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Raport narativ 
 

Raport Strategie FONPC pe perioada ianuarie – decembrie 2012 
 
 

 
MISIUNE 

 
FONPC este principalul interlocutor specializat al statului în vederea elaborării, redefinirii 
politicilor publice pentru asigurarea bunăstării copilului din perspectiva drepturilor 
copilului, utilizând şi dezvoltând într-un cadru coerent şi comprehensiv experienţa şi 
expertiza membrilor săi. 
 

VIZIUNE 
 
Datorită activităţilor noastre de promovare, protecţie şi monitorizare a drepturilor copiilor, 
toţi copiii îşi vor atinge potenţialul maxim de dezvoltare.  
 
Prin capacitatea membrilor săi, FONPC va deveni sursă de expertiză şi resursă în 
elaborarea politicilor publice la nivel naţional şi european. 
 
Credinţa noastră este că, numai prin cooperare, toate intervenţiile vor fi eficiente în 
folosul copiilor. 
 

MEMBRI 
 
FONPC are în prezent 97 de membri, organizaţii nonguvernamentale. 
 

REZULTATE OBŢINUTE/ DIRECŢII STRATEGICE ŞI OBIECTIVE SPECIFICE 
 
DST1 – PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI  
 
Obiectiv general:  
Aducerea Drepturilor Copilului pe agenda politică şi publică din România. 
Obiective specifice: 
1.1. Consolidarea dialogului cu reprezentanţi din tot spectrul politic pentru a se 

asigura respectarea angajamentelor tratatelor şi documentelor internaţionale, la 
care România este parte, referitoare la promovarea şi protecţia drepturilor 
copilului şi susţinerea continuă a principiilor şi standardelor Convenţiei ONU cu 
privire la drepturile copilului ca bază în politicile şi acţiunile care îi privesc pe 
copii. 

1.2. Diseminarea principiilor şi prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile 
copilului prin derularea de campanii de promovare a drepturilor copiilor, cu 
participarea acestora. 

1.3. Lobby şi advocacy, ca acţiune continuă referitoare la promovarea şi protecţia 
drepturilor copilului în toate politicile statului. 

1.4. Utilizarea reţelelor internaţionale, a forurilor internaţionale (Comitetul ONU) şi a 
reprezentanţilor României în structurile Europene pentru a crea/ menţine 
interesul faţă de problematica drepturilor copilului în România. 
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Rezultate obţinute 
a. A treia ediţie a proiectului „Pentru cucerirea drepturilor noastre – Festivalul  
Drepturilor Copilului” a evidenţiat importanţa vizibilităţii Drepturilor Copilului  şi a avut 
ca obiectiv general sensibilizarea opiniei publice vizavi de responsabilităţile tuturor 
membrilor societăţii civile pentru promovarea şi protecţia  Drepturilor Copilului.   
Festivalul 2012 şi-a propus ca temă prioritară, implementarea Recomandărilor 
Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului, referitor la al 3-lea şi al 4-lea Raport oficial 
al României vizând măsura în care este respectată Convenţia ONU pentru Drepturile 
Copilului precum şi a Pactului pentru respectarea Drepturilor Copilului, document 
redactat de FONPC şi semnat de principalele partide politice din România, în data de 23 
octombrie 2012.  
 
Parteneri: Reprezentanţa UNICEF în România, Ambasada Franţei, Ambasada Elveţiei, 
Ambasada Norvegiei, Ambasada Canadei, Ambasada Olandei, Ambasada Spaniei, 
Delegaţia Wallonie-Bruxelles, Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Institutul 
Polonez din Bucureşti, Fundaţia Parada, Fundaţia Terre des hommes, Fundaţia 
Internaţională pentru Copil şi Familie „Dr. Alexandra Zugrăvescu”, Asociaţia „Hrăniţi 
Copiii”, SOS Satele Copiilor România, Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor - Filiala Cluj, 
Fundaţia Talentum, Institutul Francez din România-Direcţia Regională Cluj-Napoca, 
Centrul Cultural Francofon Buzău, Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, 
ARCUB - Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului Bucureşti. Parteneri 
media: Radio RFI, România Pozitivă, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), 
Revista Ioana - Burda România. Sponsori: Kraft Foods Romania, Grupul Editorial Corint, 
Crescento Grup, Mathilde (www.mathilde.ro) Centrul de Diagnostic şi Tratament Pro Vita 
(www.centrul-provita.ro).  
 
În cadrul  acestui proiect au fost obţiunte următoarele rezultate: 
• 4 membri ai FONPC au fost finanţaţi în urma unui concurs de proiecte în vederea 

organizării unor acţiuni în cadrul Festivalului: « Hrăniţi Copiii » (500 euro), «  S.O.S 
Satele Copiilor România» (500 euro), “F.I.C.F DR. Alexandra Zugrăvescu” (300 
euro), Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor Cluj (500 euro). 

• Pentru Concursul „Premiile Drepturile Copilului” au fost realizate 3 comunicate de 
presă: lansare, anunţare finalişti, anunţare câştigători. 

• Pentru selecţia finaliştilor au fost organizate 3 comisii de jurizare; înscrierile 
candidaţilor s-a făcut via un formular standard, on-line pe site www.fonpc.ro (mai 
puţin pentru jurnalişti, care au putut trimite materiale atât prin e-mail cât şi prin 
poştă). S-au primit peste 50 de candidaturi) câte 10 pentru fiecare secţiune).  

• Gala Premiile « Drepturile Copilului » s-a derulat cu sprijinul Primăriei Bucureşti la 
ARCUB şi s-a bucurat de prezenţa a 154 participanţi, dintre care 17 copii din corul 
„Colinda”. Prezentarea Galei şi activitatea de comunicare a fost realizată cu spijinul 
doamnei Melania Medelanu. Gala a fost promovată printr-un spot audio difuzat de 
Radio RFI. 

 
În cadrul Galei din 12 decembrie 2012 s-au decernat cele 5 premii: Juriile Concursului 
Premiile „Drepturile Copilului” au desemnat  câştigătorii ediţiei 2012 astfel: 
- Ştefănică-Ionel Armeanu, a câştigat trofeul şi premiul „Drepturile Copilului” la 

categoria  «profesionist din cadrul instituţiilor/ autorităţilor publice». 
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- Carmen Anghelescu, psiholog a câştigat trofeul şi premiul la categoria «profesionist 
din cadrul ONG». 

- Aron Cârneală, a câştigat trofeul şi premiul pentru categoria «tânăr debutant din 
cadrul unei ONG»,  Premiul „Dr. Alexandra Zugrăvescu”, un laptop, a fost acordat de 
către Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie, „Dr. Alexandra Zugrăvescu. 

- Ioana Răduca, Şef Secţie Social în cadrul Departamentului de Ştiri Antena 1 şi 
Antena 3, a câştigat trofeul şi premiul la categoria „jurnalist”. 

- Amalia Enache, a câştigat Premiul „Drepturile Copilului” la „categoria VIP”. 
- Virgil Ianţu, câştigătorul trofeului „Drepturile Copilului”, categoria „VIP” 2011, a 

susţinut acest eveniment atât ca Preşedinte onorific al juriului, cât şi în postura de 
personalitate publică, implicată în proiecte sociale şi de partener al Federaţiei ONG-
urilor pentu Copil.  

- Domnul prof. univ. dr. Sorin Mircea Oprescu, Primarul General al Capitalei, care s-a 
implicat în sprijinirea evenimentului, a primit premiul de excelenţă al FONPC.  

- Şi primarul Sectorului 2 al Capitalei, Domnul Neculae Onţanu, a fost premiat pentru 
sprijinul acordat organizaţiilor neguvernamentale. 

Evenimentul s-a bucurat de susţinerea doamnei Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat şi a 
doamnei Elena Tudor, Director, Direcţia Protecţia Copilului din cadrul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prezente la eveniment atât 
în calitate de membrii ai juriului, cât şi în calitate de parteneri ai FONPC. 
 
Gala din 2012 s-a bucurat de o mare susţinere în rândul partenerilor (peste 4 Ambasade 
implicate, UNICEF, mediul privat, autorităţi publice şi mai ales mass media. Antena 1 şi 
Antena 3 au difuzat imagini de la Gală în fiecare oră pe data de 13 decembrie 2013, iar 
ştirile PROTV au dat imagini cu câştigătorii Galei. S-au înregistrat peste 25 de articole 
de presă.  
FONPC a avut parteneri media precum RFI care a promovat atât Gala, cât şi rezultatele 
ei. De asemenea, pe site-urile de socializare facebook şi alte site-uri s-au difuzat în 
permanenţă informaţii legate de Gală.  
  
b. Filmul documentar „PROCOPIL” 
Evenimentul de închidere a proiectului „PROCOPIL – 1 iunie 2012”, s-a organizat cu 
sprijinul Primăriei Capitalei şi RFI România, în calitate de partener media. În cadrul 
acestui eveniment s-a lansat filmul „Priviri intersectate pentru drepturile copilului”, film 
documentar realizat de regizorul român Andrei Dăscălescu, în patru ţări beneficiare ale 
proiectului PROCOPIL: Bulgaria, România, Republica Moldova şi Franţa.  
Cu această ocazie s-a organizat un Flashmob dedicat Drepturilor Copilului, la Carrefour 
Orhideea, facilitat de trupa de dans Blockbuster şi cu participarea a 30 de copii din 
cadrul unor şcoli şi a unor centre de plasament din Bucureşti. 
 
c. Pactul pentru Drepturile Copilului -  În data de 23 octombrie 2012 s-a organizat, în 

Sala „I. G. Duca” de la Palatul Parlamentului o dezbatere publică cu partidele politice 
privind includerea drepturilor copilului în programele politice şi electorale ale 
principalelor partide politice din România. În cadrul acestui eveniment, moderat de 
jurnalistul Mihai Rădulescu, s-a semnat un pact între FONPC şi 5 partide politice din 
România - PSD, PNL, PDL, UDMR şi PRM, cu privire la promovarea şi protecţia 
drepturilor copilului, prin care acestea se angajează să preia, în agendele electorale 
şi programele de guvernare, cel puţin cinci dintre propunerile făcute de ONG-urile 
membre ale FONPC.  
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Pentru ca amendamentele semnate de către partidele politice şi FONPC să fie cât mai 
vizibile şi asumate de către acestea, FONPC a realizat şi o campanie de informare a 
presei cu privire la pactul încheiat. Astfel s-a elaborat un îndrumar pentru drepturile 
copilului - ghid pentru jurnalişti, care a fost distribuit reprezentanţilor media. În emisiunile 
electorale aceştia au folosit ghidul pentru a verifica dacă partidele politice cunosc Pactul 
şi şi-l asumă.  
 
Prin semnarea acestui Pact, FONPC se obligă să monitorizeze, în 2013, implementarea 
acestuia, adică monitorizarea includerii drepturilor copilului în Programul de Guvernare şi 
în alte programe naţionale. 
 
d. Alte acţiuni realizate de FONPC în vederea promovării Drepturilor Copilului 
Acţiuni derulate în perioada implementării proiectului pentru susţinerea Comisarului 
pentru Drepturile Copilului: 
 
• Elaborarea documentului de poziţie pentru susţinerea Comisarului – documentul a 

fost agreat de CD şi membrii FONPC.  
• Întâlniri cu stakeholderii din domeniul politic pentru susţinerea acestui demers: 

Sulfina Barbu, Cristina Pocora, Gheorghe Barbu, etc. 
• Organizarea în calitate de partener al Institului Polonez din Bucureşti a Conferinţei 

Internaţionale “Copiii au drepturi. De la Janusz Korczak la Avocatul Copilului”. În 
cadrul acestui seminar, FONPC a prezentat importanţa susţinerii Comisarului 
pentru Drepturile Copulului.  

• Seminar pentru drepturile copilului pentru dezbaterea temelor privind Comisarul 
pentru Drepturile Copilului, Recomandările Comitetului ONU privind Drepturile 
Copilului şi parteneriatul public - privat pentru monitorizarea, protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, organizat în parteneriat cu Asociaţia Hrăniţi 
Copiii.  

• Participarea la emisiuni radio (ex. emisiune în direct RFI – în care s-a dezbătut 
tematica Avocatului copilului şi a Comisarului). 

• Interviuri de presă (ex. Mediafax – Preşedintele FONPC, Bogdan Simion a 
prezentat importanţa înfiinţării Comisarului pentru Drepturile Copilului). 

• Întâlniri cu Adjunctul Avocatului Poporului pentru a mobiliza această instituţie în 
vederea realizării mandatului său.  

• Participare ca partener la campania realizată de DIGI24 TV cu privire la Drepturile 
Copilului: interviuri, difuzarea unor secvenţe din filmele realizate de FONPC pe 
tematica drepturilor copilului.  

 
 

DST2 – IMPLICAREA ÎN ELABORAREA DE PROIECTE DE POLITICI PUBLICE 
 
 
Objective general:  
Garantarea includerii şi protejării drepturilor Copilului în totalitatea politicilor publice. 
 
Obiective specifice: 
1. Susţinerea considerării principiilor şi standardelor Convenţiei ONU cu privire la 

drepturile copilului ca element de bază în elaborarea politicilor publice care au 
impact asupra respectării drepturilor copilului. 
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2. Susţinerea elaborării şi implementării politicilor publice din perspectiva drepturilor 
copilului şi asigurarea elaborării oricăror propuneri legislative în deplină concordanţă 
cu prevederile europene/internaţionale/Convenţie ONU referitoare la drepturile 
copilului la care România este parte.   

3. Participarea la dezvoltarea pieţei de servicii pentru copil şi familie (evaluarea, 
susţinerea şi finanţarea serviciilor) în sensul asigurării accesului egal în furnizarea de 
servicii pentru furnizorii publici şi privaţi. 

 
Rezultate obţiunute 
 

a. Proiectul: „Există un loc şi pentru tine” a fost realizat cu sprijinul tehnic şi 
financiar al Reprezentanţei UNICEF în România, Ambasadei Franţei în România, 
Organizaţiei World Vision România, în parteneriat cu Fundaţia Soros România, 
cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului si cu Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 
Scop 
Proiectul “Există un loc şi pentru tine!” vizează abordarea intersectorială şi 
multidisciplinară a problematicii reducerii fenomenelor de absenteism şi prevenirii 
abandonului şcolar, prin implicarea tuturor entităţilor care furnizează servicii, în vederea 
respectării şi promovării dreptului la educaţie şi timp liber al copilului. 
 
Obiective 
1. Diseminarea modelelor sustenabile şi funcţionale pentru reducerea fenomenelor de 
absenteism şi prevenirea abandonului şcolar prin analiza nevoilor şi a resurselor în 
domeniul socio-educativ la nivelul judeţului Vaslui - proiect pilot; 
2. Crearea unei Platforme Naţionale pentru Educaţie - o platformă ce facilitează punerea 
în comun a demersurilor realizate de structurile care furnizează servicii socio-educative; 
 
Rezultate obţinute 
 
Conceperea unui catalog privind harta programelor şi serviciilor oferite de ONG-uri, 
autorităţi şi alţi furnizori de servicii în vederea respectării dreptului la educaţie şi timp 
liber al copilului pe un judeţ pilot  Vaslui (metodologie, culegerea datelor, analiza datelor 
şi raport al analizei).  
 
Crearea Platformei Naţionale pentru Educaţie 
În cadrul acestui proiect, FONPC a semnat un acord de parteneriat cu MMFPS şi 
MECTS şi s-a realizat platforma on-line www.pentrueducatie.ro, care are următoarele 
domenii: Descrierea proiectului, Legislaţie, Membri, Parteneri, Ştiri etc.  
Un nou partener extrem de important s-a alăturat acestui proiect şi anume Trustul de 
presa scrisă şi on-line Adevărul. Acest partener este cel care va promova proiectul şi în 
special rezultatele acestuia. 
 

b. Proiectul : « Audis: pentru o mai bună audiere a minorilor», finanţat de 
Ambasada Franţei în România şi la Voix de l’Enfant Franţa.  

 
Obiectiv general:  Îmbunătăţirea cunoştintelor şi practicilor existente în România relativ 
la audierea minorilor victime ale unui abuz şi/sau autori de fapte penale. 
Obiective specifice: 
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•••• Evaluarea situaţiei privind audierea minorilor în România, în ultimii 3 ani.  
•••• Formarea profesioniştilor din justiţie, poliţie şi asistenţă socială/protecţia copilului în 

tehnici de audiere minori. 
•••• Îmbunătăţirea condiţiilor de audiere a minorilor, respectiv a procedurilor judiciare, a 

logisticii şi infrastructurii instituţiilor implicate în sistemul justiţiei juvenile, în 
conformitate cu cadrul legislativ naţional şi standardele internaţionale în domeniu. 

 
Rezultate obţiunte: 
Parteneriatul informal cu: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor 
Vârstnice, Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne.  
•••• Analiza situaţiei actuale cu privire la audierea minorului: situaţia copiilor victimă sau 

autor al unui fapt penal (situaţia pe judeţe) – Ministerul Justiţei, Ministerul de Interne 
şi DPC. Analiza cadrului legislativ naţional şi european.  

•••• Analiza resurselor/ Capitalizarea materialelor informative, a resurselor existente deja 
în România (ce proiecte s-au realizat, ce studii şi care au fost concluziile şi 
recomandările acestora/ output raport de analiză) – analiza face referire la utlimii 5 
ani.  

•••• Analiza nevoilor  existente în România în domeniul audierii minorilor (chestionar 
aplicat profesioniştilor/ construire chestionar, distribuire, analiză, interpretare şi raport 
de analiză). 

•••• Analiza nevoilor la nivel naţional privind infrastructura şi logistica structurilor implicate 
în audierea minorului; 

•••• Analiza costurilor estimative pentru dotarea acestor instituţii cu aparatura necesară, 
inclusiv cu spaţiile necesare infiinţării unei camere de audieri standard. 

 
Proiect PROCOPIL 
 
Masa rotundă “Repartiţia rolurilor la nivel central şi local în contextul politicilor şi 
furnizării serviciilor în asistenţa socială”. 
Evenimentul s-a organizat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
si Persoanelor Vârstnice împreună cu partenerii Federaţiei, Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene din România şi Asociaţia Municipiilor din România, în ziua de 20 
martie 2012, la sediul MMFPS. În prezenţa Ministrului Muncii, Familiei și Protecției 
Sociale – Dna. Claudia Boghicevici, Federația Organizaţiilor pentru Copil alături de 
peste 60 de profesionişti din cadrul autorităţilor locale (Servicii de asistenţă socială la 
nivelul primăriilor), autorităţi judeţene (Consilii Judeţene, Direcţii de asistenţă socială), 
ONG-uri şi profesioniştii MMFPS au dezbătut subiecte legate de rolul autorităţilor locale 
şi judeţene, precum şi al ONG-urilor în organizarea, funcţionarea şi finanţarea sistemului 
naţional de asistenţă socială în România.   
 
Schimburi de experienţă  
•••• 22-27 martie 2012, Département du Nord, Lille – France, au participat : DGASPC 

Vaslui şi DGASPC Arad. Tema : « contractarea serviciilor sociale ».  
•••• 11 iunie 2012, Sofia – atelier de restituire. La acest eveniment s-au prezentat 

rapoartele misiunilor realizate de către autorităţile publice şi mai ales strategia locală 
prin care se vor pune în practică elementele asumate în urma schimburilor de vizită. 
Au particpat : FONPC, DGASPC Vaslui şi DGASPC Arad. 
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•••• 18-21 iunie 2012, schimb de experienţă Departamentul Rhône-Alpes. Tema :  
« Identificarea de nevoi, planificarea servciiilor socaile ». Au participat : DGASPC 
Timiş, Alba şi Hunedoara.  

Misiunile de schimburi de experienţă au fost organizate de către FONPC cu diferite 
Consilii departamentale din Franţa în vederea ameliorării practicilor şi cadrului legislativ 
cu privire la drepturile copilului şi în domeniul social.  
 
Comitetul Regional al Programului PROCOPIL, s-a desfăşurat în zilele de 8 şi 9 octombrie 
2012 la Chişinău. Evenimentul a fost organizat de colegii şi partenerii de la Alianța 
ONG-lor active în domeniul Protecţiei Copilului şi Familiei (APSCF) din Republica 
Moldova. La acest eveniment s-au pus bazele continuării proiectului PROCOPIL în ţări 
precum Georgia, Ukraina, Serbia şi s-a discutat despre dezvoltarea proiectului „Centrul 
de resurse de formare”. Din partea FONPC au fost prezenţi: membrii ai CD, echipa 
FONPC, Direcţia de Protecţia Copilului, DGASPC Vaslui. Subiecte precum 
dezinstituţionalizarea, contractarea serviciilor, reforma sistemului social şi drepturile 
copilului au fost elementele cheie şi constituie baza continuării acestui program. 
În 2013 se vor scrie o serie de proiecte pentru dezvoltarea proiectului PROCOPIL. 
 
Alte activităţi derulate de FONPC în domeniul politicilor publice: 
 
Participarea prin membrii FONPC la grupul de lucru organizat de Ministerul Muncii 
“Promovarea Politicilor Publice de stimulare a natalităţii şi susţinerea familiilor şi 
copiilor”. FONPC a fost reprezentată în acest grup de lucru de Fundaţia Parada şi de 
preşedintele FONPC, Dl Bogdan Simion.  
 
Analiză a FONPC cu privire la situaţia asistenţilor personali în România. Cu 
sprijinul ASCHFR, UCOS, Fundaţia Baylor Marea Neagră şi a altor membri ai FONPC. 
Raportul a fost trimis către OMS România.  
 
Strategia Naţională pentru Sănătatea Reproducerii şi a Sexualităţii  
2012 – 2015 
FONPC este membră a grupului de lucru de realizare a strategiei, la invitaţia 
Secretariatului General al Guvernului, Înaltul Reprezentant pentru Drepturile Copilului. 
 
Conferinţa Anglo - Română “Modele de bună practică în instituţiile rezidenţiale 
private şi de stat”, 17-18 mai 2012, IBIS Hotel Bucureşti. 
FONPC s-a implicat în organizarea acestei conferinţe, iar partenerii au fost: Trustul 
Anglo Român de Educaţie (ARET), Muzika Charitable Trust, Fundaţia pentru Sprijinul 
Orfanilor cu Dizabilităţi (FRODO), Fundaţia de Sprijin Comunitar, FONPC. 
 
DST3 – MONITORIZAREA DREPTURILOR COPILULUI 
Obiectiv general:  
Crearea şi implementarea unui mecanism naţional de monitorizare a drepturilor 
copilului.  
 
Obiective specifice: 
1. Monitorizarea respectării drepturilor copilului (Elaborarea ghidurilor de monitorizare a 

drepturilor copilului pe toate categoriile de drepturi, validarea acestora şi formarea la 
cerere a tuturor actorilor care fac monitorizare) în vederea realizării rapoartelor 
complementare privind respectarea drepturilor copilului către Comitetul ONU şi a 
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altor rapoarte care să analizeze respectarea drepturilor copiilor în România şi în 
vederea structurării unor recomandări privind sistemul şi mecanismele de raportare 
precum şi a unor recomandări privind importanţa garantării tuturor drepturilor 
copilului şi conştientizarea autorităţilor şi societăţii civile în aceeaşi măsură în ceea 
ce priveşte situaţia copiilor din România şi felul în care politicile afectează şi 
influenţează drepturile copilului.  

2. Promovarea la nivel naţional şi internaţional a sistemului de monitorizare realizat de 
FONPC (ministere, la nivel local şi la nivel internaţional prin Eurochild, FRA, 
Comitetul ONU etc). 

3. Implicarea copiilor în realizarea ghidurilor, în aplicarea lor – monitorizare şi în 
raportare. 

4. Lobby şi advocacy pentru o structură naţională independentă de monitorizare a 
respectării drepturilor copilului în conformitate cu Convenţia ONU privind Drepturile 
Copilului şi Recomandările Comitetului ONU, precum şi cu alte documente 
internaţionale referitoare la acest aspect.  

 
Rezultate obţiunute 

 
a. Proiect: Advocacy for Building National Consensus In Children’ Rights,  

finanţat de Reprezentanţa UNICEF în România.  
 
Componenta Ghiduri de monitorizare 
 
Amelioararea ghidurilor de monitorizare la nivelul FONPC: Un grup de experţi 
independenţi  au ameliorat ghidurile pentru următoarele clustere: Ghid de monitorizare - 
Dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare - Itemul Sărăcie; Ghid de monitorizare - 
Educaţia, activităţile culturale şi recreative; Ghid de monitorizare - Mediu familial şi 
protecţie alternativă; Ghid de monitorizare - Protecţie specială; Ghid de monitorizare - 
Sănătatea de bază şi bunăstarea. 
 
Ghidurile de monitorizare elaborate au fost trimise la Direcţia Protecţia Copilului din 
cadrul MMFPS pentru a fi incluse în cadrul publicaţiilor elaborate în cadrul proiectului 
„Întărirea capacităţii MMFPS de a asigura coordonarea procesului de implementare a 
Convenţiei ONU pentru drepturile copilului”. 
Intrumentele puse la dispoziţie de către FONPC au fost utilizate de către DPC şi au fost 
menţionate ca bibliografie în toate materialele create de DPC. FONPC a primit şi o 
scrisoare de la DPC, în care se menţionează utilitatea intrumentelor create de FONPC. 
Astfel, au fost publicate 5 manuale de lucru: un manual general pentru monitorizarea 
drepturilor copilului şi 4 manuale specifice pentru monitorizarea drepturilor copilului 
pentru personalul din domeniile sănătăţii, protecţiei sociale, justiţiei şi educaţiei. 
 
Aplicarea ghidurilor de monitorizare la nivelul FONPC 
În urma votului exprimat de membrii FONPC s-a decis ca instrumentul de culegere a 
datelor să fie elaborat pentru ghidul de monitorizare „Mediu familial şi protecţie 
alternativă”, criteriul principal care a stat la baza alegerii fiind expertiza membrilor 
FONPC în acest domeniu. 
 
Scopul instrumentelor de monitorizare create de FONPC şi aplicate cu spijinul membrilor 
FONPC a fost acela de a oferi ONG-urilor, posibilitatea de a evalua, monitoriza şi raporta 
situaţia respectării drepturilor copilului în România. 



9 

 

 
Instrumentul de culegere a datelor a fost aplicat de către 13 membrii ai FONPC în 
judeţele în care aceştia îşi derulează activitatea. Membrii Federaţiei au fost formaţi în 
vederea aplicării chestionarului de monitorizare în perioada iunie-iulie 2012 de către 
echipa tehnică a FONPC. De asemenea, unii dintre membri au avut posibilitatea de a 
participa la grupurile de lucru formate de către DPC, din cadrul MMFPS pentru 
elaborarea unui manual general pentru monitorizarea drepturilor copilului şi 4 manuale 
specifice pentru monitorizarea drepturilor copilului pentru personalul din domeniile 
sănătăţii, protecţiei sociale, justiţiei şi educaţiei. 
 
În urma pilotării, au fost recepţionate 52 de chestionare: 40 instituţii publice (DGASPC, 
unităţi de învăţământ, complexe de servicii pentru copii, un spital, primării, Inspectoratul 
General de Poliţie) şi 12 organizaţii neguvernamentale. Raportul de evaluare se poate 
găsi pe site-ul FONPC. 
 
Componenta lobby şi advocacy 
 
În vederea derulării acţiunilor de lobby şi advocacy a fost creat un grup de lucru format din 
patru experţi independenţi şi membrii ai CD - FONPC.  
În urma argumentelor pro şi contra pentru fiecare din cele două propuneri realizate de 
FONPC în materialul privind analiza structurilor de monitorizare, membrii GL au decis să 
realizeze campania de lobby şi advocacy pentru Comisarul pentru Drepturilor Copilului. 
Argumentele pro care au stat la baza acestei decizii: structură nouă şi independentă; 
includerea celor trei funcţii principale (monitorizare, promovare, protejare); eficienţă 
financiară; structură birocratică, formală şi lipsă de viziune demonstrată de acţiunile 
derulate de către Avocatul Copilului. S-a decis ca instituţia Comisarul pentru Drepturilor 
Copilului să funcţioneze pe lângă Parlamentul României. 
 
DST4 – ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ORGANIZAŢIONALE A FEDERAŢIEI DE A-ŞI 
ÎNDEPLINI MISIUNEA 
 
Obiectiv general: 
Consolidarea capacităţii, expertizei şi experienţei Federaţiei pentru promovarea şi 
monitorizarea drepturilor Copilului.  
 
Obiective specifice: 
 
1. Consolidarea capacităţii organizaţionale a executivului FONPC prin dezvoltarea de 

compartimente (programme, PR, Advocacy, Fundraising) eficiente, sustenabile, 
performante.   

2. Reprezentarea ONG-urilor membre în cadrul reţelelor europene (Eurochild şi alte 
reţele) şi a acţiunilor organizate la nivel internaţional: pentru  a transmite forurilor 
europene principalele probleme cu care se confruntă România în domeniul protecţiei 
copilului şi nu numai; pentru a împărtăşi experienţa şi expertiza membrilor săi la nivel 
internaţional astfel încât să se realizeze proiecte în care FONPC şi membrii săi să 
ofere consultanţă şi să fie implicaţi în proiecte la nivel internaţional; precum şi pentru 
a promova experienţa României cu privire la reforma din protecţia copilului şi a 
identifica modalităţi de utilizare a expertizei FONPC în relaţia cu statele candidate 
(Croaţia, Macedonia) şi statele învecinate EU . 
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3. Creşterea vizibilităţii Federaţiei şi implicit a membrilor pentru întărirea capacităţii 
membrilor de a comunica în reţea şi în afara reţelei şi promovarea prin intermediul 
canalelor media (on-line, presă scrisă, etc) cu care Federaţia îşi va dezvolta relaţii. 

4. Întărirea comunicării şi cooperării la nivelul Federaţiei, structurarea activă a unei 
strategii a FONPC de către executivul FONPC, Consiliul Director împreună cu toţi 
membrii, adoptarea Statutului şi însuşirea acestuia precum şi monitorizarea aplicării 
lui prin consultarea periodică a membrilor privind gradul de cooperare şi comunicare, 
rapoartele anuale şi alte instrumente de analiză, evaluare şi comunicare.  

5. Întărirea capacităţii de funcţionare a reţelei FONPC: internalizarea, asumarea  roului 
de membru al FONPC, dezvoltarea unui pachet de servicii pentru membri, atragerea 
de noi membri şi îmbunătăţirea gradului de comunicare şi cooperare la nivelul reţelei 
şi întărirea funcţiei de reprezentare a membrilor.  

 
Rezultate obţiunute 
 
Proiect PROCOPIL 
 
Componenta formare 
Patru ONG-uri membre ale FONPC au fost sprijinte să-şi întărească capacitatea 
organizaţională în domeniul formării adultului: Fundaţia Conexiuni – Tematica animaţie 
socio-educativă, Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie – Domeniul supervizării 
şi al educatorului specializat, Fundaţia Un Copil O Speranţă – instruirea directorilor de 
Centre pentru copilul cu dizabilităţi, Fundaţia Copiii Noştri - tematica Copiilor cu părinţii 
plecaţi la muncă în străinătate. 
 
Fundaţia INOCENTI a fost sprijinită să scrie un proiect în domeniul Intervenţiei precoce 
pentru copilul cu dizabilităţi. 
Toate aceste ONG-uri au fost puse în contact cu parteneri francezi, bulgari şi moldoveni, 
în vederea cooperării regionale.  
 
Institutul Mediteranean de Formare şi Cercetare în domeniul Asistenţei Sociale (IMF) a 
realizat o cercetare în domeniul formării adulţilor în toate cele patru ţări în care activează 
PROCOPIL. În acest scop IMF a avut o misiune de teren în România în luna martie 
2012. A vizitat centre de formare precum CRIPS şi ONG-uri membre ale FONPC: Noi 
Orizonturi, Hrăniţi Copiii şi autorităţi publice: DGASPC sect.1, DPC etc. Cercetarea are 
ca scop dezvoltarea formărilor în domeniul social şi medico-social  în România, Bulgaria, 
Republica Moldova şi Franţa şi pentru a implementa un pol de formare regional est-
european.   
 

Proiect: Capacity building and Strengthening Programs of the FONPC 
 
Obiectivul proiectului: 
Creşterea capacităţii organizaţionale a FONPC şi întărirea capacităţii FONPC de a 
colabora cu membrii şi cu cei mai imporanţi stakeholderi în vederea realizării misiunii 
FONPC şi a împărtăşirii valorilor sale.   
 
Obiective specific: 
Obiectiv 1. Dezvoltarea planului de management şi al resurselor financiare şi umane; 
Obiectiv 2. Cooperarea cu membrii şi cu partenerii cei mai importanţi în vederea 
ameliorării politicilor publice ce privesc copilul şi drepturile copilului; 
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Rezultate :  
 
Dezvoltarea planului de management şi a resurselor financiare şi umane; 
 
• Ameliorarea instrumentelor interne de operare financiar-contabilă. 
Pe baza raportului de audit extern şi a raportului financiar al FONPC s-a realizat un plan 
de management pentru anul 2012 şi un ghid intern de ameliorare a instrumentelor 
interne. 
S-au facut evaluări periodice ale implementării planului de management.  
În urma evaluărilor intermediare interne s-a dovedit că în 2012 s-au ameliorat 
majoritatea punctelor slabe, sesizate de către KPMG în raportul de audit. Planul de 
management şi instrumentele interne au avut impact asupra ameliorării calităţii 
managementului intern. 
 
• Întărirea echipei FONPC 

- S-au intensificat şedintele de echipă şi s-au regularizat (cel puţin o şediţă de coordonare 
de echipă pe săptămână şi una de planificare pe lună) şi s-a realizat minuta pentru 
fiecare şedinţă.  

- Fiecare membru al echipei şi-a realizat propriul plan de acţiune specificând exact 
activităţile pentru care are nevoie de sprijinul echipei şi modul în care echipa îl poate 
ajuta.  

- Lărgirea echipei FONPC s-a realizat prin reîntoarcerea Cristinei Iova, fostă Bucată din 
concediul de îngrijire a copilului. 

- De asemenea, FONPC a beneficiat de sprijinul unor experţi redutabili, angajaţi cu 
contracte de prestări servicii, strict pentru unele activităţi, în diferite programe. 

- Monica Stanciu, Andreea Antonescu şi Oana Clocotici, şi-au adus în mod benevol 
contribuţia la multe dintre acţiunile FONPC.  

- La unele acţiuni, FONPC a pregătit voluntari care au sprijinit unele acţiuni: dinamizarea 
site-ului FONPC, organizarea Galei Drepturilor Copilului, conferinţe etc. 
 
• Organizarea compartimentului de strângere de fonduri 

- S-a creat un plan de acţiune pentru strângerea de fonduri. 
- FONPC a beneficiat de sprijinul a două experte care s-au implicat benevol în crearea 

planului de acţiune şi punerea lui in aplicare: Adina Saulea – expert HR şi Roxana 
Ogrendil – expert în domeniul financiar, economic şi PR.  

- S-a realizat un instrument intern pentru strângerea de fonduri : prezentări profesioniste 
ale FONPC (Prezentare FONPC PPT); o bază de date cu firmele, donorii, sponsorii cu 
care FONPC ar putea colabora, apoi s-a redactat o scrisoare către firme (adoptată în 
AG a FONPC). 

- S-a derulat o campanie de strângere de fonduri pentru FONPC (coordonată de Roxana 
Ogrendil – pro bono), astfel încât au fost trimise unui număr de peste 300 de firme 
prezentarea FONPC şi scrisoarea, precum şi alte documente. În urma acestui proces au 
avut loc întâlniri cu câteva dintre firmele accesate urmând ca în 2013 să se definitiveze 
termenii de colaborare. Patru dintre firmele cu care există posibilitatea colaborării sunt: 
Lafarge, Orange, Mol Romania şi Loteria Română.   

- S-a realizat o campanie de scriere de proiecte pentru FONPC (anexa proiecte - 15 
proiecte depuse). În acest sens FONPC a beneficiat de sprijinul voluntar al unor experţi 
precum: Camelia Stăiculescu – expert fonduri europene şi proiecte naţionale, Mirela 
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Oprea – World Vision, secretar general Coaliţie Child.  Fundaţia SERA România a 
angajat o firmă externă în vederea scrierii de proiecte pentru FONPC. Daniela 
Gheorghe, Cristina Iova şi Mihaela Gîrleanu au scris proiecte şi au participat la scrierea 
unor proiecte în parteneriat cu alte ONG-uri (Agenda 21, FCN etc).  

- În fiecare lună Mihaela Gîrleanu a realizat o analiză a posibilităţilor de finanţare şi a 
informat echipa şi membrii FONPC asupra acestor posibilităţi.  
 
• Dezvoltarea compartimentului PR şi advocacy al FONPC 

- S-au realizat instrumente de comunicare: formulare tip de comunicate de presă.  
- Membrii CD şi-au exprimat interesul pentru a sprijini echipa FONPC în vederea sesizării 

prin comunicate de presă a unor problematici ce privesc drepturile copilului. În 2012 s-au 
realizat peste 30 de comunicate de presă pe diverse tematici.  

- Fiecare eveniment al FONPC a avut o componentă de PR şi comunicare, asigurată fie 
prin acţiunile de voluntariat ale unor PR-i, parteneri şi firme de comunicare, fie prin 
implicarea Directorului executiv al FONPC în componenta de comunicare şi a echipei.  

 
• Vizibilitate FONPC: 

- S-a  ameliorat site-ului FONPC 
- S-a realizat o bază de date cu membrii  FONPC, astfel încât posibilii finanţatori să vadă 

care este obiectul de activitate al membrilor FONPC. 
- S-a realizat o hartă a membrilor FONPC, astfel încât să se poată observa pe de o parte 

zonele în care, prin lipsa membrilor, Federaţia nu are forţă de acţiune şi pe de altă parte 
judeţele în care sunt grupaţi mai mulţi membri.  
 
Cooperarea cu membrii şi cu partenerii cei mai importanţi în vederea ameliorării 
politicilor publice ce privesc copilul şi drepturile copilului; 
 
• Consolidarea guvernanţei la nivelul FONPC 

- Întărirea cooperării în cadrul FONPC - executiv – bord, FONPC s-a realizat prin mult mai 
multe întâlniri tehnice ale CD în anul 2012 în vederea eficientizării acţiunilor FONPC. 
Membrii board-ului au fost implicaţi în toate acţiunile cheie ale FONPC (pactul cu 
partidele politice, conferinţe, platforma pe educaţie, advocacy pentru Comisarul pentru 
Drepturile Copilului, Festivalul Drepturilor Copilului etc).   
 
• Cooperarea cu membrii FONPC 

- S-a realizat o analiză a nevoilor membrilor FONPC pentru anul 2012 şi o evaluare a  
strategiei FONPC pentru anul 2011. 

- S-a realizat un instrument de culegere a datelor cu privire la acţiunile membrilor FONPC, 
în vederea realizării bazei de date. 64 dintre membrii FONPC (membrii activi) au fost 
incluşi în această bază de date, care conţine domeniul de acţiune al acestora, 
proiectele, informaţii utile pentru comunicare, pentru utilizarea expertizei acestora şi 
pentru strângerea de fonduri. 

- S-a votat în Adunarea Generală a FONPC realizarea unor grupuri de lucru tematice. S-a 
elaborat o metodologie de funcţionare a grupurilor de lucru ce trebuie aprobată de CD. 

- FONPC a reuşit să realizeze Adunarea Generală cu fonduri publice, printr-un parteneriat 
cu DPC, mobilizând un număr foarte mare de membri pentru acest eveniment. 57 de 
ONG-uri şi-au exprimat opiniile în cadrul AG fie direct, fie prin scrisori de mandatare.  
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- Pentru fiecare dintre proiectele realizate de către FONPC membrii au trimis câte o fişă 
de înscriere, fişă prin care îşi asumă implicarea în acel proiect, conform cu termenii de 
referinţă sau un email prin care solicită să fie implicaţi în proiectul respectiv.  
 
• Utilizarea expertizei membrilor în ţară şi la nivel internaţional 

- S-a realizat cu sprijinul Institutului Mediteranean o analiza a situaţiei furnizorilor de 
formare în rândul membrilor FONPC şi a nevoilor de formare. Un catalog al formărilor, 
pe care le furnizează membrii FONPC, va fi elaborat în 2013.  

- S-a realizat o analiză la nivelul Georgiei, Serbiei şi Albaniei cu privire la posibilităţile de 
cooperare între membrii FONPC şi membrii reţelelor naţionale din aceste ţări. FONPC a 
trimis membrilor săi propuneri de colaborare.  
 
• Cooperarea la nivel naţional – cu societatea civilă, mediile diplomatice şi 

autorităţile publice centrale şi locale 
- În anul 2012 s-au realizat coaliţii între FONPC şi parteneri importanţi în vederea 

ameliorării politicilor publice pe diverse domenii şi consultarea ONG-urilor: contractarea 
serviciilor sociale, reforma socială, consultarea pentru pregătirea viitoarei perioade de 
programare, 2014-2020, a fondurilor europene nerambursabile la AMPOSDRU. 

- FONPC a colaborat cu o serie de autorităţi publice locale şi centrale în vederea 
implementării unor proiecte. Astfel, a inclus în Comitetele naţionale şi regionale de 
coordonare ale unor proiecte (PROCOPIL, de exemplu) persoane din rândul autorităţilor 
publice centrale şi locale (DGASPC Vaslui, DPC). De asemenea, FONPC a implicat în 
grupurile de lucru, realizate în cadrul unor proiecte, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi 
centrale. FONPC a susţinut participarea unor reprezentanţi ai autorităţilor publice la 
schimburi de experienţă în Franţa, Republica Moldova şi Bulgaria (DGASPC Timiş, 
Deva, Alba,  Argeş, Vaslui, Arad, Tulcea, Neamţ etc).  

- S-au încheiat parteneriate cu Ministerele pe diferite acţiuni şi proiecte: Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne.  

- FONPC a avut o strategie de comunicare şi de întărire a parteneriatelor existente deja, 
precum şi realizarea unor noi parteneriate cu Ambasadele active  în domeniul drepturilor 
copilului şi în domeniul social în România: Franţa, Elveţia, Canda, Norvegia, Olanda, 
Spania, Marea Britanie, Wallonie Bruxelles etc.  

- FONPC este membră a comitetelor naţionale de coordonare: ORA, CCT şi a grupurilor 
de lucru AMPOSDRU, a Comitetului economic şi social.  

- În 2012 Federaţia a organizat o serie de acţiuni sub înaltul patronaj al Camerei 
Deputaţilor, al Subcomisiei de Muncă şi Protecţie Socială – Camera Deputaţilor, al 
Preşedintelui Senatului.  

- Un număr considerabil de parlamentari şi reprezenatanţi ai partidelor politice s-au 
alăturat acţiunilor derulate de FONPC în 2012.  

- Avocatul Poporului a fost unul din principalii colaboratori ai Federaţiei în 2012. 
- FONPC a participat la întâlnirile Consiliului de Coordonare de pe lângă Oficiul Roman 

pentru Adopţii. În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2) al Anexei nr. 2 la HG nr. 
350/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 
privind regimul juridic al adopţiei şi de aprobare a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Roman pentru Adopţii, 
FONPC este membră a acestui Consiliu. 
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- Executivul FONPC şi Preşedintele FONPC a trimis o scrisoare către Consiliul Economic 
şi Social, în vederea includerii federaţiei ca membru în acest consiliu. Până în prezent 
FONPC a obţinut acordul de a fi invitat permanent.  

- FONPC este membră în Comitetul de coordonare al  Propunerii de program pentru 
„Promovarea egalităţii de gen  şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa privată”, 
finanţată prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, implementat în România.  

- Suntem membru al Comitetului Consultativ Tematic Ocupare, Incluziune Socială şi 
Servicii Sociale „Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi 
implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020” Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Europene. FONPC este 
reprezentată de preşedintele său. 

- Membrii ai grupului de lucru „Grupului Tehnic privind Afacerile Sociale şi Incluziunea 
Socială”, coordonat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială – Ministerul Muncii, 
Familiei, Potecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. FONPC este reprezentat de 
Fundaţia Terre des hommes.  
 
• Cooperare la nivel internaţional: 

- Federaţia a fost prezentă la acţiunile derulate de EuroChild – Adunarea generală, grupul 
de lucru „Alternative care”. 

- De menţionat este şi participarea FONPC la întâlnirile coaliţiei ChildPact care au avut ca 
teme: înfiinţarea coaliţiei şi realizarea documenteleor de acţiune ale coaliţiei. 

- Prin ambele reţele europene, în care FONPC este membră, s-a militat pentru campanii 
de advocacy pentru atragerea de fonduri europene, direct de la Bruxelles, pentru reţele 
naţionale. În 2013 se vor organiza întâlniri cu factori de decizie şi de influenţă de la 
Bruxelles şi cu parlamentari europeni, care pot susţine această idee. 

- FONPC a făcut o cerere verbală, publică către Ambasada Norvegiei pe care a 
prezentat-o la întâlnirea de consultare privind fondurile norvegiene 2013. În această 
scrisoare, FONPC cere luarea în considerare a unei linii de finanţare speciale pentru 
reţelele naţionale şi organizaţiile care influenţează politicile publice. Acestui demers i s-
au alăturat: Active ActiveWatch, FDSC etc.  

- De asemenea, în cadrul reţelei PROCOPIL şi în parteneriat cu RNE Bulgaria (reţea 
omologă Federaţiei) s-a realizat o scrisoare către instituţiile europene în care se cere 
repartizarea corectă a fondurilor structurale pentru fiecare ţară şi atingerea unor subiecte 
precum: îngrijiri alternative, dezinstituţionalizarea şi finanţarea reţelelor naţionale de 
ONG-uri, a organizaţiilor care contribuie la ameliorarea politicilor publice.  

- În zilele de 23 -24 februarie 2012 FONPC a participat la “The Romanian-Georgian Civil 
Society Cooperation Initiative”, în vederea sprijinirii înfiinţării unei reţele naţionale în 
Georgia. FONPC a fost prezentată ca model de bună practică şi s-a evidenţiat faptul că 
se doreşte încurajarea parteneriatului între ONG-urile din România şi Georgia. 
 Acest eveniment a fost realizat în cadrul Coaliţiei ChildPact.  
- În ziua de 14 iunie 2012 FONPC a participat la „Child protection in Azerbaijan: 
achievements and challenges in a regional perspective” Baku, Azerbaijan, cu sprijinul 
ChildPact. Tema întâlnirii a fost sprijinirea întăririi capacităţii organizaţionale a reţelei de 
ONG-uri din Azerbaijan. FONPC a fost prezentată ca model de bună practică. Acest 
eveniment a fost realizat în cadrul Coaliţiei ChildPact. 
- Participarea la Proiectul InnoServ, proiect în care FONPC este membră a advisory 
board “Social Platform on innovative Social Services”. 
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În cadrul acestui proiect se va realiza promovarea unor programe de bună practică în  
diferite domenii. În prezent, s-au stabilit  criteriile care se folosesc pentru selectarea a 20 
de proiecte inovatoare din trei domenii mari: sănătate, educaţie şi bunăstare, care 
funcţionează pe teritoriul Europei, în special în cea de vest. În acest scop se va realiza 
câte un scurt film documentar despre fiecare dintre aceste domenii. Filmul va explica în 
ce constă elementul de inovaţie şi va fi postat pe un site specializat. Pentru 
exemplificare a fost realizat deja un astfel de film pentru un program din Norvegia, care 
a fost analizat în cadrul întâlnirii. FONPC este reprezentată de Fundaţia Inocenti.  

 
  

Concluzii şi recomandări 
 

Primele trei direcţii strategice prioritare ale FONPC (DST1 - Promovarea drepturilor 
copilului, DST2 - Implicarea în elaborarea de politici publice, DST3 – Monitorizarea 
Drepturilor Copilului) au fost bine dezvoltate, cu rezultate vizibile în plan naţional şi 
european, însă cea de a patra direcţie strategică prioritară (DST4 – Întărirea capacităţii 
organizaţionale de a-şi îndeplini misiunea) nu a putut fi atinsă astfel încât să se producă 
schimbări majore la nivelul creşterii capacităţii FONPC.  
 
În 2012, din punct de vedere al capacităţii resurselor umane, FONPC şi-a întărit echipa, 
prin reîntoarcerea din concediu de creştere a copilului, a unui coodonator de programe 
şi aducerea unui responsabil de strângere de fonduri, benevol. 
Din punct de vedere al capacităţii financiare, deşi a existat o campanie de strângere de 
fonduri de la firme şi o campanie intensivă de scriere de proiecte, Federaţia este, din 
ianuarie 2013, într-un impas financiar.  

 
Deşi multe dintre proiectele derulate în perioada 2011-2012 au fost implementate cu 
implicarea membrilor FONPC, capacitatea ONG-urilor membre ale Federaţiei de a 
contribui la realizarea misiunii Federaţiei, respectiv de a face ca FONPC să fie 
principalul interlocutor specializat al statului în vederea elaborării, redefinirii politicilor 
publice pentru asigurarea bunăstării copilului din perspectiva drepturilor copilului, 
utilizând şi dezvoltând experienţa şi expertiza membrilor săi, nu a fost suficient 
dezvoltată.  
Consolidarea capacităţii instituţionale şi operaţionale a membrilor FONPC rămâne 
un obiectiv important de realizat pe termen mediu şi scurt. 

 
 

În acest context, Consiliul Director al FONPC şi executivul vor realiza un exerciţiu de 
programare strategică şi vor realiza un plan de măsuri de reformă pe termen scurt şi 
mediu pentru FONPC. 
 
1. Profesionalizarea monitorizării drepturilor copilului în interiorul FONPC şi punerea în 

aplicare a unor măsuri de advocacy pentru promovarea, monitorizarea şi apărarea 
drepturilor copilului în rândul autorităţilor publice.  

2. Susţinerea contribuţiei organizaţiilor membre ale FONPC ca actori importanţi pentru 
ameliorarea politicilor publice în diverse domenii: drepturile copilului, justiţie juvenilă, 
educaţie, contractarea serviciilor sociale etc. Implicarea în realizarea Strategiei 
naţionale privind Drepturile Copilului 2014-2020. 

3. Mobilizarea resurselor umane şi financiare în scopul sustenabilităţii Federaţiei cu 
sprijinul partenerilor interni şi externi şi ai membrilor FONPC. 
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4. Implicarea activă a membrilor FONPC, a Consiliului Director şi a echipei FONPC în 
vederea consolidării capacităţii instituţionale şi operaţionale a FONPC  şi întăririi 
imaginii şi implicării FONPC la nivel european – Bruxelles, Eurochild, ChildPact. 

 
 
 
Raport realizat de : 
Daniela Gheorghe 
Director executiv FONPC 
 
 
La acest raport au contribuit: 
Mihaela Gârleanu, Manager proiect 
Cristina Iova, Manager proiect 
Magda Bogdan, Asistent proiecte  
 


