şi 
familiei. 

CRT DACIA poartă răspundere morală şi legală faţă de copiii beneficiari ai programelor pe care le 
dezvoltă, fapt care determină necesitatea includerii filozofiei protecţiei copilului în planificarea, 
elaborarea, negocierea şi implementarea conceptelor, acordurilor, programelor şi finanţărilor. 

CRT DACIA nu impune partenerilor politica sa de protecţie a copilului, care va fi promovată în toate 
documentele de cooperare, atât la nivel local, naţional, cât şi internaţional. CRT DACIA va semna o 
declarație cu partenerii săi, care vor da acordul să respecte PPC aprobată de CRT DACIA. CRT DACIA 
va ajuta și sprijini partenerii să își dezvole propriile politici de PPC. 

Această politică de protecție a copilului se bazează pe păstrarea următoarelor standarde de protecție 
a copiilor: 
 Convenția ONU privind Drepturile Copilului, 1989; 
 Declarația ONU pentru Eliminarea Abuzului și Exploatării Sexuale și a tuturor convențiilor ONU 

legate de copii; 
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 Legea Nr. 338 din 15.12.1994 ”Privind drepturile copilului”; 
 Codul familiei, Nr. 1316, din 26.10.2000; 
 Codul contravențional al Republicii Moldova, Nr. 218, din 24.10.2008; 
 Codul penal, Nr. 985 din 18.04.2002; 
 Legea Nr. 140 din 14.06.2013 ”Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a 

copiilor separați de părinți. 

V. Definiții și Termeni 
Protecția specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestațiilor și serviciilor destinate 
îngrijirii si dezvoltarii copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi sau a celui care, 
în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora. Copilul beneficiază de 
protecția specială până la dobândirea capacității depline de exercițiu. 

 Abuz fizic: vătămare fizică reală sau potențială săvârșită de o altă persoană, adult sau copil. Poate 
implica lovire, scuturare, otrăvire, înec și ardere. Daunele fizice pot fi cauzate și atunci când un 
părinte sau un îngrijitor produce simptomele sau induce în mod deliberat boala la un copil. 

 Abuzul sexual: forțarea sau încurajarea unui copil să ia parte la activități sexuale pe care el sau 
ea nu le înțelege pe deplin și nu are prea multe posibilități de a consimți. Aceasta poate include, 
dar nu se limitează la viol, sex oral, penetrare sau acte non-penetrative, cum ar fi masturbarea, 
sărutul, frecarea și atingerea. De asemenea, poate include implicarea copiilor în privirea sau 
producerea de imagini sexuale, vizionarea activităților sexuale și încurajarea copiilor să se 
comporte în moduri inadecvate din punct de vedere sexual. 

 Exploatare sexuală a copilului: o formă de abuz sexual care implică copiii care sunt angajați în 
orice activitate sexuală în schimbul banilor, cadourilor, alimentelor, cazării, afecțiunii, statutului 
sau orice altceva de care el are nevoie sau familia lor. De obicei, implică manipularea sau 
constrângerea unui copil, ceea ce poate implica prietenia cu copiii, câștigarea încrederii lor și 
supunerea acestora la droguri și alcool. Relația abuzivă dintre victimă și făptuitor implică un 
dezechilibru al puterii atunci când opțiunile victimei sunt limitate. Este o formă de abuz care poate 
fi înțeles greșit de către copii și adulți ca fiind consensual. Exploatarea sexuală a copilului se 
manifestă în moduri diferite. Poate implica un făptuitor în vârstă, care exercită control financiar, 
emoțional sau fizic asupra unui tânăr. Poate implica colegii care manipulează sau forțează 
victimele în activități sexuale, uneori în cadrul unor bande și în cartierele afectate de bandă. De 
asemenea, poate implica rețele oportuniste sau organizate de făptuitori care profită financiar din 
traficul de tinere victime între diferite locații pentru a se angaja în activități sexuale cu mai mulți 
bărbați. 

 Neglijare și tratament neglijent: care permite contextul, resursele și circumstanțele, neglijarea și 
tratamentul neglijent se referă la un eșec persistent de a satisface nevoile fizice și / sau 
psihologice de bază ale copilului, ceea ce poate duce la deficiențe grave dezvoltării fizice, 
spirituale, morale și mentale sănătoase a copilului. Acesta include eșecul supravegherii și 
protejării corecte a copiilor de vătămări și asigură alimentație, adăpost și condiții de viață / muncă 
sigure. Poate implica, de asemenea, o neglijare maternă în timpul sarcinii, ca urmare a utilizării 
necorespunzătoare a drogurilor sau a alcoolului și a neglijării și a tratamentului prost al unui copil 
cu dizabilități. 

 Abuz emoțional: maltratare emoțională persistentă care are impact asupra dezvoltării emoționale 
a copilului. Actele abuzive emoțional includ restricționarea mișcării, degradare, umilitoare, 
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bullying (inclusiv intimidare cibernetică) și amenințare, speriere, discriminare, sau alte forme non-
fizice de tratament ostil sau de respingere. 

 Exploatare comercială: exploatarea unui copil la muncă sau alte activități în beneficiul altora și în 
detrimentul sănătății fizice sau mentale, educației, dezvoltării morale sau social-emoționale a 
copilului. Acesta include, dar nu se limitează la munca copilului. 

Un copil este orice persoană cu vârsta sub 18 ani. 

Non-discriminarea copiilor în materie de protecţie. CRT DACIA îşi reiterează convingerea că toţi copiii 
au dreptul egal la protecţie, asigurată fără nici o discriminare, indiferent de gen, rasă, culoare, limbă, 
religie, naţionalitate, origine socială, apartenenţa la o minoritate etnică sau sexuală, situaţie 
financiară, stare de sănătate, existenţa unui handicap sau orice altă situaţie. 

Abuzul este un fenomen negativ universal, care se poate întâmpla oricui şi oriunde. Cu toate acestea 
unii copii, cum ar fi cei din familii dezorganizate sau copii cu dizabilităţi, se dovedesc a fi mai 
vulnerabili în faţa manifestărilor de violenţă. Prejudecăţile societăţii, indiferenţa şi discriminarea 
acestora, îi pot lipsi adesea, de dreptul de a fi protejaţi şi a primi suport şi asistenţă adecvată. 

Convenţia ONU cu privire a drepturile copilului stipulează, că statul trebuie să ia toate măsurile 
legislative, administrative, sociale şi educative corespunzătoare pentru protejarea copilului împotriva 
oricăror forme de violenţă, vătămare, abuz fizic sau mental, abandon, neglijenţă, rele tratamente sau 
exploatare, inclusiv violenţă sexuală, în timpul cât se află în îngrijirea părinţilor sau a unuia dintre ei, 
a reprezentantului său legal sau a oricărei persoane căreia i-a fost încredinţat. 

Acelaşi document menţionează, că orice copil care este temporar sau definitiv, lipsit de mediul său 
familial sau care, în propriul său interes, nu poate fi lăsat în acest mediu, are nevoie de ajutor special 
şi protecţie alternativă. Protecţia alternativă poate avea forma adopţiei, plasării într- o familie sau 
într-o instituţie corespunzătoare pentru copii, ţinînduse cont de continuitatea în educarea copilului, 
originea sa etnică, culturală, religioasă sau lingvistică. 

CRT DACIA se va asigura că aplică cele mai înalte standarde în politicile sale de recrutare și verificare 
în întreaga organizație. Candidații sunt verificați dacă sunt adecvați pentru lucrul cu copiii și 
înțelegerea lor cu privire la protecția copilului. 

Controalele de protecție, precum divulgarea condamnărilor anterioare sau controalele poliției (dacă 
divulgarea nu este disponibilă), reprezintă o parte importantă a politicii noastre de recrutare și 
acoperă toți acei reprezentanți cu care avem o relație de muncă. Dacă controalele poliției sunt 
imposibile, alte verificări sunt puse în practică și notate. Verificarea dovezilor de identitate și 
autenticitatea calificărilor, solicitarea auto-declarațiilor despre condamnările anterioare și o cerință 
minimă de cel puțin două referințe sunt efectuate în toate cazurile. 

VI. FORMAREA ŞI INFORMAREA ÎN MATERIE DE PROTECŢIE A COPILULUI 

CRT DACIA pune accent deosebit pe formarea şi informarea în materie de protecţie a copilului, 
considerînd că sistemele şi procedurile sunt eficiente doar dacă oamenii le cunosc, contribuie la 
respectarea şi dezvoltarea lor, au oportunitatea de a-şi exprima opinia asupra aplicabilităţii practice 
ale acestora. 
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Politica de protecţie a copilului elaborată şi aprobată de CRT DACIA este publicată pe pagina web a 
organizației, diseminată şi promovată activ în interiorul şi în afara acesteia. Documentul este 
disponibil tuturor. Fiecare persoană în contact cu copiii are un rol în asigurarea protecţiei acestora. 
Acest rol este abordat adecvat şi eficient dacă există atitudine corectă, nivel corespunzător de 
cunoştinţe şi capacităţi formate în vederea protecţiei copilului. De aceea, CRT DACIA i îşi asumă 
responsabilitatea să informeze/formeze personalul, voluntarii, stagiarii, partenerii şi în special 
beneficiarii cu privire la aplicarea practică a informaţiei incluse în document. 

Toţi noii anajaţi, voluntarii, stagiarii, beneficiarii şi partenerii, înainte de semnarea contractului sunt 
informaţi despre PPC, inclusiv în decurs de o lună de la angajare vor primi instruire de la CRT DACIA 
și vor semna declaraţie pe propria răspundere, unde sunt somaţi de a respecta toate prevederile 
PPC. 

Managerii de proiecte sunt responsabili pentru aducerea la cunoştinţa persoanelor enumerate mai 
sus a procedurilor de protecţie a copilului. 

Angajaţii care vor activa în calitate de coordonatori ai activităţii de voluntariat sau stagiere, vor avea 
responsabilitatea de a oferiri ghidare pentru aplicarea practică cotidiană a procedurilor de către 
voluntari sau studenţi. 

Copiii - beneficiari noi - vor fi informaţi de către organizație asupra fenomenului abuzului, a 
mijloacelor de protecţie şi a sistemului de referire în cadrul CRT DACIA. Informaţia va fi prezentată 
într-un limbaj clar şi accesibil, ţinîndu- se cont de capacităţile în evoluţie ale acestora. Opiniile copiilor 
sunt ascultate şi ele influienţează dezvoltarea măsurilor de protecţie în cadrul organizației. 

CRT DACIA identifică periodic necesităţile de formare relevante protecţiei copilului şi asigură 
obligatoriu instruirea personalului, a beneficiarilor, cu accent deosebit pe instruirea copiilor. În acelaşi 
timp, angajaţii sunt încurajaţi să participe la activităţi de instruire pe subiecte ce ţin de protecţia 
copilului, organizate în afara organizației. 

VII. CONDUITA ÎN RAPORT CU COPIII 

Regulile de conduită în cadrul CRT DACIA se bazează pe principiile valorice şi cultura organizaţională 
dezvoltate de-a lungul experienţei organizației şi au ca punct de pornire atitudinea adultului în cadrul 
CRT DACIA faţă de copil. 

Copilul este în centrul atenţiei organizației. Sensibilitatea la nevoile psiho- sociale ale copiilor este 
forţa care uneşte membrii organizației şi îi motivează în realizarea misiunii. Interesul superior al 
copilului este o prioritate pentru toată echipa CRT DACIA, încorporată în toate programele, proiectele, 
serviciile şi deciziile care au impact asupra copilului. 

Echipa consideră că toţi copiii au dreptul să fie protejaţi, indiferent de statutul social, etnie, rasă, 
apartenenţă religioasă, gen sau vârstă. CRT DACIA promovează egalitate de gen în toate activităţile 
implementate. 

Adulţii în cadrul organizației încurajează copiii să-şi expună liber opinia cu privire la deciziile care îi 
afectează şi i-au în considerare părerile exprimate, ţinînd cont de nivelul şi capacităţile în evoluţie ale 
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copiilor. Adulţii salută participarea copiilor la planificarea, monitorizarea, evaluarea şi îmbunătăţirea 
serviciilor oferite. 

Echipa de specialişti a organizației, în toate activităţile, acţionează cu responsabilitate faţă de fiecare 
copil, părinte şi constituent intern sau extern al acesteia. Adulţii asigură confidenţialitatea datelor cu 
privire la copiii beneficiari ai CRT DACIA, oferind acces profesionist şi limitat la datele copiilor şi 
familiilor pe care îi asistă. 

Adulţii, membri şi angajaţi ai CRT DACIA, consideră că fiecare copil are dreptul la dezvoltarea plenară 
a potenţialului şi consideră abilitarea beneficiarilor drept element cheie în pregătirea copilului pentru 
viaţa de adult. În această ordine de idei, echipa organizației dezaprobă calitatea de consumator pasiv 
a produselor promovate de proiecte şi insistă asupra implicării active a copiilor în procesul de 
implementare al acestora. 

Echipa CRT DACIA consideră familia drept factor inerent dezvoltării armonioase a copilului, oferind 
servicii de suport contextual, atât copilului în situaţie de risc sau în dificultate, cât şi familiei acestuia. 

În contextul poziţiei lor şi fiind conştienţi de faptul că CRT DACIA susţine şi promovează drepturile 
copilului, toţi angajaţii, voluntarii, studenţii, partenerii şi alte persoane în contact direct şi indirect cu 
copiii sunt obligaţi: 
 să comunice cu copiii în spirit de cooperare, respect reciproc şi încredere; 
 să aibă atitudine pozitivă faţă de copii şi să le respecte drepturile; 
 să evite situaţiile în care copiii sunt izolaţi, iar comportamentul lor nu poate fi supravegheat; 
 să asigure vizibilitatea în lucrul cu copiii; 
 să asculte şi să studieze cu atenţie opiniile, problemele sau preocupările copilului; 
 să protejeze interesele copilului; 
 să respecte intimitatea copilului şi datele cu caracter confidenţial; 
 să creeze toate condiţiile pentru protecţia maximă a copilului; 
 să reacţioneze prompt în cazuri sau bănuieli de abuz asupra copilului şi să denunţe orice probleme 

de violenţă faţă de copil; 
 să respecte cu stricteţe prezentul document şi alte prevederi relative protecţiei copilului; 
 să susţină copilul în dificultate, în conformitate cu prevederile fişei postului şi a specificului 

funcţiei. 

În contextul poziţiei lor şi fiind conştienţi de faptul că CRT DACIA susţine şi promovează drepturile 
copilului, tuturor angajaţilor, voluntarilor, studenţilor, partenerilor şi altor persoane în contact direct 
şi indirect cu copiii le este strict interzis: 
 orice fel de abuz asupra copilului (fizic, psihic, sexual, exploatare sau neglijenţă); 
 organizarea activităţilor care prezintă pericol pentru protecţia copilului sau riscul unui act de 

violenţă faţă de copil; 
 folosirea unui limbaj denigrator, provocator sau inadecvat; 
 invitarea copiilor la domiciliu; 
 discriminarea prin comportament de preferinţă faţă de un copil sau orice alt gen de 

discriminare; 
 atenţia excesivă faţă de un copil în defavoarea altora; 
 izolarea unui copil şi menţinerea acestuia fără supraveghere; 
 însoţirea copilului în afara sediului organizației fără coordonare prealabilă; 
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 fotografierea sau filmarea copiilor fără permisiunea persoanei responsabile de protecţia copilului 
din cadrul organizației; 

 lansarea declaraţiilor în presă fără aprobarea scrisă a persoanei responsabile; 
 accesul la datele confidenţiale ale copiilor fără aprobare prealabilă şi difuzarea lor; 
 acceptarea vizitatorilor care intră în contact cu copiii, fără aprobare prealabilă. 

VIII. CADRUL DE IDENTIFICARE ŞI DENUNŢARE A PRBLEMELOR RELATIVE PROTECŢIEI 
COPILULUI 

Cadrul de identificare şi denunţare a problemelor relative protecţiei copilului: 
1. Cine trebuie să reacţioneze în situaţie de violenţă reală sau potenţială faţă de copii? 
 Orice angajat, voluntar, stagiar, beneficiar, membru, partener sau vizitator în cadrul CRT DACIA 

indiferent de poziţia sa în organizație. 

2. Ce trebuie să fie semnalat? 
 Orice bănuială sau situaţie de abuz real sau potenţial faţă de un copil (neglijare, exploatare, abuz 

fizic, emoţional sau sexual). 

3. Când trebuie să se reacţioneze? 
Se va reacţiona promt în următoarele situaţii: 
 dacă aţi fost martor la un caz de abuz; 
 dacă bănuiţi o situaţie de abuz; 
 dacă vi s-a comunicat despre un act de abuz; 
 dacă aţi descoperit un caz de abuz. 

4. Cui trebuie semnalată situaţia sau bănuiala referitoare la abuz asupra copiilor? 
 Persoana responsabilă de protecţia copilului în cadrul CRT DACIA este Președintele Asociației, 

inclusiv în absența acestuia, sau în cazul unui conflict de interes, responsabilă de implementarea 
PPC este Olesea Ciobanu; 

 Delegarea va fi confirmată documental şi adusă la cunoştinţa tuturor persoanelor din cadrul 
organizației, inclusiv a copiilor; 

 Orice bănuială sau situaţie de abuz va fi cât mai urgent posibil semnalată persoanei responsabile 
de protecţia copilului, care va convoca un comitet ad-hoc, componenţa căruia va depinde de 
specificul cazului, dar nu va depăşi numărul de 3 persoane implicate. Acesta va examina 
informaţia relevantă şi va decide asupra măsurilor luate în continuare până la declanşarea 
mecanismului extern de denunţare a cazurilor de abuz. 

5. Cum se va reacţiona în caz de bănuială sau situaţie de abuz asupra copilului? 
 Imediat sau cât mai urgent posibil; 
 Confidenţial; 
 Obiectiv, fără a exagera sau a interpreta informaţia; 
 Respectând intersul superior al copilului; 
 În formă scrisă. 

 

 



10 
 

IX. IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA POLTICII DE PROTECŢIE A COPILULUI 

Politica şi procedurile de protecţie a copilului trebuie să fie implementate la toate nivelele 
organizaţionale, de către fiecare angajat, voluntar, student în practică sau beneficiar al CRT DACIA. 

Prevederile documentului vor fi puse în practică în baza unui plan de implementare anual, elaborat 
la nivel operaţional de către Președintele Asociației și Olesea Ciobanu, persoană responsabilă de 
protecţia copilului în cadrul organizației, desemnată şi confirmată prin ordin. 

Coordonatorii proiectelor/programelor sunt responsabili pentru diseminarea şi aplicarea practică a 
documentului în cadrul proiectelor gestionate precum și pentru monitorizarea aplicării politicii de 
protecţie a copilului în programele gestionate, inclusiv pentru capitalizarea bunelor practici în 
domeniu. 

Monitorizarea politicii de protecţie a copilului se va efectua permanent, în scopul asigurării aplicării 
corespunzătoare şi continue a procedurilor, precum şi în vederea identificării aspectelor problematice 
de protecţie a copilului, care pot completa documentul. 

Declarație cu privire la modul în care politica și procedurile vor fi monitorizate și revizuite. 
Monitorizarea periodică a riscurilor, atenuarea riscurilor și eficacitatea măsurilor de salvare a copilului 
trebuie să fie încorporate în procesele și activitățile normale de monitorizare ale organizației. Politica 
va revizuită la fiecare 3 ani. 

Protejarea copiilor este inclusă în registrul de risc al organizației și procesele de raportare trimestriale 
și anuale. Managementul superior și Consiliul de Administrare, vor examina periodic registrul de 
riscuri și rapoartele organizației pentru a se asigura că măsurile de salvare a copiilor sunt în vigoare 
și sunt eficiente. 

Această politică va fi revizuită cel puțin o dată la 3 ani sau când se va demonstra necesar că 
problemele suplimentare trebuie identificate și abordate prin intermediul acestei politici. 
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X. ANEXE 

Anexa 1. Fişa de informare asupra abuzului 

 CRT DACIA desconsideră orice formă de abuz asupra copilului şi contribuie la promovarea unui 
mediu de dezvoltare sigur, sănătos şi protectiv pentru copii. 

 CRT DACIA consideră că toţi copiii au dreptul la protecţie şi neagă orice formă de discriminare în 
acest sens. 

 CRT DACIA reacţionează prompt la orice suspecţie sau act de violenţă în raport cu copiii, 
declanşând imperativ mecanismul intern şi extern de semnalare şi denunţare a problemelor. 

În sensul angajamentelor şi mecanismelor exprimate în prezentul document, CRT DACIA adoptă şi 
operează cu următoarele noţiuni: Copil orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani. 

Protecţie a copilului: totalitatea acţiunilor întreprinse de indivizi, organizaţii, comunităţi şi state în 
vederea protejării copiilor de diferite manifestări de violenţă. 

Abuz asupra copilului: orice formă de violenţă fizică sau emoţională, sexuală, tratament neglijent sau 
exploatare, care dăunează sau pune în pericol viaţa, dezvoltarea sau demnitatea copilulului 
(Organizaţia Mondială a Sănătăţii). 

Componentele abuzului: abuz fizic; abuz emoţional; abuz sexual; exploatare; neglijenţă; abuz fizic. 

Orice vătămare fizică reală sau potenţială adusă copilului în urma interacţiunii sau lipsei de 
interacţiune cu părintele sau un alt adult în poziţie de responsabilitate, influenţă sau încredere. 

Abuz emoţional: orice acţiune sau inacţiune care dăunează sau are un înalt grad de probabilitate de 
a provoca un prejudiciu sănătăţii fizice, psihice, morale, emoţionale a copilului sau dezvoltării lui 
sociale. 

Acestea pot include: tratament denigrator, degradant sau umilitor, ameninţarea, discriminarea, 
ridiculizarea, ostilitatea, respingerea etc. 

Abuz şi exploatare sexuală: implicarea copilului în activităţi sexuale (reale sau virtuale) cu utilizarea 
forţei sau constrângerii, abuzând de o poziţie de încredere, influenţă sau autoritate asupra copilului 
ori de o situaţie de vulnerabilitate a acestuia. 

În conformitate cu Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării 
sexuale şi abuzurilor sexuale, acestea includ, dar nu se limitează la următoarele acţiuni: 
 acostarea reală sau prin tehnologii de comunicare a copilului în scopuri sexuale; 
 determinarea intenţionată a unui copil să asiste la comiterea unui abuz sexual sau la desfăşurarea 

de activităţi sexuale; 
 recrutarea unui copil pentru a practica prostituţia infantilă; 
 determinarea unui copil să participe la acte sexuale, prostituţie sau spectacole pornografice; 
 constrângerea unui copil să se prostituieze sau să participe la spectacole pornografice; 
 obţinerea profitului din prostituţia infantilă; 
 producţia, difuzarea, procurarea sau deţinerea de pornografie infantilă; 
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 accesul intenţionat la pornografia infantilă prin intermediul tehnologiilor informaţionale sau 
comunicaţiilor, etc. 

Prostituţie infantilă: exploatarea unui copil în activităţi sexuale, atunci când se oferă sau se promite 
o recompensă de orice natură, indiferent dacă aceasta se oferă copilului sau unei terţe persoane. 

Pornografie infantilă: orice material care prezintă în manieră vizuală un copil care desfăşoară un 
comportament sexual explicit, real, simulat sau orice reprezentare a organelor sexuale ale unui copil 
în scopuri sexuale. 

Neglijare: lipsa atenţiei sau atenţia necorespunzătoare din partea unui adult responsabil pentru 
procesul de dezvoltare a copilului sub aspectul sănătăţii fizice, psihice, emoţionale, educaţiei, 
dezvoltării, nutriţiei, spaţiului sigur de viaţă, în limita resurselor disponibile, care pot provoca sau 
provoacă un prejudiciu vieţii, sănătăţii şi dezvoltării copilului. 
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Anexa 2. Planul de implementare a PPC pentru 2021. 

# Perioada  Activitatea  Mijloace de verificare 
1.  Continuu Distribuirea documentului pentru 

aplicare operaţională. 
Decizia CA 
Ordin semnat de Președinte 

2.  La solicitarea CA Plasarea PPC actualizată pe pagina 
web a organizației. Link-ul către document 

3.  Permanent 
Identificarea necesităţilor de instruire 
şi a surselor financiare pentru 
asigurarea cursului de formare PPC 
pentru adulţi şi copii. 

Acord de finanţare. 

4.  Timp de o lună 
de la angajare Instruirea angajaților noi. 

Plan de instruire, listele 
participanţilor, agende, poze, 
chestionare de evaluare. 

5.  Septembrie 
Atelier pe implementarea practică a 
PPC – probleme şi propuneri din 
partea personalului, partenerilor şi 
copiilor. 

Listele participanţilor, poze. 

6.  Decembrie 
Elaborarea propunerilor de modificare 
a documentului şi a planului de 
implementare pentru anul 2022. 

Lista propunerilor, versiunea 
documentului cu modificări, 
planul de implementare 
pentru 2022. 
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Anexa 3. Model- tip de declaraţie pe propria responsabilitate. 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Nume, prenume_________________________________ 

Poziţia în cadrul organizației ____________________________ 

Prin prezenta, declar cu toată responsabilitatea următoarele: 
1. Nu am fost niciodată bănuit, învinuit sau declarat vinovat în cauze penale intentate pe marginea 
infracţiunilor împotriva familiei şi minorilor. 

2. Permit verificarea de către organizaţie a datelor menţionate la p.1 a prezentei declaraţii. 

3. Subscriu la politica de protecţie a copilului aplicată în cadrul CRT DACIA şi îmi asum  
responsabilitatea pentru respectarea cu stricteţe a procedurilor descrise în document. 

Data__________________________ 

Semnătura_______________________ 

Notă: 
Declaraţia va fi semnată de fiecare angajat, voluntar, student în practică sau alte persoane relevante 
din cadrul CRT DACIA, indiferent dacă este în contact direct sau indirect cu copiii. Organizația îşi 
asumă dreptul de a verifica datele incluse în declaraţie. Pentru voluntarii internaţionali, declaraţia va 
fi tradusă în limba engleză. 
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Anexa 4. Codul de conduită 

Codul de conduită 

Eu, ___________________________________, recunosc că am citit și înțeles Politica de protecție a 
copilului și sunt de acord că, în cursul angajării mele în cadrul CRT DACIA trebuie: 
 să tratez copiii cu respect indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau de 

altă natură, origine națională, etnică sau socială, proprietate, dizabilitate, naștere sau alt statut; 
 să nu folosesc limbajul sau comportamentul față de copii necorespunzători, hărțuitori, abuzivi, 

provocatori din punct de vedere sexual, înjositori sau inadecvați din punct de vedere cultural;  
 să nu angajez copii sub vârsta de 18 ani în nicio formă de act sexual sau activitate sexuală; 
 ori de câte ori este posibil, mă voi asigura că este prezent un alt adult atunci când lucrez în 

apropierea copiilor; 
 nu voi invita copiii neînsoțiți în casa mea, cu excepția cazului în care sunt expuși riscului imediat 

de rănire sau de pericol fizic; 
 nu voi dormi în apropierea copiilor nesupervizați, cu excepția cazului în care este absolut necesar, 

caz în care trebuie să obțin permisiunea supraveghetorului și să mă asigur că este posibil să 
existe un alt adult, dacă este posibil utilizați computere, telefoane mobile, camere video, camere 
de luat vederi sau rețele de socializare în mod corespunzător și niciodată pentru a exploata sau 
hărțui copiii sau a accesa materialele de exploatare a copiilor prin orice mediu; 

 nu voi folosi pedepse fizice asupra copiilor;  
 nu voi angaja copii pentru muncă casnică sau de altă natură necorespunzătoare, având în vedere 

vârsta sau stadiul de dezvoltare, care interferează cu timpul disponibil pentru educație și activități 
recreative sau care îi pune în pericol semnificativ de rănire;  

 voi respecta toate legislațiile locale, inclusiv legile privind munca în legătură cu munca copilului; 
 voi raporta imediat îngrijorările sau acuzațiile de exploatare a copiilor și abuzuri și nerespectarea 

politicii în conformitate cu procedurile adecvate; 
 voi dezvăluie imediat toate acuzațiile, condamnările și alte rezultate ale unei infracțiuni, care au 

avut loc înainte sau apărute în timpul angajării mele la CRT DACIA, care se referă la exploatarea 
și abuzul copiilor. 

Când fotografiez sau filmez un copil sau folosesc imagini ale copiilor în scopuri legate de muncă, 
trebuie: 
 să evaluez și strădui să respect tradițiile sau restricțiile locale pentru reproducerea imaginilor 

personale înainte de a fotografia sau filma un copil; 
 să obțin consimțământul informat de la copil și părintele sau tutorele copilului înainte de a 

fotografia sau filma un copil, ca parte a acestui lucru, trebuie să explic modul în care fotografia 
sau filmul va fi folosit; 

 să mă asigur că fotografiile, filmele, videoclipurile și DVD-urile prezintă copii în mod demn și 
respectuos și nu într-un mod vulnerabil sau supus, copiii trebuie să fie îmbrăcați în mod adecvat 
și nu în poziții care ar putea fi considerate ca sugestive sexual; 

 să mă asigur că imaginile sunt reprezentări cinstite ale contextului și faptelor; 
 să mă asigur că etichetele de fișiere, descrierile textului nu dezvăluie informații de identificare 

despre un copil atunci când trimit imagini electronic sau public imagini sub orice formă. 
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Am înțeles că codul de conduită este pentru mine, ca persoană angajată la CRT DACIA, pentru a 
utiliza bunul simț și pentru a evita acțiuni sau comportamente care ar putea fi interpretate ca 
exploatare și abuzuri ale copiilor. 

Data:_____________________________ 

Semnătura:________________________ 
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Anexa 5. Politica de comunicare 

Principii 
1. Vom respecta demnitatea subiectului. 
Vom solicita întotdeauna permisiunea atunci când facem fotografii sau imagini video ale unor 
persoane. Consimțământul pentru realizarea și utilizarea fotografiilor și studiilor de caz va fi solicitat 
de la părinți și de la cei cu responsabilitatea părintească sau de la copii direct atunci când au vârsta 
și înțelegerea suficientă. 

Se va acorda o atenție deosebită fotografiilor care înfățișează copiii cu dizabilități, refugiații și cei 
aflați în situații de conflict și dezastre, pentru a înfățișa cu exactitate contextul și a menține 
demnitatea. 

Ori de câte ori este posibil, vom explica subiectului utilizarea probabilă a imaginilor. 

Nu vom face niciodată poze cu persoane care spun că nu vor să fie fotografiate. 

2. Nu vom exploata subiectul. 
Nu vom manipula subiectul într-un mod care să denatureze realitatea situației (de ex. Nu le vom cere 
să plângă pentru aparatul foto). 

Dacă este necesar pentru a proteja confidențialitatea, numele copiilor și familiilor vor fi schimbate. 
Niciodată nu va fi publicat numele complet sau datele de contact ale copilului. 

3. Ne propunem să oferim o portretizare echilibrată a realității în lumea în curs de dezvoltare. Vom 
evita stereotipurile. Ne propunem să le arătăm oamenilor care ajută și lucrează pentru ei înșiși, nu 
ca victime. 

4. Vom folosi cu adevărat imaginile. 
Istoriile/descrierea cazurilor nu vor fi elaborate, deși pot fi adaptate sau editate pentru a păstra 
demnitatea și confidențialitatea subiectului. 

Nu vom folosi o imagine a unui lucru și o vom descrie ca o implicare a acesteia, o imagine a altuia 
(de exemplu, nu folosim o imagine a unui proiect pentru a ilustra munca altuia). Când este posibil, 
vom folosi un echilibru de imagini (de ex. Pozitive și negative) pentru a reflecta realitatea unei situații. 

Dacă utilizăm o imagine într-un mod general (de exemplu, ilustrând un proiect similar cu cel descris), 
vom clarifica acest lucru în legendă. 

Nu vom folosi o imagine într-un mod care interpretează în mod intenționat adevărata situație. Dacă 
o imagine reprezintă o situație excepțională, nu o vom folosi într-un mod care sugerează că este în 
general adevărat. 

Ne propunem să fim siguri că, în conformitate cu cunoștințele noastre, subiectul ar considera 
imaginea și utilizarea ei ca fiind veridice dacă ar vedea-o. 
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5. Vom menține standarde de gust și decență în concordanță cu valorile noastre și cu cele ale 
susținătorilor noștri. 

Nu vom folosi imagini erotice, pornografice sau obscene. 

Imaginile cu cadavre moarte sau goale vor fi folosite doar în circumstanțe excepționale. 

Nu vom folosi în mod gratuit imagini de suferință extremă. 

6. Vom respecta opiniile personalului nostru și ale organizațiilor partenere. 

Vom fi sensibili la preocupările și sfaturile personalului nostru și organizațiile partenere în colectarea 
și utilizarea materialului nostru vizual. 

7. În situații de dezastru, vom trata în mod pozitiv persoanele pe care le ajutăm. 
În orice material publicitar care se ocupă de dezastre, vom respecta politica din Codul de conduită al 
Comitetului Internațional al Crucii Roșii: ”În activitățile noastre de informare, publicitate și publicitate, 
vom recunoaște victimele dezastrelor ca oameni demni, nu obiecte fără speranță”. În acest sens, 
vom prezenta o imagine obiectivă a dezastrelor, în care sunt evidențiate capacitățile și aspirațiile 
celor afectați, nu doar vulnerabilitățile și temerile acestora. 

Nu vom pierde respectul față de cei afectați, ci îi vom trata ca parteneri egali în acțiune. 

Vom colabora cu mass-media pentru a spori răspunsul publicului, dar nu vom permite primirea 
cererilor externe sau interne pentru publicitate. 

8. Vom menține standarde tehnice înalte. 
Ne propunem să folosim doar imagini de înaltă calitate. 

Putem folosi manipularea digitală a imaginilor pentru un efect creativ sau iconic, dar nu într-un mod 
care distorsionează în mod deliberat și înșelător realitatea situației înfățișate. Nu vom decupa o 
imagine într-un mod care denaturează în mod greșit realitatea situației. 

În editarea video, nu vom denatura în mod greșit realitatea situației. 

9. Vom menține o bibliotecă foto adecvată. 
Imaginile vor fi actuale și adecvate. 

Toate imaginile vor fi păstrate central și complet documentate. 

Imaginile vechi vor fi arhivate. 

Orientări pentru obținerea materialelor de comunicare. 
Discutați despre utilizarea materialelor de comunicare la începutul unui program sau proiect cu copiii 
și comunitățile - nu așteptați până când este necesar materialul. 

Obțineți consimțământul general pentru culegerea materialelor de comunicare la începutul unui 
program sau proiect și acordați cu copiii și comunitățile mesajele generale și tipurile de imagini care 
ar fi adecvate. 
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Obțineți imagini și orice alte informații private în scopuri de publicare într-un mod sigur și confidențial. 

Copiii trebuie pregătiți pentru interviuri specifice înainte de a fi intervievați. Imaginile cu copiii ar 
trebui să fie întotdeauna decente și respectuoase. 

Toți copiii trebuie să fie îmbrăcați corespunzător în funcție de țara de origine. În țările în care copiii 
poartă puține articole de îmbrăcăminte, fiți deosebit de atenți la imaginile pe care le alegeți. 

Imaginile înregistrate ar trebui să se concentreze pe o activitate și, dacă este posibil, grupuri de copii, 
mai degrabă decât persoane. 

Asigurați-vă că fotografii și cineastii nu au voie să petreacă timp cu sau să aibă acces la copii fără 
supraveghere. 

Permisiunea pentru fotografiere trebuie solicitată înainte de evenimente. Copiii care nu au 
permisiunea de a face fotografii nu trebuie să fie incluși în fotografii individuale sau de grup. Atunci 
când este posibil, fotografiile de evenimente ar trebui să fie făcute în setări de grup la orele pre-
aranjate. 

Orice reclamație sau îngrijorare cu privire la imagini necorespunzătoare sau intruzive ar trebui să 
fie raportate și înregistrate, la fel ca orice altă problemă de protecție a copilului. 

Linii directoare pentru publicarea informațiilor. 
Folosiți numai numele de copii. Aveți grijă să nu dezvăluiți prea multe detalii despre locul în care 
trăiesc, școala lor, hobby-urile etc. 

Cereți permisiunea copiilor să le folosți fotografiile. 

Obțineți consimțământul părinților/tutorelui și asigurați-vă că toată lumea înțelege cum și unde vor 
fi utilizate imaginile. 

În cazul în care riscul de vătămare și stigmă este mare, luați măsuri de atenuare, de exemplu, prin 
ascunderea fețelor, folosirea pseudonimelor și a locurilor geografice vagi și prin dezvăluirea 
informațiilor personale (de exemplu, starea HIV). 

Încercați să faceți imagini care reprezintă o gamă largă de copii - băieți și fete de diferite vârste, 
abilități și grupuri etnice. 

Pe site-urile web, asigurați-vă că imaginile pe care le utilizați nu sunt etichetate cu locația copilului. 

Persoanele sau organizațiile care solicită utilizarea resurselor care îi înfăptuiesc pe copii, cum ar fi 
informații personale, videoclipuri sau fotografii, ar trebui să semneze un acord privind utilizarea 
corespunzătoare a acestor materiale. Nerespectarea termenilor ar putea duce la încetarea permisiunii 
și la returnarea informațiilor. 

Imagini, materiale și informații personale cu privire la copii ar trebui să fie păstrate într-o zonă sigură, 
acolo unde este posibil, și trebuie luate toate precauțiile pentru a-i asigura securitatea. 

Accesul la acestea trebuie să fie doar cu permisiunea persoanelor responsabile din cadrul organizației. 
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Anexa 6. Politica organizației privind comunicațiile 
(adaptat de la EveryChild) 

General 
În utilizarea imaginilor vizuale, atât fotografii cât și imagini video, principiul nostru imperativ este să 
menținem respectul și demnitatea în portretizarea copiilor, familiilor și comunităților. 

CRT DACIA susține cu tărie Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, care face ca 
interesele cele mai bune ale copilului să fie o considerație primară (art. 3) și afirmă că fiecare copil 
are dreptul la confidențialitate (art. 16). din toate formele de exploatare (art. 36). În timp ce 
recunoaștem că imaginile sunt un element esențial în portretizarea activității noastre către publicul 
larg și alte circumscripții, iar pentru strângerea de fonduri, ne străduim să menținem demnitatea 
tuturor celor cu care lucrăm și nu vom folosi imagini lipsite de respect sau înjositoare. 

Scop 
Acest document stabilește principiile pe care CRT DACIA le utilizează pentru a reglementa utilizarea 
noastră de imagini ale copiilor și familiilor lor. Liniile directoare care urmează vor fi deosebit de utile 
personalului din domeniu în contact cu copiii și familiile. 

Politică 
În utilizarea imaginilor vizuale, respectăm următoarele principii: 

1. Vom respecta demnitatea subiectului. 
Vom solicita întotdeauna permisiunea atunci când facem fotografii sau imagini video ale unor 
persoane. Consimțământul pentru realizarea și utilizarea fotografiilor și studiilor de caz, va fi solicitat 
de la părinți și de la cei cu responsabilitatea părintească sau de la copii direct atunci când au vârsta 
și înțelegerea suficientă. Se va acorda o atenție deosebită fotografiilor care înfățișează copiii cu 
dizabilități, refugiații și cei aflați în situații de conflict și dezastre, pentru a înfățișa cu exactitate 
contextul și a menține demnitatea. Ori de câte ori este posibil, vom explica subiectului utilizarea 
probabilă a imaginilor. Nu vom face niciodată poze cu persoane care spun că nu vor să fie 
fotografiate. 

2. Nu vom exploata subiectul. 
Nu vom manipula subiectul într-un mod care să denatureze realitatea situației (de ex. Nu le vom cere 
să plângă pentru aparatul foto). Dacă este necesar pentru a proteja confidențialitatea, numele 
copiilor și familiilor vor fi schimbate. Niciodată nu va fi publicat numele complet sau datele de contact 
ale copilului. 

3. Ne propunem să oferim o portretizare echilibrată a realității în lumea în curs de dezvoltare. 
Vom evita stereotipurile. Ne propunem să le arătăm oamenilor care ajută și lucrează pentru ei înșiși, 
nu ca victime. 

4. Vom folosi cu adevărat imaginile. 
Istoriile/descrierea cazurilor nu vor fi elaborate, deși pot fi adaptate sau editate pentru a păstra 
demnitatea și confidențialitatea subiectului. Nu vom folosi o imagine a unui lucru și o vom descrie ca 
sau o implicare a acesteia, o imagine a altuia (de exemplu, nu folosim o imagine a unui proiect pentru 
a ilustra munca altuia). Când este posibil, vom folosi un echilibru de imagini (de ex. Pozitive și 
negative) pentru a reflecta realitatea unei situații. Dacă utilizăm o imagine într-un mod general (de 
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exemplu, ilustrând un proiect similar cu cel descris), vom clarifica acest lucru în legendă. Nu vom 
folosi o imagine într-un mod care interpretează în mod intenționat adevărata situație. Dacă o imagine 
reprezintă o situație excepțională, nu o vom folosi într-un mod care sugerează că este în general 
adevărat. Ne propunem să fim siguri că, în conformitate cu cunoștințele noastre, subiectul ar 
considera imaginea și utilizarea ei ca fiind veridice dacă ar vedea-o. 

5. Vom menține standarde de gust și decență în concordanță cu valorile noastre și cu cele ale 
susținătorilor noștri. 
Nu vom folosi imagini erotice, pornografice sau obscene. Imaginile cu cadavre moarte sau goale vor 
fi folosite doar în circumstanțe excepționale. Nu vom folosi în mod gratuit imagini de suferință 
extremă. 

6. Vom respecta opiniile organizațiilor partenere. 
Vom fi sensibili la preocupările și sfaturile organizațiilor partenere în colectarea și utilizarea 
materialului nostru vizual. 

7. În situații de dezastru, vom trata în mod pozitiv persoanele pe care le ajutăm. 
În orice material publicitar care se ocupă de dezastre, vom respecta politica din Codul de conduită al 
Comitetului Internațional al Crucii Roșii: ”În activitățile noastre de informare, publicitate și publicitate, 
vom recunoaște victimele dezastrelor ca oameni demni, nu obiecte fără speranță”. În acest sens, 
vom prezenta o imagine obiectivă a dezastrelor, în care sunt evidențiate capacitățile și aspirațiile 
celor afectați, nu doar vulnerabilitățile și temerile acestora. Nu vom pierde respectul față de cei 
afectați, ci îi vom trata ca parteneri egali în acțiune. Vom colabora cu mass-media pentru a spori 
răspunsul publicului, dar nu vom permite primirea cererilor externe sau interne pentru publicitate. 

8. Vom menține standarde tehnice înalte. 
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Anexa 7. Formular de trimitere – eșantion 
 
Numele copilului:_________________________                          Nr. Caz:______________ 
 

 
Detalii de recomandare: 
 
Ora:______________                          Data:_______________________ 
 
Loc:________________________________ 
 
 
Detaliile referitorului: 
 
Nume:_______________________________ 
 
Adresa:___________________________________ 
 
Telefon de contact:__________________________________ 
 
Ocupaţie:_______________________________ 
 
Relația cu copilul: _________________________________ 
 
 
Detaliile copilului (acolo unde este disponibil): 
 
Nume: 
 
Vârsta:___________________    Data nașterii:____________________   Sex:___________ 
 
Adresa:__________________________ 
 
Structura gospodăriei:____________________________ 
 
 
Școală:_________________   Clasa:_________________   Profesor:_________________ 
 
Etnie:____________________    Limba vorbită:________________________ 
 
Religie:______________________      Orice handicap:_____________________ 
 
Nr. Identitate:______________________ Statut/a cărui responsabilitate legală:_____________ 
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Detalii despre îngrijorare: ce, cine, unde, când (inclusiv cuvintele copilului, dacă este 
posibil): 
 
 

 
Datele presupusului perpetrator (dacă se știe): 
 
Nume:_________________________ 
 
Abordare:____________________________ 
 
Vârsta:___________________    Data nașterii:_______________________ 
 
Detalii despre angajare:_______________________    Natura locului de muncă:_____________ 
 
Identificați agenția parteneră cine este angajatorul:_____________________________ 
                    
Relația, dacă este cazul, cu copilul:________________________________ 
 
Locația actuală a presupusului făptuitor:_____________________________ 
 
 

 
Siguranța actuală a copilului, inclusiv locația: 
 
 

 
A fost necesară asistența medicală de urgență? 
 
Furnizat de: 
 

 
Cine mai știe? Includeți datele de contact. 
Agenții: 
 
Membrii familiei sau alte persoane: 
 
Acțiuni întreprinse până în prezent, de ex. Recomandarea la poliție, serviciile copiilor, asistența 
socială, altele. Oferiți datele de contact și data și ora acțiunii. 
 
Recomandare preluată de (dacă este posibil, manager de linie): 
Nume: 
 
Poziție și locație: 
 

 
Data:                                                               Semnătura: 
 
 



24 
 

Acțiunile care trebuie întreprinse 
 
Decizie luată de Președinte pentru acțiuni imediate, așa cum a fost convenit în politica de salvare 
a copilului? (Vă rugăm să specificați cine trebuie să facă ce și când și să dați nume și date de 
contact ale persoanelor care trebuie contactate.) 
 
 
Trimitere la poliție (dacă nu, de ce nu?)                                                                    Da / Nu 
 
 
Recomandare la autoritatea locală pentru protecția / bunăstarea copilului                     Da / Nu 
 
 
Alte acțiuni necesare pentru a se asigura că un copil nu riscă în continuare un presupus autor: 
 
 
Recomandare pentru tratament medical / pentru a satisface nevoile de sănătate            Da / Nu 
 
 
 
Semnătura persoanei care aranjează acțiunea de mai sus: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


