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SOS SATELE COPIILOR
INTERNAȚIONAL

SOS Satele Copiilor Internațional este organizația um-
brelă pentru peste 140 de asociații naționale SOS Satele 
Copiilor afiliate din întreaga lume. SOS Satele Copiilor 
este o organizație neguvernamentală și non-profit de-
dicată copiilor, care oferă servicii directe în domeniul 
îngrijirii, educației și sănătății copiilor supuși riscului 
de a pierde îngrijirea părintească și celor care au pierdut 
această îngrijire părintească. Misiunea organizației este 
și aceea de a consolida capacitatea persoanelor de îngri-
jire și familiilor copiilor și a comunităților acestora de a 
le furniza o îngrijire adecvată. 

SOS Satele Copiilor susține și promovează drepturilor co-
piilor lipsiți de îngrijire părintească și a celor care riscă să 
piardă această îngrijire părintească. Fondată în anul 1949, 
operațiunile organizației sunt ghidate de spiritul Convenției 
ONU privind drepturile copilului. 
www.sos-childrensvillages.org 

INTERNATIONAL 
SOCIAL SERVICE (ISS) 
International Social Service (ISS) ajută persoanele, copiii și 
familiile confruntate cu probleme sociale care implică două 
sau mai multe țări ca urmare a migrației internaționale sau 
deplasării forțate. În calitatea sa de organizație internaționa-
lă non-profit înființată în anul 1924, desfășoară în prezent 
activități în 140 de țări și prestează servicii în beneficiul a 
mai mult de 50.000 de persoane din întreaga lume. 

ISS a dezvoltat competențe specifice în domeniul adopției 
și, într-un context mai larg, al prevenirii abandonului, plasa-
mentului, sprijinirii familiilor de origine, respectării dreptu-
rilor copiilor aflați în îngrijire în familii substitut și îngrijire 
instituționalizată. www.iss-ssi.org
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CUVÂNT ÎNAINTE
al ediției în limba română

SOS Satele Copiilor România anunță cu mare entuziasm lansarea în limba româna a publicaţiei „Liniile direc-
toare privind îngrijirea alternativă a copiilor (UN Guidelines for the alternative care of children) – Un cadru al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite“, elaborate de SOS Children’s Villages International împreună cu International Social 
Services în anul 2010.  

La 20 noiembrie 2009, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat la New York o rezoluție care salută şi recu-
noaşte oficial existenţa „Liniilor directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor“.

„Liniile directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor” evidențiază necesitatea unor politici și practici relevante 
cu privire la două principii: cel al necesității și cel al adecvării. În centrul principiului necesității se află dorința de 
a sprijini copiii pentru ca aceștia să rămână în familiile lor și să fie îngrijiți de acestea. Scoaterea oricărui copil din 
familia sa trebuie să fie o măsură la care să se apeleze în ultimă instanță, iar înainte ca aceasta să fie luată este nece-
sară o evaluare participativă riguroasă. În ceea ce privește principiul adecvării, „Liniile directoare privind îngrijirea 
alternativă a copiilor” definesc o gamă de opțiuni corespunzătoare de îngrijire alternativă. Fiecare copil care are 
nevoie de îngrijire alternativă are și cerințe specifice, de exemplu cu privire la durata îngrijirii – pe termen scurt sau 
lung – sau la păstrarea împreună a fraților și surorilor. Opțiunea de îngrijire aleasă trebuie să fie adaptată la nevoile 
individuale ale copilului. Caracterul adecvat al plasamentului trebuie să fie evaluat periodic pentru a se determina 
necesitatea continuării furnizării îngrijirii alternative și viabilitatea posibilei reunificări cu familia.

SOS Satele Copiilor România susţine cu tărie dezinstituţionalizarea copiilor şi, astfel, de 25 de ani a dezvoltat 
programe specifice adresate copiilor lipsiţi de îngrijirea părintească şi celor aflaţi în situaţie de risc. Răspundem 
nevoilor individuale ale copiilor, reevaluăm periodic situaţia copilului şi a familiei de origine, asigurăm participarea 
copilului şi a familiei sale în procesul de îngrijire, acţionăm în parteneriat şi mobilizăm toate resursele disponibile în 
comunităţile în care acţionăm şi, nu în ultimul rând, creştem capacitatea actorilor relevanţi şi susţinem schimbarea 
pentru îmbunătăţirea vieţii copiilor.

„Liniile directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor” reprezintă reperul nostru în tot ceea ce facem şi ne dorim 
ca acest document să ghideze şi intervenţiile serviciilor sociale de la nivel local şi judeţean, precum şi pe cele ale 
organizaţiilor neguvernamentale. 

Toate eforturile care se fac acum pentru închiderea centrelor de plasament până în anul 2020, ca măsură prioritară 
a Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, este imperios 
necesar să fie realizate având ca fundament prevederile „Liniilor directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor”.

În acest sens, suntem onorați de faptul că Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adop-
ție susține inițiativa noastră de a publica în limba română şi de a disemina „Liniile directoare privind îngrijirea 
alternativă a copiilor“ în rândul profesioniştilor din domeniu.

București, România
Octombrie 2017

CUVÂNT ÎNAINTE

Milioane de copii din întreaga lume sunt lipsiți de îngrijire părintească sau riscă să piardă această îngrijire părin-
tească și se confruntă cu provocări importante în viețile lor de zi-cu-zi, deseori cu implicații pe termen lung care se 
întind chiar până la viața de adult.

În activitatea sa de monitorizare a Convenției ONU privind drepturile copilului (CNUDC), Comitetul ONU pentru 
Drepturile Copilului a concluzionat că multe dintre aceste provocări care afectează copiii și familiile nu erau bine 
înțelese și, drept urmare, nu erau avute în vedere în politici și practici.

Această recunoaștere a decalajelor între drepturile copiilor și realitatea implementării în teren a reprezentat baza de 
la care Comitetul a pornit pentru organizarea Zilei Discuției Generale 2005 pe tema copiilor fără îngrijire părin-
tească. În urma acestei zile, Comitetul a făcut o recomandare cheie care face apel la comunitatea internațională a 
statelor, agențiilor ONU, ONG-urilor, experților, academicienilor și organizațiilor profesionale să își unească forțele 
pentru a elabora un set de standarde internaționale care vor oferi, în final, îndrumare statelor și altor responsabili de 
implementarea CNUDC. 

În acest sens, Comitetul salută importanța și caracterul critic al recunoașterii Liniilor directoare privind îngrijirea 
alternativă a copiilor de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite organizată cu ocazia celei de-a XX-a aniversări 
a CNUDC, la data de 20 noiembrie 2009. Acestea sunt rezultatul direct al apelului făcut de Comitet în anul 2005 și 
al muncii intense depuse de-a lungul a cinci ani, inclusiv prin ample consultări și negocieri. 

Doresc să mulțumesc Guvernului Braziliei pentru rolul de lider asumat în convocarea Grupului de Prieteni și pen-
tru eforturile neobosite depuse în vederea recunoașterii Liniilor directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor. 
Evident, acest efort nu ar fi fost posibil fără sprijinul dedicat al ONG-urilor și altor parteneri relevanți, în special al 
ONG-ului Working Group on Children Without Parental Care, cu sediul în Geneva.

Sunt deosebit de bucuroasă să exprim speranțele sincere ale Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului că Liniile 
directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor vor reprezenta un reper de neprețuit în implementarea CNUDC și 
salut această publicație ca pe un prim pas făcut în diseminarea Liniilor directoare.

Prof. Yanghee Lee
Președinte, Comitentul ONU pentru Drepturile Copilului

Seoul, Coreea
November 20, 2009
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PREFAȚĂ

La data de 20 noiembrie 2009, pentru a marca a XX-a aniversare a Convenției ONU privind drepturile copilului 
(CNUDC), Adunarea Generală a Națiunilor Unite a apreciat oficial existența Liniilor directoare privind îngrijirea 
alternativă a copiilor. SOS Satele Copiilor Internațional și Internațional Social Service primesc acest nou cadru 
internațional cu mult entuziasm. Acesta are potențialul de a promova drepturile copiilor și de a îmbunătăți viața a 
milioane de copii și a familiilor acestora, precum și a comunităților din întreaga lume. În scopul promovării disemi-
nării și susținerii implementării, prezenta publicație prezintă textul oficial al Liniilor directoare privind îngrijirea 
alternativă a copiilor (Adunarea Generală A/RES/64/142), dar și întrebări pe marginea cărora să se reflecteze în 
contextul principalelor arii de conținut evidențiate în Liniile directoare.

CONTEXT

Liniile directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor au luat naștere din nevoia de a recunoaște importantele 
decalaje existente în implementarea CNUDC pentru milioane de copii din întreaga lume care fie sunt lipsiți în 
totalitate de îngrijirea părintească, fie riscă să o piardă. În acest sens, comunitatea internațională s-a coalizat și a 
elaborat aceste Linii directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor. Ele sunt rezultatul a cinci ani de discuții 
și negocieri între Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, guvernele conduse de Brazilia, UNICEF, experți 
și academicieni, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și, în ultimul dar nu și cel din urmă rând, tineri 
cu experiență de îngrijire.

PRINCIPIILE CHEIE

Liniile directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor evidențiază necesitatea unor politici și practici relevante 
cu privire la două principii: cel al necesității și cel al adecvării. În centrul principiului necesității se află dorința de a 
sprijini copiii pentru ca aceștia să rămână în familiile lor și să fie îngrijiți de acestea.
Scoaterea oricărui copil din familia sa trebuie să fie o măsură la care să se apeleze în ultimă instanță, iar înainte ca 
aceasta să fie luată este necesară o evaluare participativă riguroasă. În ceea ce privește principiul adecvării, Liniile 
directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor definesc o gamă de opțiuni corespunzătoare de îngrijire alterna-
tivă. Fiecare copil care are nevoie de îngrijire alternativă are și cerințe specifice, de exemplu cu pri vire la durata 
îngrijirii – pe termen scurt sau lung – sau la păstrarea împreună a fraților și surorilor. Opțiunea de îngrijire aleasă 
trebuie să fie adaptată la nevoile individuale ale copilului. Caracterul adecvat al plasamentului trebuie să fie evaluat 
periodic pentru a se determina necesitatea continuării furnizării îngrijirii alternative și viabilitatea posibilei reuni-
ficări cu familia.

CUM SE UTILIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE

În fiecare secțiune a Liniilor directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor se regăsesc întrebări legate de politici-
le naționale. Deși aceste întrebări nu au nici caracter exhaustiv și nici nu fac parte din textul oficial, scopul lor este să 
inspire la reflecție pe marginea implementării principiilor cheie ale Liniilor directoare pri vind îngrijirea alternativă a 
copiilor la nivel național. Liniile directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor vor avea un impact pozitiv concret 
asupra vieților copiilor, a familiilor acestora și asupra comunității doar dacă ceea ce este scris se și realizează efectiv. 
Ne angajăm să transpunem vorbele în fapte.

Jean Ayoub, Secretar General, 
International Social Service

Richard Pichler, Secretar General, 
SOS Children’s Villages International



I. SCOP

1 Aceste Linii directoare urmăresc să îmbunătățească im-
plementarea Convenției privind drepturile copilului și a 
prevederilor relevante ale altor instrumente internaționale 
ce privesc protejarea și bunăstarea copiilor care sunt lipsiți 
de îngrijire părintească sau riscă să piardă această îngrijire.

2 În contextul furnizat de aceste instrumente internaționale 
și având în vedere dezvoltarea corpului de cunoștințe și ex-
periență în această sferă, Liniile directoare stabilesc orien-
tările dorite la nivel de politici și practici. Ele sunt concepute 
pentru a fi diseminate în toate sectoarele care privesc direct 
sau indirect aspecte legate de îngrijirea alternativă și urmă-
resc în special:
(a) Să susțină eforturile îndreptate înspre păstrarea copiilor 

sau întoarcerea acestora în familiile lor sau, în cazul în 
care acest lucru nu este posibil, înspre identificarea unei 
soluții corespunzătoare și permanente, inclusiv adopție 
sau kafala, conform legii islamice;

(b) Să asigure faptul că, atâta timp cât se caută astfel de 
soluții permanente, sau în cazurile în care nu sunt po-
sibile sau nu sunt în interesul superior al copilului, sunt 
identificate și puse la dispoziție cele mai potrivite for-
me de îngrijire alternativă, în condiții propice pentru 
dezvoltarea completă și armonioasă a copilului;

(c) Să sprijine și să încurajeze Guvernele să își implemen-
teze mai bine responsabilitățile și obligațiile în aceste 
privințe, având în vedere condițiile economice, sociale 
și culturale predominante din fiecare stat; și

(d) Să direcționeze politicile, deciziile și activitățile tuturor 
celor preocupați de protecția socială și bunăstarea copilu-
lui din sectoarele public și privat, în egală măsură, inclusiv 
societatea civilă.

II. PRINCIPII GENERALE 
ȘI PERSPECTIVE

A. COPILUL ȘI FAMILIA 

3 Având în vedere că familia reprezintă grupul 
fundamental al societății și mediul natural pentru 
creșterea, bunăstarea și protecția copiilor, eforturile trebuie 
îndreptate în special către a asigura condițiile necesare 
pentru ca un copil să rămână sau să se întoarcă în îngrijirea 
părinților săi sau, acolo unde se impune, a altor membri 
apropiați ai familiei. Statul trebuie să asigure familiilor 
acces la forme de sprijin în calitatea lor de furnizori de 
îngrijire.

4 Fiecare copil și tânăr trebuie să trăiască într-un mediu sti-
mulant, protectiv și afectuos, care să îi permită să își atin-
gă potențialul maxim. Copiii lipsiți de îngrijire părintească 
sau aflați în îngrijire necorespunzătoare sunt în mod aparte 
expuși riscului de a le fi negat un astfel de mediu favorabil 
creșterii. 

5 În cazul în care familia copilului este incapabilă, chiar și 
având un sprijin corespunzător, să asigure o îngrijire de ca-
litate pentru copil, sau renunță la copil sau îl abandonează, 
Statul are responsabilitatea de a proteja drepturile copilului 
și de a-i asigura acestuia îngrijire alternativă adecvată, ală-
turi de sau prin intermediul autorităților locale competente 
și al organizațiilor autorizate ale societății civile. Statul are 
rolul, prin intermediul autorităților sale competente, de a ve-
ghea la siguranța, bunăstarea și dezvoltarea tuturor copiilor 
plasați în îngrijire alternativă și de a analiza periodic carac-
terul adecvat al organizării îngrijirii oferite.

6 Toate deciziile, inițiativele și abordările care se încadrează 
obiectului prezentelor Linii directoare trebuie să fie indivi-
dualizate, având în vedere în special securitatea și siguranța 
copilului, și trebuie în plus să se fundamenteze pe interesul 
superior al copilului în cauză, în conformitate cu principiul 
nediscriminării și luând în considerare perspectiva de gen. 
Acestea trebuie să respecte pe deplin dreptul copilului de a 
fi consultat și de a-i fi luate în mod corespunzător în consi-
derare opiniile în conformitate cu capacitatea sa de dezvol-
tare și pe baza accesului acordat acestuia la toate informați-
ile necesare. Trebuie să fie depuse toate eforturile pentru ca 
astfel de consultări să fie posibile și pentru ca informațiile să 
fie oferite în limba preferată de copil.

7 În aplicarea prezentelor Linii directoare, stabilirea intere-
sului superior al copilului va fi astfel organizată încât să iden-
tifice acțiunile cele mai potrivit pentru copiii lipsiți de îngri-
jire părintească sau care riscă să piardă această îngrijire care 
sunt cele mai potrivite pentru satisfacerea nevoilor și exerci-
tarea drepturilor acestora. Se va avea în vedere dezvoltarea 
completă și personală a drepturilor lor în familie și în mediul 
social și cultural, precum și statutul lor ca titulari de drepturi, 
atât la momentul analizei, cât și pe termen mai lung. Procesul 
de analiză trebuie să țină cont, printre altele, de dreptul copi-
lului de a fi ascultat și de a-i fi luate în considerare opiniile în 
funcție de vârsta și de gradul său de maturitate.

8 Statele trebuie să dezvolte și să implementeze politici 
complexe privind bunăstarea și protecția copilului în cadrul 
politicii generale sociale și de dezvoltare a resurselor umane 
pe care o promovează, cu accent pe îmbunătățirea modului 
în care îngrijirea alternativă este furnizată în prezent și re-
flectând principiile conținute în prezentele Linii directoare.

9 Parte a eforturilor depuse pentru prevenirea separării co-
piilor de părinții lor, statele trebuie să caute să asigure mă-
suri corespunzătoare și care țin seama de aspectele culturale 
pentru:
(a) Sprijinirea mediilor de îngrijire în familiile ale căror ca-

pacități sunt limitate de factori cum ar fi dizabilitatea, 
consumul excesiv de alcool și droguri, discriminarea 
familiilor de origine indigenă sau minoritară și viața în 
zone de conflict armat sau sub ocupație străină;

(b) Asigurarea îngrijirii corespunzătoare și protecției copi-
ilor vulnerabili, cum ar fi copiii care sunt victime ale 
abuzului și exploatării, copiii abandonați, copiii străzii, 
copiii născuți în afara căsătoriei, copiii neînsoțiți și sepa-
rați, copiii deplasați forțat in interiorul unei țări și copiii 
refugiați, copiii lucrătorilor migranți, copiii solicitanților 
de azi sau copiii care suferă sau sunt afectați de HIV/
SIDA și alte boli grave.

10 Sunt necesare eforturi speciale pentru a aborda proble-
ma discriminării ce are la bază orice situație în care se află 
copilul sau părinții, inclusiv sărăcia, originea etnică, religia, 
sexul, dizabilitatea psihică și fizică, HIV/SIDA sau alte boli 
grave, indiferent dacă sunt psihice sau fizice, nașterea în 
afara căsătoriei și stigmatizarea socio-economică, precum 
și toate celelalte situații și circumstanțe care pot conduce la 
renunțare, abandon și/sau îndepărtarea unui copil.

B. ÎNGRIJIREA ALTERNATIVĂ

11 Toate deciziile care vizează îngrijirea alternativă trebu-
ie să ia pe deplin în considerare, în principiu, menținerea 
copilului cât mai aproape cu putință de locul domiciliului 
obișnuit pentru a facilita contactul și posibila reintegrare în 
familie și reducerea la minim a întreruperii educației și vie-
ții culturale și sociale a acestuia.

12 Deciziile ce privesc copiii aflați în îngrijire alternativă, 
inclusiv cei în îngrijire informală, trebuie să aibă în vedere 
importanța asigurării unui cămin stabil pentru copii și sati-
sfacerii nevoilor de bază ale acestora de un atașament sigur 
și continuu din partea persoanelor de îngrijire, permanența 
fiind în general un scop principal.

13 Copiii trebuie tratați mereu cu demnitate și respect și tre-
buie să beneficieze de protecție eficace împotriva abuzului, 
neglijării și tuturor formelor de exploatare, indiferent dacă 
sunt din partea persoanelor de îngrijire, semenilor sau ter-
țelor părți și indiferent de mediul de îngrijire în care se pot 
afla.

14 Îndepărtarea unui copil din îngrijirea familiei trebuie să 
fie privită ca o măsură la care să se recurgă în ultimă in-
stanță și, ori de câte ori este posibil, trebuie să fie o măsură 
temporară și cât mai scurtă cu putință.
Deciziile de îndepărtare trebuie revizuite periodic, iar re-
venirea copilului în îngrijirea părintească, odată ce cauzele 
inițiale vor fi fost rezolvate sau vor fi dispărut, trebuie să 
se realizeze în interesul superior al copilului, cu respectarea 
evaluării prevăzute la alineatul 49 de mai jos.

15 Lipsa posibilităților financiare și materiale sau condițiile 
care decurg direct doar din starea de sărăcie nu trebuie nicio-
dată să reprezinte singura justificare pentru luarea copilului 
din îngrijirea părintească, pentru primirea copilului în îngri-
jire alternativă sau pentru prevenirea reintegrării acestuia, ci 
trebuie privite ca un semnal al necesității furnizării de sprijin 
corespunzător familiei.

LINIILE DIRECTOARE 
PRIVIND ÎNGRIJIREA ALTERNATIVĂ 
A COPIILOR
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16 Trebuie acordată atenție promovării și apărării tuturor 
celorlalte drepturi ale copiilor lipsiți de îngrijire părin-
tească, inclusiv, fără a se limita la, accesul la servicii de 
educație, sănătate și alte servicii de bază, dreptul la iden-
titate, libertatea de religie sau credință, limba și protejarea 
drepturilor de proprietate și moștenire.

17 Frații și surorile cu legături reale nu trebuie, în princi-
piu, separați prin plasarea în îngrijire alternativă, decât dacă 
există un risc evident de abuz sau există altă justificare în 
interesul superior al copilului. În orice caz, trebuie depu-
se toate eforturile pentru a permite fraților și surorilor să 
păstreze legătura unii cu ceilalți, exceptând situația în care 
acest lucru se face împotriva voinței sau intereselor aces-
tora.

18 Având în vedere că, în majoritatea țărilor, cei mai mulți 
dintre copiii lipsiți de îngrijire părintească sunt în grija in-
formală a rudelor sau a altor persoane, statele trebuie să cau-
te să conceapă mijloace corespunzătoare, în conformitate cu 
prezentele Linii directoare, pentru a asigura bunăstarea și 
protecția acestora în timpul în care se află în astfel de aran-
jamente de îngrijire informală, cu respectarea diferențelor și 
practicilor culturale, economice, de gen și religioase, pentru 
a nu intra în conflict cu drepturile și interesul superior al 
copilului.

19 Niciun copil nu trebuie să fie lipsit de sprijinul și protec-
ția unui tutore legal sau al altui adult responsabil recunoscut 
sau organism public competent, în niciun moment.

20 Furnizarea îngrijirii alternative nu trebuie niciodată rea-
lizată cu scopul primordial de a promova obiectivele politi-
ce, religioase sau economice ale furnizorilor. 

21 Utilizarea îngrijirii instituționalizate trebuie limitată la 
cazurile în care un astfel de context se impune în mod spe-
cific, este necesar și este constructiv pentru copilul în cauză 
și în interesul superior al acestuia.

22 În conformitate cu opiniile care predomină în rândul ex-
perților, îngrijirea alternativă pentru copiii mici, în special 
a celor cu vârsta sub 3 ani, trebuie asigurată într-un context 
familial. De la acest principiu se poate deroga doar pentru a 
preveni separarea fraților și surorilor și în cazurilor în care 
plasamentul are un caracter urgent sau se realizează pe o 
durată determinată și foarte scurtă, în paralel cu planifi-
carea reintegrării în familie sau altei soluții de îngrijire pe 
termen lung.

23 Deși este recunoscut faptul că îngrijirea instituționali-
zată și îngrijirea în familie se completează reciproc în vede-
rea satisfacerii nevoilor copiilor, în cazul în care totuși sunt 
menținute instituțiile de îngrijire cu capacitate mare trebuie 
elaborate alternative în contextul unei strategii generale de 
dezinstituționalizare, cu scopuri și obiective precise, care 
vor permite eliminarea progresivă a acestora. În acest sens, 
statele trebuie să stabilească standarde de îngrijire care să 
asigure calitate, precum și condiții care să permită dezvolta-
rea copilului, cum ar fi îngrijire individualizată și în grupuri 
restrânse, și trebuie să evalueze instituțiile existente rapor-
tat la aceste standarde. Deciziile cu privire la înființarea sau 
aprobarea înființării de noi instituții de îngrijire, indiferent 
dacă au caracter public sau privat, trebuie să aibă pe deplin 
în vedere obiectivul și strategia de dezinstituționalizare.

Măsuri de promovare a aplicării

24 În limitele resurselor de care dispun și, acolo unde este 
cazul, în cadrul cooperării în vederea dezvoltării, statele 
trebui să aloce resurse umane și financiare pentru a asigu-
ra implementarea optimă și progresivă a prezentelor Linii 
directoare în teritoriile respective și în timp util. Statele tre-
buie să faciliteze cooperarea activă între toate autoritățile 
relevante și să standardizeze aspectele legate de bunăstarea 
copilului și familiei în toate ministerele implicate direct sau 
indirect.

25 Statele au responsabilitatea să identifice orice nevoi în 
legătură cu implementarea prezentelor Linii directoare și să 
solicite cooperare internațională în acest sens. Acestor soli-
citări trebuie să li se acorde atenția cuvenită și ele trebuie să 
primească un răspuns favorabil, ori de câte ori este posibil 
și oportun. Implementarea optimă a prezentelor Linii direc-
toare trebuie să includă și programe de cooperare în scopul 
dezvoltării. Atunci când acordă asistență unui stat, entitățile 
străine trebuie să se abțină de la orice inițiativă care poate 
contraveni prezentelor Linii directoare.

26 Nicio prevedere a prezentelor Linii directoare nu trebuie 
interpretată ca fiind de natură să încurajeze sau să tolere-
ze standarde inferioare celor care pot exista într-un anumit 
stat, inclusiv în legislația acestuia. Similar, autoritățile com-
petente, organizațiile profesionale și alte părți sunt încura-
jate să elaboreze linii directoare specifice la nivel național 
sau din punct de vedere profesional, care să aibă ca punct de 
plecare litera și spiritul prezentelor Linii directoare.

PRINCIPIUL NECESITĂȚII

Acest principiu prezintă un rol preventiv clar pe 
care politicile naționale trebuie să îl promoveze și 
nevoia de resurse care să asigure servicii de asis-
tență socială care urmăresc să prevină separarea 
copiilor de familiile acestora.

POLITICILE NAȚIONALE…

… stabilesc cu claritate faptul că îndepărtarea copilului 
din familie trebuie să fie o măsură de necesitate și de 
ultimă instanță?

…impun faptul că doar motivul sărăciei, luat în izolare, 
nu este niciodată justificarea primară pentru ca un co-
pil să fie îndepărtat din familia sa și plasat în îngrijire 
alternativă?

… asigură faptul că sunt aplicate criterii cuprinză-
toare pentru evaluarea capacității familiei de a oferi 
îngrijire copilului, în cazul în care a fost identificat un 
risc pentru copil în respectiva familie?

… promovează și sprijină dezvoltarea și implementa-
rea unei game de servicii corespunzătoare de asisten-
ță pentru familie ca măsuri preventive ce urmăresc să 
asigure că copiilor li se poate oferi îngrijire în familiile 
lor? 

… garantează faptul că părinții și copiii participă pe 
deplin la procesul decizional și sunt informați asupra 
drepturilor pe care le au, în special asupra dreptului de 
a contesta o decizie de îndepărtare a copilului?

… prevăd forme de asistență pentru educație paren-
tală și orice alte forme de asistență dedicată părinților, 
spre exemplu, părinților adolescenți, în vederea preve-
nirii abandonului?

… prevăd un cadru bazat pe drepturi, care adoptă o 
abordare holistică asupra asigurării drepturilor copilu-
lui, luând în considerare nu doar îngrijirea și protecția, 
ci și, spre exemplu, educația, sănătatea, identitatea, 
credința sau intimitatea?

PRINCIPIUL 
ADECVĂRII

În situațiile în care îngrijirea alternativă este con-
siderată necesară și în interesul superior al co-
pilului, Liniile directoare caută să se asigure că 
alegerea mediului de îngrijire și timpul petrecut 
în îngrijire sunt corespunzătoare în fiecare caz în 
parte și promovează stabilitate și permanență.

POLITICILE NAȚIONALE…

… asigură disponibilitate unei plaje largi de opțiuni de 
îngrijire alternativă potrivite pentru nevoile individuale 
ale copiilor care necesită îngrijire și protecție?

… includ un Plan național clar de dezinstituționalizare 
a sistemului de îngrijire și de dezvoltare a îngrijirii de 
tip familial și a altor opțiuni de îngrijire alternativă mai 
potrivite? 

… obligă furnizorii de îngrijire să realizeze verificări ri-
guroase ale trecutului personal pentru a asigura com-
patibilitatea posibilelor persoane de îngrijire?

… includ necesitatea de a analiza oportunitatea menți-
nerii fraților și surorilor împreună în mediile de îngrijire 
alternativă, ca cerință cheie în evaluarea caracterului 
adecvat al îngrijirii?

… obligă furnizorii și persoanele de îngrijire să asigure 
participarea deplină a familiei și copilului în procesele 
de planificare, revizuire și decizie cu privire la plasarea 
în îngrijire alternativă?

… prevăd un cadru bazat pe drepturi care adoptă o 
abordare holistică asupra asigurării drepturilor copilu-
lui, luând în considerare nu doar îngrijirea și protecția, 
ci și, spre exemplu, educația, sănătatea, identitatea, 
credința sau intimitatea?
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III. OBIECTUL 
LINIILOR DE ÎNDRUMARE

27 Prezentele Linii directoare se aplică utilizării corespun-
zătoare și condițiilor îngrijirii alternative formale pentru 
toate persoanele cu vârsta de sub 18 ani, exceptând situația 
în care legile aplicabile copilului prevăd o vârstă mai mică 
a majoratului. Doar acolo unde se indică, Liniile directoare 
se aplică și contextelor de îngrijire informală, însă având în 
vedere rolul important jucat de familia extinsă și de comu-
nitate și obligațiile statelor cu privire la toți copiii care nu 
se află în îngrijirea părinților sau a persoanelor de îngrijire 
legale sau obișnuite, în conformitate cu prevederile Conven-
ției privind drepturile copilului. 

28 Principiile prezentate în prezentele Linii directoare se 
aplică, după caz, și tinerilor care se află deja în îngrijire 
alternativă și care trebuie să beneficieze în continuare de 
îngrijire sau sprijin în decursul unei perioade de tranziție 
după împlinirea vârstei majoratului, în conformitate cu le-
gea aplicabilă.

29 În înțelesul prezentelor Linii directoare și supuse în spe-
cial excepțiilor enumerate la alineatul 30 de mai jos, se vor 
aplica următoarele definiții:
(a) Copii lipsiți de îngrijire părintească: toți copiii care nu 

sunt, peste noapte, în îngrijirea cel puțin a unuia dintre 
părinții lor, din orice motiv și indiferent de circumstanțe. 
Copiii lipsiți de îngrijire părintească care se află în afara 
țării unde își au domiciliul obișnuit sau sunt victime ale 
situațiilor de urgență pot fi desemnați ca::

(i) „Neînsoțiți” dacă nu sunt îngrijiți de nicio altă 
rudă sau de un adult care prin lege sau cutumă au 
responsabilitatea de a face acest lucru; sau
(ii) „Separați” dacă sunt separați de o persoană de 
îngrijire primară legală sau obișnuită anterioară, dar 
care pot fi totuși însoțiți de o altă rudă.

(b) Îngrijirea alternativă poate îmbrăca una dintre următoa-
rele forme:

(i) Îngrijirea informală: orice tip de aranjament pri-
vat organizat într-un mediu familial, prin care copi-
lul este îngrijit continuu și pe o bază nedeterminată 
de către rude sau prieteni (îngrijire informală în fa-
milia extinsă) sau de alte persoane într-o calitate in-
dividuală, la inițiativa copilului, a părinților acestuia 
sau a altei persoane, fără ca acest aranjament să fie 
decis de o autoritate administrativă sau judiciară sau 
de un organism acreditat legal;
(ii) Îngrijirea formală: toate tipurile de îngrijire în-
tr-un mediu familial care au fost decise de un orga-
nism administrativ sau de o autoritate judiciară com-
petentă, precum și toate tipurile de îngrijire asigurate 

într-un mediu instituționalizat, inclusiv în unități pri-
vate, indiferent dacă acest lucru este sau nu rezulta-
tul unor măsuri administrative sau judiciare.

(c) În ceea ce privește mediul în care îngrijirea este acorda-
tă, îngrijirea alternativă poate fi:

(i) Îngrijire în familia extinsă: îngrijire de tip famili-
al în familia extinsă a copilului sau asigurată de pri-
eteni ai familiei cunoscuți copilului, indiferent dacă 
are un caracter formal sau informal;
(ii) Îngrijire în familii substitut: situațiile în care co-
piii sunt plasați de o autoritate competentă, în scopul 
asigurării îngrijirii alternative, în mediul domestic al 
unei familii, alta decât propria familie a copilului, 
care a fost selectată, calificată, aprobată și suprave-
gheată în scopul furnizării acestei îngrijiri;
(iii) Alte forme de plasament de tip familial;
(iv) Îngrijirea instituționalizată: îngrijire asigurată 
într-un mediu de grup nefamilial, cum ar fi locuri 
sigure pentru acordarea îngrijirii de urgență, centre 
de tranzit pentru situații de urgență, precum și toate 
centrele în care se asigură îngrijire instituționalizată 
pe termen scurt și lung, inclusiv case de tip familial;
(v) Aranjamente de viață independentă sub suprave-
ghere pentru copii.

(d) În ceea ce privește persoanele responsabile de îngrijirea 
alternativă:

(i) Agențiile sunt organisme și servicii publice sau 
private care organizează îngrijirea alternativă pen-
tru copii;
(ii) Centrele sunt stabilimente individuale publice 
sau private care asigură îngrijire rezidențială pentru 
copii.

30 Domeniul de aplicabilitate al îngrijirii alternative, așa 
cum este acesta prevăzut în prezentele Linii directoare, 
nu acoperă însă și:
(a) Persoanele cu vârsta sub 18 ani care sunt private de li-

bertate în baza unei decizii au unei autorități judiciare 
sau administrative ca urmare a unor acuzații sau stabili-
rii faptului că au încălcat legea; aceste situații sunt regle-
mentate în baza Standardului minim de norme ale ONU 
privind administrarea justiției juvenile și Normelor 
ONU privind protejarea minorilor privați de libertate;

(b) Îngrijirea asigurată de părinții adoptivi din momentul 
în care copilul în cauză este plasat efectiv în custodia 
acestora, în conformitate cu o decizie finală de adop-
ție, moment de la care, în înțelesul prezentelor Linii 
de îndrumare, se consideră că copilul este în îngrijire 
părintească. Liniile directoare se aplică totuși perioa-
dei preliminare adopției sau plasamentului de probă al 
unui copil la posibilii viitori părinți adoptivi, în măsura 
în care acestea sunt compatibile cu cerințele aplicabile 
respectivelor plasamente, conform prevederilor altor in-
strumente internaționale relevante;

(c) Aranjamentele informale prin care copilul stă, din pro-
pria inițiativă, la rude sau prieteni în scopuri recreative 
și din motive care nu sunt în legătură cu incapacitatea 
generală sau refuzul părinților de a asigura îngrijire co-
respunzătoare.

31 Autoritățile competente și alte entități sau persoane 
interesate sunt, de asemenea, încurajate să facă uz de pre-
zentele Linii directoare, după caz, în cadrul consiliilor 
școlare, spitalelor, centrelor pentru copii cu dizabilități 
psihice și fizice sau cu alte nevoi speciale, taberelor, lo-
cului de muncă și altor locuri care pot fi responsabile de 
îngrijirea copiilor.

IV. PREVENIREA  
NEVOII DE  
ÎNGRIJIRE ALTERNATIVĂ

A. PROMOVAREA ÎNGRIJIRII PĂRINTEȘTI

32 Statele trebuie să aibă în vedere politici menite să asi-
gure sprijin familiilor în îndeplinirea propriilor responsa-
bilități față de copil și să promoveze dreptul copilului de a 
avea o relație cu ambii părinți. Aceste politici trebuie să vi-
zeze cauzele primare ale abandonului, renunțării și separă-
rii copilului de familia sa, asigurând, printre altele, dreptul 
la înregistrarea nașterii și accesul la locuințe de calitate și 
servicii de bază în domeniul sănătății, educației și asistenței 
sociale, precum și promovând măsuri de combatere a sără-
ciei, discriminării, marginalizării, stigmatizării, violenței, 
relelor tratamente aplicabile copilului și abuzurilor sexuale 
și de substanțe.

33 Statele trebuie să dezvolte și să implementeze politici 
unitare și de consolidare reciprocă orientate spre familie, 
concepute astfel încât să promoveze și să întărească abilita-
tea părinților de a-și îngriji propriii copii.

34 Statele trebuie să implementeze măsuri eficace de pre-
venire a abandonului, renunțării și separării copilului de 
familia sa. Aceste politici și programe trebuie, printre al-
tele, să echipeze familiile cu atitudini, abilități, capacități 
și instrumente care să le permită să asigure în mod co-
respunzător protecție, îngrijire și dezvoltare copiilor lor. 
Capacitățile complementare ale statelor și societății civile, 
inclusiv organizațiile neguvernamentale și comunitare, li-

PROMOVAREA  
ÎNGRIJIRII PĂRINTEȘTI

Accentuând rolul preventiv al activităților de asis-
tență socială, Liniile directoare prezintă nevoia de 
a sprijini și de a dota familiile vulnerabile cu abili-
tățile necesare de a-și îngriji singure copiii. 
POLITICILE NAȚIONALE…

… asigură colectarea sistematică a datelor relevante 
despre factorii obișnuiți care determină vulnerabilita-
tea unei familii și faptul că datele relevante fundamen-
tează modul de livrare a sprijinului către familii? 

… prevăd intervenții adecvate pentru sprijinirea și în-
tărirea familiilor în scopul prevenirii separării și asigu-
rării faptului că aceste intervenții beneficiază ulterior 
de resursele necesare, sunt orientate și implementate 
efectiv? 

… garantează existența și implementarea unor poli-
tici orientate spre familie în vederea întăririi mediului 
familial fără nicio discriminare ce are la bază, spre 
exemplu, starea civilă, situația la naștere, sărăcia sau 
originea etnică?

… recunoaște și promovează responsabilități comune 
ale mamelor și taților și asigură faptul că aceștia sunt 
capacitați în mod egal cu atitudini, abilități, capacități și 
instrumente relevante pentru oferirea unui mediu potri-
vit de îngrijire copilului?

… asigură furnizarea coordonată a serviciilor și un set 
de servicii relevante menite să ofere răspunsuri perso-
nalizate și corespunzătoare situațiilor familiilor care se 
confruntă cu dificultăți? 
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derii religioși și mass-media, trebuie activate în acest sens. 
Aceste măsuri de protecție socială trebuie să includă:
(a) Servicii de întărire a familiei, cum ar fi cursuri și se-

siuni de educație parentală, promovarea unei relații 
pozitive între părinte și copil, abilități de rezolvare a 
conflictelor, oportunități de angajare și generare de ve-
nituri și, acolo unde se impune, asistență socială;

(b) Servicii sociale de sprijin, cum ar fi servicii de îngrijire 
pe timp de zi, mediere și conciliere, tratamente pen-
tru abuzul de substanțe, asistență financiară și servicii 
pentru părinții și copiii cu dizabilități. Aceste servicii 
se recomandă să aibă un caracter integrat și ne-intruziv 
și să poată fi accesate direct la nivelul comunității, cu 
implicarea activă a familiilor, în calitate de parteneri, și 
combinând resursele acestora cu cele ale comunității și 
furnizorului de îngrijire;

(c) Politici dedicate tinerilor, care urmăresc să capaciteze 
tinerii pentru a face față în mod pozitiv provocărilor 
cotidiene, inclusiv atunci când decid să plece din casa 
părintească, și să pregătească viitorii părinți pentru a 
lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la sănăta-
tea lor sexuală și reproductivă și să își ducă la îndepli-
nire responsabilitățile în acest sens.

35 Pentru susținerea familiilor, se recomandă utilizarea de 
diferite metode și tehnici complementare, care variază de-a 
lungul procesului de oferire a acestei susțineri, cum ar fi vi-

zite la domiciliu, întâlniri de grup cu alte familii, conferințe 
de caz și asigurarea angajamentului familiei în cauză. Aces-
tea trebuie să fie direcționate deopotrivă către facilitarea 
relațiilor în interiorul familiei și către protejarea integrității 
familiei în comunitatea în care trăiește.

36 O atenție aparte trebuie acordată, în conformitate cu le-
gile locale, furnizării și promovării serviciilor de asistență și 
îngrijire pentru părinții singuri și minori și copiii acestora, 
indiferent dacă sunt sau nu născuți în afara căsătoriei. Sta-
tele trebuie să se asigure că părinții minori beneficiază în 
continuare de toate drepturile inerente dublului lor statut, 
atât de părinte, cât și de copil, inclusiv de acces la toate ser-
viciile corespunzătoare și necesare pentru propria dezvol-
tare, alocațiile la care părinții sunt îndreptățiți și drepturile 
la moștenire. Aceste măsuri trebuie adoptate în vederea asi-
gurării protecției minorelor însărcinate și garantării faptului 
că acestea nu își întrerup studiile. Trebuie depuse eforturi în 
vedere reducerii stigmatizării care vine la pachet cu calita-
tea de părinte singur sau minor.

37 Asistență și servicii dedicate trebuie să fie puse și la 
dispoziția fraților și surorilor care și-au pierdut părinții 
sau persoanele de îngrijire și care aleg să rămână împre-
ună în locuința lor, în măsura în care fratele sau sora cea 
mai mare este deopotrivă dispus(ă) și considerat(ă) capa-
bil(ă) să își asume rolul de cap al acestei familii. Statele 
trebuie să se asigure, inclusiv prin numirea unui tutore le-
gal, a unui adult responsabil recunoscut sau, acolo unde 
se impune, a unui organism public mandatat legal să ac-
ționeze ca tutore, conform prevederilor alineatului 19 de 
mai sus, că astfel de gospodării beneficiază de protecția 
obligatorie acordată împotriva tuturor formelor de exploa-
tare și abuz și de supraveghere și sprijin din partea comu-
nității locale și a serviciilor competente ale acesteia, cum 
ar fi asistenți sociali, cu un accent special pe drepturile la 
sănătate, locuință, educație și moștenire ale copilului. O 
atenție aparte trebuie acordată asigurării faptului că per-
soana care conduce o astfel de gospodărie (capul familiei) 
beneficiază de toate drepturile inerente statutului său de 
minor/copil, inclusiv acces la educație și divertisment, în 
plus față de drepturile pe care le are în calitate de cap al 
familiei.

38 Statele trebuie să asigure oportunități de îngrijire pe 
timp de zi, inclusiv program școlar prelungit și momente de 
respiro, pentru a permite părinților să facă mai bine față res-
ponsabilităților pe care le au față de familie, inclusiv față de 
responsabilitățile suplimentare inerente îngrijirii copiilor cu 
nevoi speciale.

Prevenirea separării de familie

39 Sunt necesare criterii adecvate, ce au la bază principii 
profesionale solide, care să fie aplicate unitar în vederea 
evaluării situației copilului și a familiei, inclusiv a capaci-
tății efective și potențiale a familiei de a îngriji copilul, în 
cazurile în care autoritatea sau agenția competentă are mo-
tive întemeiate să creadă că bunăstarea copilului este ame-
nințată.

40 Deciziile ce vizează îndepărtarea sau reintegrarea tre-
buie să aibă la bază o astfel de evaluare și trebuie să se ia de 
către profesioniști calificați și cu pregătire corespunzătoare, 
în numele sau cu autorizarea unei autorități competente, pe 
baza unui proces complet de consultare cu toate părțile in-
teresate și având în vedere necesitatea elaborării unui plan 
pentru viitorul copilului.

41 Statele sunt îndemnate să adopte măsuri pentru asigu-
rarea unei protecții integrale și să garanteze drepturile în 
timpul sarcinii, nașterii și perioadei de alăptare, în scopul 
asigurării condițiilor necesare de demnitate și egalitate 
pentru o evoluție optimă a sarcinii și îngrijirii ulterioare a 
copilului. Drept urmare, la dispoziția viitorilor părinți, în 
special a părinților minori, care au dificultăți în exercitarea 
responsabilităților părintești, trebuie să fie puse programe 
de asistență. Aceste programe trebuie să vizeze capacitatea 
mamelor și taților în vederea exercitării responsabilităților 
părintești, în condiții de demnitate și evitând ca acestora să 
li se inducă ideea că trebuie să renunțe la copil din cauza 
situației vulnerabile în care se găsesc.

42 Atunci când se renunță la un copil sau acesta este aban-
donat, statele trebuie să se asigure că acest lucru se realizea-
ză în condiții de confidențialitate și siguranță pentru copil, 
cu respectarea dreptului acestuia la informații despre origi-
nea sa, acolo unde acest lucru este corespunzător și posibil 
în baza legilor respectivului stat.

43 Statele trebuie să formuleze politici clare de abordare a 
situațiilor în care un copil a fost abandonat în mod anonim, 
care să indice în ce măsură și cum se poate realiza depis-
tarea familiei și reunificarea cu aceasta sau plasamentul în 
cadrul familiei extinse. Politicile trebuie în plus să permită 
și luarea unor decizii oportune privind eligibilitatea copilu-
lui pentru un plasament familial permanent și organizarea 
rapidă a acestor plasamente.

44 În situația în care o agenție publică sau privată este abor-
dată de un părinte sau un tutore legal care dorește să renunțe 

PREVENIREA  
SEPARĂRII DE FAMILIE

În linie cu principiul necesității, prevenirea sepa-
rării de familie se axează pe un proces de decizie 
solid și riguros.

POLITICILE NAȚIONALE…

… asigură faptul că procesele de evaluare sunt funda-
mentale din perspective multidisciplinare ce vizează, 
spre exemplu, educația, sănătatea și orice alte arii re-
levante de interes?

… impun ca procesele de evaluare să ia în mod rigu-
ros în considerare identificarea sprijinului de care fa-
milia are nevoie și să facă referire la servicii relevante 
ca alternativă la separare? 

… garantează faptul că procesul de evaluare identifică 
și caută să soluționeze cauzele fundamentale ale se-
parării nenecesare a copilului, cum ar fi discriminarea, 
sărăcia sau situația de dizabilitate?

… susțin și încurajează formarea grupurilor de profe-
sioniști, cum ar fi profesori și medici, în domenii cum 
ar fi identificarea copiilor expuși riscurilor și îi obligă 
pe aceștia să semnaleze aceste cazuri către serviciile 
relevante și autoritățile responsabile?

… asigură faptul că părinții vulnerabili care doresc să 
își abandoneze copii au acces la consiliere și sprijin 
financiar și material pentru a-și îngriji copiii în vederea 
prevenirii abandonului? 

… prevăd proceduri care susțin acei copii care au 
fost abandonați să beneficieze de acces, în condiții 
de confidențialitate, la informații relevante și adecvate 
despre situația lor personală?

©
 C

. L
es

sk
e

©
 J

. L
ug

tig
he

id

14 LINIILE DIRECTOARE PRIVIND ÎNGRIJIREA ALTERNATIVĂ A COPIILOR 15



permanent la un copil, statul trebuie să asigure că familia 
beneficiază de consiliere și asistență socială pentru a fi în-
curajată și ajutată să continue să aibă grijă de copil. Dacă 
aceste demersuri eșuează, se impune realizarea unei evaluări 
profesionale de către un asistent social sau alt profesionist co-
respunzător pentru a stabili în ce măsură există alți membri 
ai familiei care doresc să își asume responsabilitatea perma-
nentă a îngrijirii copilului și dacă respectivele aranjamente 
sunt în interesul superior al copilului. În cazul în care astfel 
de aranjamente nu sunt posibile sau nu sunt în interesul supe-
rior al copilului, se vor depune eforturi pentru a se identifica 
o soluție de plasament familial permanent, într-o perioadă 
rezonabilă de timp.

45 În situația în care o agenție publică sau privată este abor-
dată de un părinte sau un tutore legal care dorește să plaseze 
un copil în îngrijire pentru o perioadă scurtă sau nedetermi-
nată de timp, statul trebuie să asigure disponibilitatea con-
silierii și asistență socială pentru ca respectiva persoană să 
fie încurajată și ajutată să continue să aibă grijă de copil. Un 
copil trebuie admis în îngrijire alternativă doar atunci când 
aceste eforturi au fost epuizate și există motive acceptabile 
și justificate pentru intrarea în îngrijire.

46 Profesorilor și altor persoane care lucrează cu copiii 
trebuie să li se ofere formare specifică pentru a-i ajuta să 
identifice situațiile de abuz, neglijare, exploatare sau risc de 
abandon și să semnaleze aceste situații organismelor com-
petente.

47 Orice decizie de îndepărtare a unui copil împotriva vo-
inței părinților acestuia se va lua de autoritățile competente, 

în conformitate cu legile și procedurile aplicabile și sub re-
zerva unei revizuiri judiciare, părinților fiindu-le asigurat 
dreptul la contestație și accesul la reprezentare juridică co-
respunzătoare.

48 În situația în care persoana de îngrijire unică sau prin-
cipală a unui copil poate fi privată de libertate ca urmare a 
arestului preventiv sau unei decizii de condamnare, măsuri 
și sentințe neprivative de libertate trebuie luate ori de câte 
ori este posibil, acordând atenția cuvenită interesului supe-
rior al copilului. Statele trebuie să ia în considerare interesul 
superior al copilului atunci când decid dacă să îndepărteze 
un copil născut în detenție și copiii care trăiesc în detenție 
alături de un părinte. Îndepărtarea acestor copii trebuie să 
fie tratată în aceeași manieră ca și alte situații în care este 
avută în vedere separarea. Se vor depune toate eforturile 
pentru a se asigura că copiii care rămân în custodia părinte-
lui beneficiază de îngrijire și protecție adecvată, cu garanta-
rea drepturilor aferente statutului lor de persoane libere și a 
accesului la activități în comunitate.

B. PROMOVAREA REINTEGRĂRII 
ÎN FAMILIE

49 Pentru a pregăti și sprijini copilul și familia pentru posi-
bila revenire a acestuia în familie, situația copilului trebuie 
evaluată de o persoană sau echipă desemnată care are acces 
la expertiză multidisciplinară, în consultare cu diferiții ac-
tori implicați (copilul, familia, persoane de îngrijire alterna-
tivă) astfel încât să se stabilească în ce măsură reintegrarea 
copilului în familie este posibilă și servește interesului su-

perior al copilului, ce pași implică acest proces și sub super-
vizarea cui trebuie să se realizeze.

50 Obiectivele reintegrării și principalele sarcini în acest 
sens ale familiei și persoanei de îngrijire alternativă trebuie 
prevăzute în scris și agreate de toate părțile implicate.

51 Între copil și familie trebuie să se dezvolte un contact 
periodic și corespunzător, în scopul specific al reintegrării, 
iar acest contact trebuie sprijinit și monitorizat de organis-
mul competent.

52 Odată decisă, reintegrarea copilului în familia sa trebuie 
concepută ca un proces treptat și supervizat, însoțit de mă-
suri de urmărire și asistență care iau în considerare vârsta, 
nevoile și capacitățile de evoluție ale copilului, precum și 
cauza separării inițiale.

V. CADRUL DE  
FURNIZARE A ÎNGRIJIRII

53 În vederea satisfacerii nevoilor psiho-emoționale, socia-
le și de altă natură ale fiecărui copil lipsit de îngrijire părin-
tească, statele trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a 
se asigura că există toate condițiile legislative, de politici și 
financiare necesare pentru asigurarea opțiunilor corespun-
zătoare de îngrijire alternativă, acordându-se prioritate so-
luțiilor ce au la bază familia și comunitatea.

54 Statele trebuie să asigure disponibilitatea unei plaje de 
opțiuni de îngrijire alternativă, în conformitate cu principii-
le statuate în prezentele Liniile directoare, pentru îngrijirea 
de urgență, pe termen scurt și pe termen lung.

55 Statele trebuie să se asigure că toate entitățile și persoa-
nele implicate în furnizarea îngrijirii alternative pentru co-
pii sunt autorizate în mod corespunzător să facă acest lucru 
de către o autoritate competentă și sunt supuse unui proces 
de monitorizare și revizuire periodică de către respectiva 
autoritate, în conformitate cu prezentele Linii directoare. 
În acest scop, aceste autorități trebuie să dezvolte criterii 
corespunzătoare de evaluare a profesionalismului și compa-
tibilității etice a furnizorilor de îngrijire, precum și pentru 
acreditarea, monitorizarea și supervizarea acestora.

PROMOVAREA REINTEGRĂRII 
ÎN FAMILIE

În cazul copiilor care se află în îngrijire alternativă 
și în conformitate cu necesitatea asigurării unui 
plasament corespunzător, opțiunile de reintegrare 
a copiilor în familiile acestora sunt un pilon fun-
damental al procesului de analiză a alternativei de 
îngrijire.

POLITICILE NAȚIONALE…

… facilitează exercitarea de către familii și copii a 
dreptului lor de a contesta o decizie de plasare a 
copilului în îngrijire alternativă și, în consecință, de 
a urmări reintegrarea în condițiile dorite de aceștia? 

… asigură faptul că plasamentele sunt suficient de 
aproape de familia și comunitatea copilului în scopul 
de a minimiza despărțirea și a permite copilului să aibă 
un contact periodic cu familia în vederea posibilei re-
unificări? 

… pun accent pentru oportunitatea și necesitatea 
analizei opțiunii reunificării copiilor cu familiile lor ca 
argument suprem în analizele periodice ale plasa-
mentului? 

… garantează faptul că copiii și familiile sunt impli-
cate în mod activ în deciziile care se iau cu privire 
la posibilitatea reunificării și planificarea acesteia?

… asigură faptul că decizia de reunificare a unui co-
pil cu familia acestuia conduce la un proces planifi-
cat și treptat în cadrul căruia familia beneficiază de 
sprijin relevant?
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56 Cu privire la aranjamentele de îngrijire informală pentru 
copil, indiferent dacă este vorba de familia extinsă, prieteni 
sau alte părți, statele trebuie, când este cazul, să încurajeze 
persoanele de îngrijire să notifice autoritățile competente în 
acest sens pentru ca acestea și copilul să poată să benefi-
cieze de orice sprijin financiar și de altă natură necesar în 
vederea promovării bunăstării și protecției copilului. Acolo 
unde este posibil și necesar, statele trebuie să încurajeze și 
să permite persoanelor de îngrijire informală, cu consim-
țământul copilului și al părinților în cauză, să formalizeze 
aranjamentele de îngrijire după trecerea unei perioade rezo-
nabile de timp, în măsura în care aranjamentul s-a dovedit 
a fi, până la acel moment, în interesul superior al copilului 
și se preconizează că va continua și într-un viitor previzibil.

VI. STABILIREA FORMEI 
OPTIME DE ÎNGRIJIRE

57 Luarea deciziilor privind îngrijirea alternativă în intere-
sul superior al copilului trebuie să se facă prin intermediul 
unei proceduri judiciare, administrative sau altei proceduri 
adecvate și recunoscute, cu asigurarea protecțiilor legale, 
inclusiv, acolo unde se impune, a reprezentării legale în 
numele copiilor, în orice proceduri legale. Aceasta trebuie 
să se fundamenteze pe o evaluare, planificare și revizuire 
realizate cu rigurozitate prin intermediul structurilor și me-
canismelor stabilite și trebuie să se realizeze individualizat, 
pentru fiecare caz în parte, de către profesioniști cu califica-
rea corespunzătoare în cadrul unei echipe multidisciplinare, 
ori de câte ori este posibil. Procesul de decizie trebuie să 
implice consultări complete cu copilul, în funcție de capa-
citățile de evoluție ale acestuia, și cu părinții sau tutorii săi 
legali, în toate etapele. În acest scop, toate părțile interesate 
trebuie să beneficieze de informațiile necesare pe care să își 
fundamenteze opinia. Statele trebuie să depună toate efor-
turile pentru a asigura resursele și canalele necesare pentru 
instruirea și recunoașterea profesioniștilor responsabili de 
stabilirea formei optime de îngrijire, astfel încât să faciliteze 
respectarea prevederilor prezentului document.

58 Evaluarea trebuie realizată rapid, cu rigurozitate și aten-
ție. Aceasta trebuie să aibă în vedere siguranța și bunăstarea 
imediată a copilului, alături de îngrijirea și dezvoltarea pe 
termen lung a acestuia, și trebuie să acopere caracteristicile 
personale și de dezvoltare, contextul etnic, cultural, lingvis-
tic și religios, mediul familial și social, istoricul medical și 
toate nevoile speciale ale copilului.

59 Rapoartele inițiale și de revizuire elaborate vor fi folo-
site ca instrumente esențiale în planificarea deciziilor de la 
momentul la care sunt acceptate de autoritățile competente 
și în continuare, avându-se în vedere, printre altele, evitarea 
întreruperilor nejustificate și a deciziilor contradictorii.

60 Modificările frecvente ale mediilor de îngrijire sunt 
dăunătoare dezvoltării copilului și capacității acestuia de a 
stabili relații de atașament și, drept urmare, trebuie evitate. 
Scopul plasamentelor pe termen scurt este să permită or-
ganizarea unei soluții permanente corespunzătoare. Copi-
lului trebuie să i se garanteze permanența, fără întârzieri 
nejustificate prin integrarea acestuia în familia nucleară sau 
extinsă sau, atunci când acest lucru nu este posibil, într-un 
context familial alternativ stabil sau, atunci când sunt înde-
plinite condițiile de la alineatul 21 de mai sus, în îngrijire 
instituționalizată stabilă și adecvată.

61 Planificarea furnizării îngrijirii și permanenței se va 
realiza cât mai devreme cu putință, de preferat înainte ca 
un copil să intre efectiv în îngrijire, analizându-se avanta-
jele și dezavantajele imediate și pe termen lung ale fiecărei 
opțiuni avute în vedere, și trebuie să includă propuneri pe 
termen scurt și lung.

62 Planificarea furnizării îngrijirii și permanenței trebuie 
să aibă la bază în principal caracterul și calitatea relației de 
atașament dintre copil și familie, capacitatea familiei de a 
apăra bunăstarea și dezvoltarea armonioasă a copilului, ne-
voia sau dorința copilului de a face parte dintr-o familie, 
oportunitatea rămânerii copilului în comunitatea sau țara 
respectivă, contextul cultural, lingvistic și religios al copi-
lului, precum și relațiile copilului cu frații și surorile sale, în 
vederea evitării separării acestora.

63 Planul trebuie să stipuleze clar, printre altele, scopurile 
plasamentului și măsurile necesare pentru atingerea acestora.

64 Copilul și părinții sau tutorii legali ai acestuia trebuie să 
fie informați complet despre opțiunile de îngrijire alternati-
vă disponibile, implicațiile fiecărei opțiuni și drepturile și 
obligațiile lor în acest sens.

65 Elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea măsurilor 
de protecție pentru copil se vor realiza, în măsura maximă 
posibilă, cu participarea părinților sau tutorilor legali și a 
posibilelor familii substitute sau persoane de ingrijire, cu 
respectarea nevoilor, convingerilor și dorințelor speciale ale 

copilului. La solicitarea copilului, părinților sau tutorilor le-
gali, alte persoane importante în viața copilului pot fi de 
asemenea consultate în orice proces decizional, la dispoziția 
autorităților competente.

66 Statele trebuie să asigure că copilul plasat în îngrijire 
alternativă de către o instanță, un tribunal sau un organism 
administrativ sau alt organism competent legal constituit, 
precum și părinții acestuia sau alte persoane cu responsa-
bilitate părintească au posibilitatea de a da declarații în in-
stanță pe marginea deciziei de plasament, că sunt informați 
despre drepturile pe care le au de a da astfel de declarații și 
că sunt asistați când fac acest lucru.

67 Statele trebuie să asigure dreptul oricărui copil care a 
fost plasat în îngrijire temporară la o revizuire periodică și 
riguroasă – de preferat o dată la trei luni – a caracterului 
adecvat al îngrijirii și tratamentului care i se aplică, avân-
du-se în vedere în principal dezvoltarea personală a acestuia 
și orice nevoi și evoluții în schimbare în mediul său familial, 
precum și a caracterului adecvat și necesității plasamentului 
curent în aceste circumstanțe. Revizuirea trebuie realizată 
de persoane calificate și autorizate în mod corespunzător și 
trebuie să implice deopotrivă copilul și toate persoanele re-
levante din viața copilului.

68 Copilul trebuie să fie pregătit pentru toate schimbările 
mediului de îngrijire care rezultă din procesele de planifi-
care și revizuire.

DETERMINAREA  
CARACTERULUI ADECVAT

În situațiile de necesitate, chestiunea evaluării și 
identificării celei mai potrivite opțiuni de îngrijire 
alternativă este pasul următor. 

POLITICILE NAȚIONALE…

… obligă furnizorii de îngrijire să asigure implemen-
tarea unor abordări riguroase și multidisciplinare ale 
procesului decizional care includ participarea în cu-
noștință de cauză a copiilor și părinților acestora la 
acest proces?
 
… prevăd un cadru de reglementare potrivit care să 
asigure autorizarea, înregistrarea, monitorizarea și 
atragerea răspunderii furnizorilor de îngrijire?

… obligă furnizorii de îngrijire să asigure faptul că sunt 
ținute evidențe cuprinzătoare, de la bun început, ast-
fel încât, spre exemplu, procesul de decizie inițial să 
reprezinte un fundament solid pentru planificarea și 
analiza viitoare a alternativei de îngrijire?

… impun ca analizele periodice ale plasamentului să 
ia în mod corespunzător în considerare condițiile ge-
nerale ale îngrijirii care i-a fost furnizată copilului, ne-
cesitatea continuării plasamentului și opiniile copilului 
în aceste privințe? 

… obligă furnizorii de îngrijire să asigure soluții de în-
grijire individualizate care să promoveze stabilitatea și 
permanența în planificarea îngrijirii, prin reunificarea 
cu familia, sau continuarea furnizării îngrijirii alterna-
tive?
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VII. FURNIZAREA  
ÎNGRIJIRII ALTERNATIVE

A. POLITICILE

69 Statul sau nivelul adecvat de guvernământ are res-
ponsabilitatea de a asigura dezvoltarea și implementarea 
unor politici coordonate cu privire la îngrijirea formală 
și informală pentru toți copiii care sunt lipsiți de îngrijire 
părintească. Aceste politici trebuie să aibă la bază infor-
mații și date statistice fiabile. Ele trebuie să definească 
un proces de stabilire a responsabilului pentru un copil, 
având în vedere rolul părinților sau persoanelor princi-
pale de îngrijire ale copilului în protecția, îngrijirea și 
dezvoltarea acestuia. Exceptând situația în care se indică 
în mod diferit, se presupune că responsabilitatea este în 
sarcina părinților sau persoanelor principale de îngrijire 
ale copilului.

70 Toate entitățile statului implicate în trimiterea cazuri-
lor copiilor lipsiți de îngrijire părintească și furnizarea de 
asistență acestora, în cooperare cu societatea civilă, trebuie 
să adopte politici și proceduri care favorizează schimbul de 
informații și relaționarea între agenții și persoane pentru a 
asigura eficacitatea îngrijirii, măsurilor post-îngrijire și pro-
tecției acestor copii. Locația și/sau modul de funcționare al 
agenției responsabile de supravegherea îngrijirii alternati-
ve trebuie stabilite pentru a maximiza astfel accesibilitatea 
acesteia pentru cei care au nevoie de serviciile furnizate.

71 O atenție specială trebuie acordată calității furnizării 
îngrijirii alternative, atât îngrijirii rezidențiale, cât și în-
grijirii de tip familial, în special în ceea ce privește abi-
litățile, selecția, formarea și supervizarea persoanelor de 
îngrijire. Rolul și funcțiile acestora trebuie definite clar și 
clarificate raportat la cele ale părinților sau tutorilor legali 
ai copilului.

72 În fiecare țară, autoritățile competente trebuie să ela-
boreze un document care stabilește drepturile copilului în 
îngrijire alternativă, în conformitate cu prezentele Linii 
directoare. Copiilor aflați în îngrijire alternativă trebuie să 
li se permită să înțeleagă pe deplin regulile, regulamentele 
și obiectivele mediului de îngrijire, precum și drepturile și 
obligațiile care le revin în acest context.

73 Întregul proces de asigurare a îngrijirii alternative trebu-
ie să aibă la bază o declarație scrisă a scopurilor și obiecti-

velor furnizorului în furnizarea serviciilor și a caracterului 
responsabilităților față de copil, care să reflecte standardele 
consfințite prin Convenția privind drepturile copilului, pre-
zentele Linii directoare și legea aplicabilă. Toți furnizorii 
trebuie să fie calificați sau aprobați în mod corespunzător, 
în conformitate cu cerințele legale cu privire la furnizarea 
serviciilor de îngrijire alternativă.

74 Este necesară stabilirea unui cadru care să asigure un 
proces standard de trimitere sau admisie a unui copil către 
sau într-un mediu de îngrijire alternativă.

75 Practicile culturale și religioase aferente furnizării în-
grijirii alternative, inclusiv cele în legătură cu perspectivele 
de gen, trebuie respectate și promovate în măsura în care se 
poate demonstra că acestea sunt consecvente cu drepturile 
și interesul superior al copilului. Procesul de analiză a mă-
surii în care aceste practici trebuie avansate se va realiza 
într-o manieră amplu participativă, cu implicarea liderilor 
culturali și religioși, a profesioniștilor și a celor care au grijă 
de copiii lipsiți de îngrijire părintească, a părinților și altor 
factori interesați relevanți, precum și a copiilor.

1 Îngrijirea informală

76 În vederea asigurării faptului că sunt îndeplinite condiți-
ile corespunzătoare în îngrijirea informală furnizată de per-
soane sau familii, statele trebuie să recunoască rolul jucat 
de acest tip de îngrijire și să ia măsurile corespunzătoare 
pentru a susține furnizarea acesteia în condiții optime, pe 
baza unei evaluări care să identifice acele contexte particu-
lare care pot necesita asistență sau supraveghere specială.

77 Autoritățile competente trebuie, acolo unde este necesar, 
să încurajeze persoanele de îngrijire să semnaleze aranja-
mentele de îngrijire și trebuie în plus să le asigure acestora 
acces la toate serviciile și prestațiile disponibile care îi pot 
ajuta în descărcarea de sarcini de îngrijire și protejare a co-
pilului.

78 Statul trebuie să recunoască responsabilitatea de facto a 
persoanelor de îngrijire informală a copiilor.

79 Statele trebuie să conceapă măsuri speciale și corespun-
zătoare menite să protejeze copiii aflați în îngrijire informa-
lă împotriva abuzului, neglijării, muncii copilului și tuturor 
celorlalte forme de exploatare, acordând o atenție specială 
îngrijirii informale furnizate de persoanele care nu le sunt 
rude sau de rude care nu au fost cunoscute anterior de copii 
sau care trăiesc departe de domiciliul obișnuit al copiilor.

2. Condițiile generale care se aplică tuturor 
formelor de organizare formală a îngrijirii 
alternative

80 Transferul unui copil în îngrijire alternativă trebuie rea-
lizat cu maximă sensibilitate și într-o manieră propice copi-
lului, în special prin implicarea personalului cu pregătire de 
specialitate și, în principiu, fără uniformă.

81 Atunci când un copil este plasat în îngrijire alter-
nativă, contactul acestuia cu familia, precum și cu alte 
persoane apropiate acestuia cum ar fi prieteni, vecini sau 
persoane de îngrijire anterioare, trebuie încurajat și faci-
litat, în conformitate cu principiile privind protecția copi-
lului și interesul superior al copilului. Copilul trebuie să 
aibă acces la informații despre situația membrilor familiei 
sale, atunci când nu are contact cu aceștia.

82 Statele trebuie să acorde o atenție aparte asigurării fap-
tului că copiii aflați în îngrijire alternativă, din cauza în-
carcerării sau spitalizării prelungite a părinților lor, au po-
sibilitatea de a ține legătura cu părinții și de a beneficia de 
consilierea și sprijinul de care au nevoie în acest sens.

83 Persoanele de îngrijire trebuie, la rândul lor, să se asi-
gure că copiii beneficiază de cantități suficiente de hrană 
îndestulătoare și nutritivă în conformitate cu obiceiurile lor 
alimentare și standardele de dietă relevante, precum și în 
conformitate cu credințele religioase ale copiilor. Dacă este 
necesar, trebuie asigurate suplimente nutritive corespunză-
toare.

84 Persoanele de îngrijire trebuie să aibă în atenție să-
nătatea copiilor pe care îi au în responsabilitate și să facă 
aranjamentele necesare pentru ca aceștia să beneficieze de 
îngrijire medicală, consiliere și sprijin atunci când au nevoie 
de acestea.

85 Copiii trebuie să beneficieze de acces la educație forma-
lă, non-formală și profesională în conformitate cu drepturile 
pe care le au, în măsura în care este maximum posibil în 
unitățile de învățământ din comunitatea locală.

86 Persoanele de îngrijire trebuie să se asigure că dreptul 
fiecărui copil, inclusiv al copiilor cu dizabilități, care suferă 
sau este afectat de HIV/SIDA sau care are alte nevoi spe-
ciale, de a se dezvolta prin joc și activități distractive este 
respectat și că sunt create oportunități pentru astfel de acti-
vități în interiorul și în afara mediului de îngrijire. Contac-

CONDIȚII GENERALE (I)

Liniile directoare tratează îngrijirea formală și pe 
cea informală destul de diferit, stabilind praguri di-
ferite ale obligațiilor. Persoanele de îngrijire infor-
mală sunt încurajate să își declare această calitate 
pentru a putea să li se asigure acces la asistența 
socială disponibilă, în timp ce îngrijirea formală tre-
buie să se conformeze anumitor cerințe generale.

POLITICILE NAȚIONALE…

… stabilesc și monitorizează standarde adecvate pe 
care unitățile trebuie să le respecte pentru a se asi-
gura că mediul fizic este potrivit scopului din punct de 
vedere al normelor de sănătate și siguranță, asigurării 
de condiții sanitare și de igienă corespunzătoare care 
să respecte dreptul copilului la intimitate?

… obligă furnizorii de îngrijire formală să se asigure că 
lucrează cu persoane de îngrijire cu calificarea și pre-
gătirea profesională corespunzătoare, spre exemplu, 
cu privire la drepturile copiilor și problemele care pot 
să apară în dezvoltarea copilului? 

… garantează practici care asigură un contact peri-
odic între copilul plasat în îngrijire alternativă, părinții 
acestuia, alți membri ai familiei, prieteni și comunitate?

… prevăd necesitatea contestării atitudinilor sociale și 
stigmatizării copiilor care sunt sau au fost în îngrijire 
alternativă și interzic în mod specific discriminarea, 
spre exemplu, în accesul la educație, servicii medicale 
și locuri de muncă?

… asigură faptul că furnizorii și unitățile de îngrijire 
pun în mod corespunzător în balanță nevoia de îngri-
jire și protecție și dezvoltarea independentă a capaci-
tăților evolutive ale copilului?
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tul cu copiii și alte persoane din comunitatea locală trebuie 
încurajat și facilitat.

87 Nevoile specifice de siguranță, sănătate, nutriție, dez-
voltare și de altă natură ale bebelușilor și copiilor mici, in-
clusiv ale celor cu nevoi speciale, sunt integrate în toate 
mediile de îngrijire, inclusiv asigurând continuitatea legă-
turii de atașament dintre aceștia și o anumită persoană de 
îngrijire.

88 Copiilor trebuie să li se permită să își satisfacă nevo-
ile aferente vieții lor religioase și spirituale, inclusiv prin 
primirea de vizite din partea unui reprezentant calificat 
al religiei pe care o îmbrățișează, precum și să decidă în 
mod liber dacă vor participa sau nu la slujbe religioase, 
educație religioasă sau consiliere. Contextul religios al 
copilului trebuie respectat și niciun copil nu trebuie nici 
încurajat, nici convins să își schimbe religia sau credința 
în timpul plasării în îngrijire.

89 Toți adulții responsabili de copii trebuie să respecte și 
să ocrotească dreptul la intimitate, inclusiv facilități cores-
punzătoare pentru satisfacerea nevoilor de igienă și sanita-
re, cu respectarea diferențelor de gen și a interacțiunii între 
genuri, precum și spații de depozitare a bunurilor personale 
corespunzătoare, sigure și accesibile.

90 Persoanele de îngrijire trebuie să înțeleagă importanța 
rolului pe care îl au în dezvoltarea unor relații pozitive, sigu-
re și benefice cu copiii și trebuie să poată să facă acest lucru.

91 Condițiile de cazare în toate mediile de îngrijire alternati-
vă trebuie să îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță.

92 Statele trebuie să se asigure, prin autoritățile naționale 
și locale competente, că condițiile de cazare oferite copii-
lor aflați în îngrijire alternativă și supravegherea acestora în 
astfel de unități le asigură copiilor un nivel corespunzător de 
protecție împotriva oricărei forme de abuz. O atenție aparte 
trebuie acordată vârstei, nivelului de maturitate și vulnera-
bilității fiecărui copil în orice analiză care urmărește să sta-
bileasc condițiile de viață ale acestuia. Măsurile ce vizează 
protecția copiilor aflați în îngrijire trebuie să se conformeze 
prevederilor legale și să nu implice impunerea de constrân-
geri nejustificate asupra libertății acestora în comparație cu 
copiii de aceeași vârstă din comunitate.

93 Toate mediile de îngrijire alternativă trebuie să asigu-
re un nivel corespunzător de protecție a copiilor împotriva 
răpirii, traficului, vânzării și oricăror altor forme de exploa-
tare. Orice constrângeri impuse ulterior libertății și condu-
itei acestora nu le vor depăși pe cele strict necesare pentru 
asigurarea protecției efective a acestora împotriva oricăror 
astfel de acte.

94 Toate persoanele de îngrijire trebuie să promoveze și să 
încurajeze copiii și tinerii să dezvolte și să exercite alegeri 
în cunoștință de cauză, luând în considerare riscurile accep-
tabile și vârsta copilului, precum și posibilitățile de evoluție 
ale acestuia.

95 Statele, agențiile și unitățile, școlile și alte servicii din 
comunitate trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a se 
asigura că copiii aflați în îngrijire alternativă nu sunt stig-
matizați pe durata sau după ieșirea din plasament. Aici vor 
fi incluse și eforturile de reducere la minim a identificării 
specifice a copiilor ca fiind îngrijiți într-un mediu de îngri-
jire alternativă.

96 Toate măsurile disciplinare și de gestionare a compor-
tamentelor care reprezintă tortură, tratamente cu cruzime, 
inumane sau degradante, inclusiv închiderea și izolarea sau 
orice alte forme de violență fizică sau psihică ce au potenți-
alul de a compromite sănătatea fizică sau psihică a copilu-
lui, trebuie interzise cu strictețe în conformitate cu legislația 
internațională privind drepturile omului. Statele trebuie să 
ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice astfel de 
practici și pentru a se asigura că acestea sunt sancționate 
prin lege. Limitarea contactului cu membrii familiei copi-
lului și cu alte persoane care prezintă o importanță aparte 
pentru copil nu va fi folosită niciodată ca sancțiune.

97 Utilizarea forței și a constrângerilor de orice fel nu va 
fi autorizată decât dacă este strict necesară pentru pro-
tejarea integrității fizice sau psihice a copilului sau altor 
persoane, în conformitate cu legea și într-o manieră pro-
porțională și justificată și cu respectarea drepturilor fun-
damentale ale copilului. Constrângerea cu ajutorul medi-
camentelor și al medicației va avea întotdeauna la bază 
necesități terapeutice și nu va fi niciodată aplicată în lipsa 
unei evaluări medicale și recomandării unui specialist.

98 Copiii aflați în îngrijire trebuie să beneficieze de acces 
la o persoană de încredere căreia să i se poată confesa în 
condiții de deplină confidențialitate. Această persoană tre-
buie desemnată de autoritatea competentă, cu acordul copi-
lului respectiv. Copilul trebuie informat despre posibilitatea 
încălcării obligației de confidențialitate, în conformitate cu 
standardele juridice sau etice și în anumite circumstanțe.

99 Copiii aflați în îngrijire trebuie să aibă acces la un meca-
nism cunoscut, eficace și imparțial prin care să poată sem-
nala reclamații sau preocupări pe care le au în legătură cu 
tratamentul care li se aplică sau cu condițiile plasamentului. 
Astfel de mecanisme trebuie să includă consultare inițială, 

CONDIȚII GENERALE (II)

POLITICILE NAȚIONALE…

… interzic și sancționează toate formele de violență 
împotriva copiilor aflați în îngrijire alternativă și obligă 
furnizorii de îngrijire să asigure cursuri de formare și 
conștientizare relevante pentru persoanele de îngriji-
re?

… obligă furnizorii de îngrijire să asigure faptul că exis-
tă proceduri de înregistrare și răspuns la incidente cu 
violență împotriva copiilor aflați în îngrijire alternativă 
și de atragere a răspunderii?

… solicită furnizorilor de îngrijire să se asigure că per-
soanele de îngrijire sunt pregătite în domeniul tehnici-
lor de de-escaladare fără violență și al utilizării cores-
punzătoare a mijloacelor de constrângere fizică, acolo 
unde este necesar?

… pun accent pe obligația de a înregistra incidentele 
de constrângere fizică și pe necesitatea ca furnizorii 
de îngrijire să reacționeze în mod adecvat și să moni-
torizeze astfel de incidente? 

… stabilesc un cadru de reglementare care asigură 
proceduri de reclamații deschise și imparțiale și o su-
praveghere independentă a acestui sistem?

… asigură faptul că furnizorii de îngrijire facilitează co-
piilor susținerea oricăror reclamații, spre exemplu cu 
sprijinul unei „persoane de încredere” pe tot parcursul 
procesului?
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feedback, implementare și consultare ulterioară. Tinerii care 
au o experiență de îngrijire trebuie implicați în acest proces, 
iar opiniile lor trebuie să aibă greutatea cuvenită. Acest pro-
ces trebuie implementat de persoane competente și cu pregă-
tire de specialitate în munca cu copiii și tinerii.

100 Un rol important în promovarea sentimentului de iden-
titate de sine al copilul îl poate juca o așa-numită carte a 
vieții care să conțină informații, imagini, obiecte personale 
și amintiri din fiecare etapă a vieții copilului, care va fi rea-
lizată cu participarea copilului și va fi la dispoziția acestuia 
permanent.

B. RESPONSIBILITATEA LEGALĂ 
PENTRU COPIL

101 În situațiile în care părinții copilului lipsesc sau nu au 
capacitatea de a lua decizii cotidiene în interesul superior 
al copilului, iar plasarea în îngrijire alternativă a copilului 
a fost hotărâtă de un organism administrativ competent sau 
de o autoritate judiciară competentă, o persoană desemnată 
sau o entitate competentă trebuie să fie investită cu dreptul 
și responsabilitatea legală de a lua aceste decizii în locul pă-
rinților, cu consultarea deplină a copilului. Statele trebuie să 
se asigure că există un mecanism pentru desemnarea acestei 
persoane sau entități.

102 Această responsabilitate legală trebuie atribuită de au-
toritățile competente și va fi supravegheată direct de acestea 
sau prin intermediul entităților acreditate oficial, inclusiv 
autorități neguvernamentale. Răspunderea pentru acțiunile 
persoanei sau entității în cauză va aparține organismului 
care le-a desemnat.

103 Persoanele care exercită o astfel de responsabilitate le-
gală trebuie să aibă o reputație nepătată, să cunoască pro-
blemele copilului și să aibă capacitatea de a lucra direct cu 
copiii și de a înțelege orice nevoi speciale și culturale ale 
copiilor care urmează să le fie încredințați. Acestea trebuie 
să beneficieze de formare și asistență profesională corespun-
zătoare în acest sens. Ele trebuie să fie în postura de a putea 
să ia decizii independente și imparțiale care sunt în interesul 
superior al copilului în cauză și care să promoveze și să ape-
re bunăstarea fiecărui copil în parte.

104 Rolul și responsabilitățile specifice ale persoanei sau 
entității desemnate trebuie să includă:

(a) Asigurarea faptului că drepturile copilului sunt protejate 
și, în mod aparte, a faptului că copilul beneficiază de 
îngrijire, condiții de cazare, îngrijire medicală, oportu-
nități de dezvoltare, asistență psihosocială și asistență 
educațională și lingvistică corespunzătoare;

(b) Asigurarea faptului că copilul are acces la reprezentare 
juridică și de altă natură atunci când are nevoie de aceas-
ta, cu consultarea copilului astfel încât opiniilor acestuia 
să li se acorde atenția cuvenită de către autoritățile de 
decizie și cu informarea și menținerea copilului informat 
despre drepturile pe care le are;

(c) Contribuția la identificarea unei soluții stabile care să fie 
în interesul superior al copilului;

(d) Asigurarea unei legături între copil și diferitele organi-
zații care pot furniza servicii copilului;

(e) Asistarea copilului în depistarea membrilor familiei;
(f) Asigurarea faptului că, în cazul repatrierii sau reunifică-

rii familiei, aceasta este în interesul superior al copilului;
(g) Ajutarea copilului să țină legătura cu familia sa, atunci 

când este cazul.

1 Agențiile și unitățile responsabile de îngrijirea 
formală

105 Legislația trebuie să prevadă faptul că toate agenții-
le și unitățile sunt înregistrate și autorizate să funcționeze 
de către serviciile de protecție socială sau de altă autorita-
te competentă și că nerespectarea respectivelor prevederi 
legislative reprezintă o infracțiune sancționabilă prin lege. 
Autorizarea se va acorda și va fi revizuită periodic de auto-
ritățile competente pe baza criteriilor standard care acoperă 
cel puțin obiectivele, funcționarea, procedurile de recrutare 
și calificare a personalului, condițiile de îngrijire, sursele de 
finanțare și gestiunea financiară ale agenției sau unității.

106 Toate agențiile și unitățile trebuie să dețină declarații 
scrise de politici și practică, conforme cu prezentele Linii 
directoare, care stabilesc cu claritate scopurile, politicile, 
metodele și standardele urmărite și puse în aplicare pentru 
recrutarea, monitorizarea, supervizarea și evaluarea persoa-
nelor de îngrijire calificate și adecvate care să asigure înde-
plinirea respectivelor obiective.

107 Toate agențiile și unitățile trebuie să își elaboreze câte 
un cod de conduită conform cu prezentele Linii Directoare 
care să definească rolul fiecărui profesionist, în special pe 
cel al persoanelor de îngrijire, și care să includă proceduri de 
raportare a pretinselor abateri disciplinare cu privire la orice 
membru al echipei.

108 Modalitățile de finanțare a furnizării îngrijirii nu vor fi 
niciodată de așa natură încât să încurajeze plasamente inuti-
le sau rămânerea prelungită a copilului în îngrijirea organi-
zată sau asigurată de o agenție sau unitate.

109 Se vor ține evidențe cuprinzătoare și actualizate cu pri-
vire la modul de administrare a serviciilor de îngrijire al-
ternativă, inclusiv dosare detaliate ale tuturor copiilor aflați 
în îngrijirea acestora, personalului angajat și tranzacțiilor 
financiare.

110 Evidențele copiilor în îngrijire trebuie să fie complete, 
actualizate, confidențiale și în siguranță și trebuie să includă 
informații despre admisia și ieșirea acestora din îngrijire, 
precum și despre forma, conținutul și detaliile plasamentu-
lui fiecărui copil, împreună cu orice document de identita-
te corespunzător și alte informații personale. Informațiile 
despre familia copilului trebuie să fie incluse în dosarul 
copilului, alături de rapoartele evaluărilor periodice. Aceste 
evidențe trebuie să urmărească copilul în întreaga perioadă 
de îngrijire alternativă și să facă obiectul consultărilor cu 
profesioniști autorizați responsabili în mod curent de îngri-
jirea acestora.

111 Evidențele la care se face referire mai sus pot fi puse la 
dispoziția copilului și părinților sau tutorilor acestuia, însă 
în limita dreptului copilului la intimitate și confidențialitate, 
după caz. Înainte, în timpul și după consultarea dosarului 
personal se va asigura consiliere corespunzătoare.

112 Toate serviciile de îngrijire alternativă trebuie să fie 
fundamentate de o politică clară pentru asigurarea confi-
dențialității informațiilor cu privire la copil, pe care toate 
persoanele de îngrijire să o cunoască și să o respecte.

113 Ca bună practică, toate agențiile și unitățile trebuie 
să se asigure în mod sistematic că, înainte de angajare, 
persoanele de îngrijire și ceilalți membri ai personalului 
care intră în contact direct cu copiii trec printr-o evalua-
re corespunzătoare și cuprinzătoare a adecvării lor pentru 
munca cu copiii.

114 Condițiile de muncă, inclusiv remunerarea, oferite per-
soanelor de îngrijire angajate de agenți și unități trebuie să 
asigure cele mai înalte niveluri de motivare, satisfacție pro-
fesională și continuitate și, drept urmare, de disponibilitate 
din partea acestora de a-și duce rolul la îndeplinire cu maxi-
mă adecvare și eficacitate.

AGENȚII, UNITĂȚI ȘI 
PERSOANE DE ÎNGRIJIRE

Liniile directoare descriu un cadru de reglemen-
tare care pune accent pe responsabilitatea sta-
tului cu privire la autorizarea, monitorizarea și 
atragerea răspunderii furnizorilor și unităților de 
îngrijire și a persoanelor de îngrijire individuală.

POLITICILE NAȚIONALE…

… asigură autorizarea agențiilor și unităților care fur-
nizează îngrijire, inclusiv cerința de a prezenta politici 
privind recrutarea personalului, conduita și monitoriza-
rea, standardele pentru îngrijirea furnizată și proceduri 
de raportare a abaterilor disciplinare?

… obligă furnizorii de îngrijire să asigure ținerea de 
evidențe actualizate, confidențialitatea acestor eviden-
țe și să faciliteze accesul copiilor la acestea, dacă se 
impune?

… stabilesc standarde minime de ocupare pentru a 
asigura condiții de muncă corespunzătoare, remune-
rație adecvată și astfel motivarea și retenția persoane-
lor de îngrijire și a altor membri ai personalului?

… stabilesc criterii pentru a asigura faptul că furnizorii 
de îngrijire mențin standardele de îngrijire prin dezvol-
tarea personală a persoanelor de îngrijire și formarea 
acestora pe teme relevante, spre exemplu, legislația 
privind protecția copilului, drepturile copiilor, utiliza-
rea corespunzătoare a metodelor de constrângere, 
problemele legate de dezvoltarea copilului și copiii cu 
nevoi speciale?
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115 Tuturor persoanelor de îngrijire trebuie să li se ofere 
cursuri de formare cu privire la drepturile copiilor lipsiți 
de îngrijirea părinților și cu privire la vulnerabilitatea spe-
cifică a acestor copii, în situații deosebit de dificile, cum 
ar fi plasamentele de urgență sau plasamentele în afara zo-
nei unde își au domiciliul obișnuit. Trebuie să se asigure un 
nivel corespunzător de sensibilitate cu privire la aspectele 
culturale, sociale, de gen și religioase. Statele trebuie, în 
plus, să furnizeze resurse și canale adecvate pentru recu-
noașterea acestor profesioniști pentru a favoriza implemen-
tarea prevederilor prezentului document.

116 Cursuri de formare cu privire la modurile optime de 
abordare a comportamentelor ce ridică provocări, inclusiv 
cu privire la tehnici de soluționare a conflictelor și mijloace 
de prevenire a actelor de vătămare sau auto-vătămare, tre-
buie oferite tuturor persoanelor angajate de agenții și unități.

117 Agențiile și unitățile trebuie să se asigure că, ori de câte 
ori este posibil, persoanele de îngrijire sunt pregătite să răs-
pundă copiilor cu nevoi speciale, în mod aparte celor care 
trăiesc cu HIV/SIDA sau alte afecțiuni fizice sau psihice 
cronice și copiilor cu dizabilități fizice sau psihice.

2 Îngrijirea în familii substitut

118 Autoritatea sau agenția competentă trebuie să conceapă 
un sistem, și trebuie să își pregătească personalul implicat în 
consecință, pentru evaluarea și corelarea nevoilor copilului 
cu abilitățile și resursele posibilelor persoane de îngrijire și 
pentru pregătirea tuturor părților interesate pentru plasa-
ment.

119 În fiecare localitate trebuie identificat un grup de fami-
lii substitut acreditate care să poată asigura copiilor îngrijire 
și protecție, menținând în același timp legăturile acestora cu 
familia, comunitatea și grupul cultural.

120 Trebuie dezvoltate și puse permanent la dispoziția fa-
miliilor substitut servicii speciale de pregătire, asistență și 
consiliere, înainte, în timpul și după plasament.

121 În cadrul agențiilor care oferă servicii de îngrijire în 
familii substitut și al altor sisteme implicate în viața copi-
ilor lipsiți de îngrijire părintească, persoanele de îngrijire 
trebuie să aibă posibilitatea de a-și face vocea auzită și de a 
influența modelul de concepere a politicilor.

122 Înființarea de asociații de familii substitut care să ofere 
un important sprijin reciproc și care să contribuie la dezvol-
tarea de practici și politici trebuie încurajată.

C. Îngrijirea instituționalizată

123 Unitățile care oferă îngrijire instituționalizată trebuie 
să fie de dimensiuni mici și organizate în jurul drepturilor și 
nevoilor copiilor, într-un mediu care să se aproprie cât mai 
mult cu putință de mediul familial sau al unui grup restrâns. 
Obiectivul acestora trebuie să fie, în general, asigurarea de 
îngrijire temporară și contribuția activă la reintegrarea copi-
lului în familie sau, în cazul în care acest lucru nu este po-
sibil, la asigurarea unei îngrijiri stabile pentru copil într-un 
mediu familial alternativ, inclusiv prin adopție sau kafala, 
conform legii islamice, acolo unde se impune.

124 Trebuie luate măsuri astfel încât, acolo unde este nece-
sar și corespunzător, un copil care are doar nevoie de protec-
ție și îngrijire alternativă să fie plasat separat de copiii care 
fac obiectul sistemului penal.

125 Autoritatea națională sau locală competentă trebuie 
să implementeze proceduri riguroase de triere prin care să 
asigure că se realizează doar admisiile necesare în aceste 
centre.

126 Statele trebuie să se asigure că în mediile de îngrijire 
rezidențială există un număr suficient de persoane de în-
grijire, astfel încât fiecare copil să beneficieze de atenție 
și îngrijire individualizată și, acolo unde se impune, de 
posibilitatea de a stabili o relație de atașament cu o anu-
mită persoană de îngrijire. Persoanele de îngrijire trebuie 
distribuite în mediul de îngrijire astfel încât să contribuie 
la implementarea în condiții de eficacitate a scopurilor și 
obiectivelor acesteia și la asigurarea protecției copilului.

127 Prin legi, politici și reglementări trebuie să se interzică 
recrutarea și solicitarea copiilor pentru plasament în îngri-
jire instituționalizată de către agenții, unități sau persoane 
fizice.

D. Inspecție și monitorizare

128 Agențiile, unitățile și profesioniștii implicați în fur-
nizarea îngrijirii trebuie să răspundă în fața unei autorități 
publice specifice care ar trebui să asigure, printre altele, 

inspecții frecvente, prin vizite programate și neanunțate în 
egală măsură, care să implice discuții și observarea perso-
nalului și copiilor.

129 În măsura în care este posibil și corespunzător, funcții-
le de inspecție trebuie să includă și o componentă de forma-
re și construire a capacității furnizorilor de îngrijire.

130 Statele trebuie încurajate să asigure existența unui me-
canism independent de monitorizare, luând în mod cores-
punzător în considerare principiile în legătură cu statutul 
organizațiilor naționale de promovare și protecție a dreptu-
rilor omului (Principiile de la Paris). Mecanismul de moni-
torizare trebuie să fie ușor accesibil copiilor, părinților și 
celor responsabili de copiii lipsiți de îngrijire părintească. 
Funcțiile mecanismului de monitorizare vor include:
(a) Consultarea, în condiții de intimitate, a copiilor din 

toate formele de îngrijire alternativă, vizitarea mediilor 
de îngrijire în care aceștia trăiesc și realizarea de in-
vestigații asupra oricărei presupuse situații de încălca-
re a drepturilor copiilor din respectivele medii, în urma 
unor sesizări sau din proprie inițiativă;

(b) Recomandarea de politici relevante autorităților compe-
tente cu scopul de a îmbunătăți tratamentul aplicat copi-
ilor lipsiți de îngrijire părintească și asigurarea faptului 
că acestea respectă constatările determinante ale cerce-
tărilor efectuate asupra protecției, sănătății, dezvoltării 
și îngrijirii copilului;

(c) Prezentarea de propuneri și comentarii pe marginea pro-
iectelor legislative;

(d) Contribuția independentă la procesul de raportare în 
conformitate cu Convenția privind drepturile copilului, 
inclusiv la rapoartele periodice pe care statele semnata-
re trebuie să le prezinte Comitetului pentru drepturile 
copilului cu privire la implementarea prezentelor Linii 
directoare.

E. Asistență pentru perioada ulterioară îngrijirii

131 Agențiile și unitățile trebuie să aibă o politică clară și 
trebuie să urmeze proceduri agreate în legătură cu încheie-
rea planificată și neplanificată a muncii lor cu copiii, pen-
tru a asigura servicii corespunzătoare și/sau monitorizare 
post-îngrijire. Pe întreaga perioadă a îngrijirii, acestea tre-
buie să urmărească în mod sistematic să pregătească copiii 
să își asume independența și pentru integrarea deplină în 
comunitate, în special prin dobândirea de deprinderi sociale 
și de viață, care se consolidează prin participarea la viața 
comunității.

132 Procesul de tranziție de la îngrijire la perioada ulteri-

PLAJA DE OPȚIUNI DE 
ÎNGRIJIRE

Respectarea principiilor necesității și adecvării și 
a cerinței privind luarea de decizii individualiza-
te conduce la o discuție pe marginea necesității 
unui set de opțiuni de îngrijire alternativă care să 
asigure flexibilitate în răspunsuri și reacții.

POLITICILE NAȚIONALE…

… stabilesc o agendă proactivă de dezvoltare, încu-
rajare și sprijinire a unei disponibilități și utilizării mai 
accentuate a asistenței maternale și altor forme de în-
grijire de tip familial?

… asigură faptul că dezvoltarea sistemului de îngrijire 
în familii substitut este corespunzătoare nevoilor co-
munităților și, în consecință, are în centrul preocupări-
lor comunitatea?

… permit consultări relevante și autentice cu asistenții 
maternali și organizațiile furnizoare de îngrijire în fa-
milii substitut în scopul de a fundamenta și influența 
politicile relevante?

… asigură faptul că unitățile de îngrijire de tip reziden-
țial oferă îngrijire individualizată, în grupuri restrânse, 
cu suficient personal calificat pentru respectarea stan-
dardelor adecvate de îngrijire?

… asigură protecțiile necesare pentru ca îngrijirea de 
tip rezidențial să fie folosită doar când se impune și 
că practicile de solicitare în mod activ a admisiilor de 
către furnizorii de îngrijire, spre exemplu, pentru a-și 
asigura finanțarea, sunt interzise?
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oară îngrijirii trebuie să ia în considerare genul, vârsta, ma-
turitatea și circumstanțele particulare ale copilului și trebuie 
să includă consiliere și asistență, în special în scopul evitării 
exploatării. Copiii care ies din îngrijire sunt încurajați să 
se implice în planificarea vieții lor din perioada ulterioară 
îngrijirii. Copiii cu nevoi speciale, cum ar fi cei cu dizabi-
lități, trebuie să beneficieze de un sistem corespunzător de 
asistență care poate să asigure, printre altele, evitarea in-
stituționalizării nenecesare. Atât sectorul public, cât și cel 
privat trebuie încurajate, inclusiv prin stimulente, să angaje-
ze copiii din diferite servicii de îngrijire, mai ales copiii cu 
nevoi speciale.

133 Trebuie depuse eforturi speciale pentru ca fiecărui co-
pil să i se aloce, ori de câte ori este posibil, o persoană spe-
cializată care să poată facilita independența acestuia atunci 
când iese din îngrijire.

134 Perioada ulterioară îngrijirii trebuie să fie planificată 
cât mai devreme cu putință și, în orice caz, cu mult timp 
înainte ca un copil să părăsească efectiv mediul de îngrijire.

135 Oportunitățile permanente de educație și formare pro-
fesională trebuie fie puse la dispoziție ca parte a educației 
pentru deprinderea abilităților de viață oferită tinerilor care 
ies din îngrijire pentru a-i ajuta să devină independenți din 
punct de vedere financiar și să își genereze propriile venituri.

136 Accesul la serviciile sociale, juridice și medicale, ală-
turi de asistența financiară corespunzătoare, trebuie de ase-
menea facilitat tinerilor care ies din îngrijire și în perioada 
imediat următoare.

VIII. FURNIZAREA ÎNGRIJIRII 
PENTRU COPIII CARE SE 
AFLĂ ÎN AFARA ȚĂRII UNDE 
ÎȘI AU DOMICILIUL OBIȘNUIT

A. PLASAREA UNUI COPIL  
ÎN ÎNGRIJIRE ÎN STRĂINĂTATE

137 Prezentele Linii directoare se vor aplica tuturor enti-
tăților publice și private, precum și tuturor persoanelor im-
plicate în demersurile care trebuie făcute pentru ca un copil 

să fie trimis pentru îngrijire într-o țară, alta decât țara unde 
acesta își are domiciliul obișnuit, indiferent dacă scopul este 
oferirea de tratament medical, găzduire temporară, pauză în 
îngrijire sau orice alt motiv.

138 Statele implicate trebuie să se asigure că un organism 
desemnat are responsabilitatea determinării standardelor 
care trebuie îndeplinite cu privire în special la criteriile 
pentru selectarea persoanelor de îngrijire din țara gazdă și 
calitatea îngrijirii și continuării, precum și supervizarea și 
monitorizarea funcționării acestor scheme.

139 Pentru a se asigura cooperarea internațională necesară 
și protecția copilului în aceste situații, Statele sunt îndem-
nate să ratifice sau să semneze Convenția de la Haga asu-
pra competenței, legii aplicabile, recunoașterii, executării și 
cooperării privind răspunderea părintească și măsurile de 
protecție a copiilor din 19 octombrie 1996.

B. FURNIZAREA ÎNGRIJIRII UNUI COPIL 
CARE SE AFLĂ DEJA ÎN STRĂINĂTATE

140 Prezentele Linii directoare, precum și celelalte preve-
deri internaționale relevante, se vor aplica tuturor entităților 
publice și private, precum și tuturor persoanelor implicate 
în demersurile care trebuie făcute cu privire la un copil care 
are nevoie de îngrijire în timpul în care se află în altă țară 
decât țara unde acesta își are domiciliul obișnuit, indiferent 
de motiv.

141 Copiii neînsoțiți sau separați care se află deja în străi-
nătate trebuie, în principiu, să se bucure de același nivel de 
protecție ca și copiii resortisanți ai țării în cauză.

142 Pentru a stabili modul adecvat de furnizare a îngrijirii, 
trebuie să se ia în considerare, în cadrul unei analize in-
dividuale, diversitatea și disparitatea copiilor neînsoțiți sau 
separați (cum ar fi contextul etnic și de migrație sau diversi-
tatea culturală și religioasă).

143 Copiii neînsoțiți sau separați, inclusiv cei care ajung 
ilegal într-o anumită țară, nu trebuie, în principiu, să fie pri-
vați de libertate doar din motivul că au încălcat legile care 
reglementează intrarea și șederea pe un anumit teritoriu.

COPIII AFLAȚI ÎN STRĂINĂTATE

Liniile directoare evidențiază faptul că copiii 
aflați în afara țării unde își au domiciliul obișnu-
it trebuie să beneficieze de aceleași niveluri de 
îngrijire și protecție ca și copiii care sunt resor-
tisanți ai țării de primire.

POLITICILE NAȚIONALE…

… asigură faptul că oficialii vamali și de imigrări sunt 
pregătiți în mod corespunzător să răspundă cu tactul 
necesar cerințelor copiilor aflați în străinătate?

… prevăd obligativitatea cooperării sistematice între 
agențiile și departamentele relevante, cum ar fi cele 
din domeniul emigrărilor, asistenței sociale și poliției?

… prevăd numirea unui adult sau a unei agenții res-
ponsabile care să reprezinte și să sprijine copilul pe 
parcursul proceselor de decizie care privesc aspectele 
legate de îngrijire și/sau imigrație?

… urmăresc să asigure că opțiunile de îngrijire alter-
nativă pentru copiii aflați în străinătate sunt corespun-
zătoare pentru și respectă originea etnică, culturală și 
religioasă a copilului?

… asigură faptul că, urmând canalele diplomatice sau 
alte canale de investigații, sunt realizate evaluări rigu-
roase ale riscurilor înainte ca un copil să fie returnat în 
țara de origine sau să fie reunificat cu familia?

… oferă suficiente protecții pentru a se asigura că 
eforturile de reunificare a copilului cu părinții, familia 
extinsă sau persoanele obișnuite de îngrijire au fost 
epuizate fără succes înainte de aplicarea altor soluții 
permanente, cum ar fi adopția?

PREGĂTIREA ȘI ASISTENȚA 
PENTRU VIAȚĂ DUPĂ 
IEȘIREA DIN ÎNGRIJIRE

Recunoscând multiplele provocări cu care se 
confruntă tinerii care ies din îngrijire, Liniile di-
rectoare oferă un cadru de sprijin pentru pregă-
tirea pentru ieșirea din îngrijire, cu continuarea 
oferirii de asistență o anumită perioadă de timp 
după aceea.

POLITICILE NAȚIONALE…

… prevăd necesitatea planificării cu mult timp înainte 
a ieșirii din îngrijire, pe baza consultărilor cu copilul?

… obligă furnizorii de îngrijire să asigure faptul că co-
piii care se pregătesc să iasă din îngrijire au acces la 
educație formală și profesională relevantă, la formare 
în domeniul deprinderilor de viață și la alte oportunități 
în linie cu aspirațiile lor pentru un viitor independent? 

… asigură alocarea de resurse specifice, spre exem-
plu o persoană de sprijin dedicată care să ghideze și 
să consilieze copiii în procesul de pregătire pentru ie-
șirea din îngrijire și o anumită perioadă de timp după 
aceea?

… susține necesitatea ca mediile de îngrijire alterna-
tivă să implementeze o politică a „ușilor deschise” cu 
privire la cei care ies din îngrijire, adică aceștia să poa-
tă reveni în vizite și să păstreze legătura cu persoanele 
anterioare de îngrijire, ca sursă de sprijin în viitor?
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144 Copiii care sunt victime ale traficului de persoane nu 
trebuie nici luați în custodia poliției, nici sancționați pentru 
implicarea lor forțată în activități ilicite.

145 De îndată ce un copil neînsoțit este identificat, Statele 
sunt îndemnate cu fermitate să îi numească acestuia un tuto-
re sau, acolo unde se impune, să îi asigure reprezentare prin 
intermediul unei organizații responsabile de îngrijirea și bu-
năstarea acestuia, care să însoțească copilul pe tot parcursul 
procesului de stabilire a statutului și de decizie.

146 De îndată ce un copil neînsoțit sau separat este preluat 
în îngrijire, se vor depune toate eforturile rezonabile pen-
tru a-i depista acestuia familia și a restabili legăturile cu 
aceasta, atunci când acest lucru este în interesul superior al 
copilului și nu îi pune în pericol pe cei implicați.

147 Pentru a sprijini planificarea viitorului unui copil ne-
însoțit sau separat într-o manieră care asigură cea mai bună 
protecție drepturilor acestuia, statul în cauză și autoritățile 
de protecție socială din acesta trebuie să depună toate efor-
turile pentru a dobândi documentația și informațiile necesa-
re realizării unei evaluări a riscurilor la care expus copilul și 
a situației sociale și familiale din țara unde își are domiciliul 
obișnuit.

148 Copiii neînsoțiți sau separați nu trebuie returnați în 
țara unde își au domiciliul obișnuit:
(a) Dacă, în urma evaluării riscurilor și securității, există 

motive să se creadă că siguranța și securitatea copilului 
sunt periclitate;

(b) Decât dacă, anterior returnării, o persoană potrivită de 
îngrijire, cum ar fi un părinte, altă rudă, altă persoa-
nă de îngrijire adultă, o agenție guvernamentală sau 
o agenție sau unitate autorizată din țara de origine, a 
agreat și are capacitatea să își asume responsabilitatea 
pentru copil și să îi asigure acestuia îngrijire și protec-
ție corespunzătoare;

(c) Dacă, din orice alte motive, acest lucru nu este în inte-
resul superior al copilului, în conformitate cu rezultatele 
evaluării realizate de autoritățile competente.

149 Având în vedere cele de mai sus, cooperarea între state, 
regiuni, autorități locale și asociațiile societății civile trebu-
ie sprijinită, consolidată și îmbunătățită.

150 Implicarea efectivă a serviciilor consulare sau, în ab-
sența acestora, a reprezentantului legal al țării de origine, 
trebuie prevăzute, atunci când acest lucru este în interesul 

superior al copilului și nu va pune în pericol nici pe copil, 
nici pe familia acestuia.

151 Responsabilii de bunăstarea unui copil neînsoțit sau 
separat trebuie să faciliteze comunicarea permanentă între 
copil și familia acestuia, exceptând situația în care acest lu-
cru se face împotriva voinței copilului sau dacă se demon-
strează că nu este în interesul superior al acestuia.

152 Plasamentul în vederea adopției sau kafala, conform 
legii islamice, nu trebuie avut în vedere ca primă alternativă 
potrivită pentru un copil neînsoțit sau separat. Statele sunt 
îndemnate să analizeze această opțiune doar după ce au fost 
epuizate eforturile depuse în vederea identificării locului 
unde se află părinții, membrii familiei extinse sau persoa-
nele obișnuite de îngrijire ale copilului.

IX. ÎNGRIJIREA ÎN SITUAȚII 
DE URGENȚĂ

A. APLICAREA LINIILOR DIRECTOARE

153 Prezentele Linii directoare trebuie să continue să se 
aplice și în situațiile de urgență care apar în urma unor de-
zas tre naturale sau create de mâna omului, inclusiv conflic-
tele armate internaționale sau locale, precum și ocupația 
străină. Persoanele și organizațiile care doresc să lucreze în 
situații de urgență în beneficiul copiilor lipsiți de îngrijire 
părintească sunt încurajate cu tărie să acționeze în confor-
mitate cu prezentele Linii directoare.

154 În astfel de circumstanțe, statul sau autoritățile de fac-
to din regiunea în cauză, comunitatea internațională și toate 
agențiile locale, naționale, străine și internaționale care fur-
nizează sau intenționează să furnizeze serviciile orientate 
spre copil trebuie să acorde o atenție aparte cu privire la:
(a) Asigurarea faptului că toate aceste entități și persoane 

implicate în asistența oferită copiilor neînsoțiți sau sepa-
rați dețin experiența, pregătirea, resursele și echipamen-
tele necesare și suficiente pentru a face acest lucru într-o 
manieră corespunzătoare;

(b) Dezvoltarea, după caz, a îngrijirii de tip familial tempo-
rare și pe termen lung;

(c) Apelarea la îngrijirea instituționalizată doar ca măsură 
temporară, până la dezvoltarea îngrijirii de tip familial;

(d) Interzicerea înființării de noi instituții rezidențiale 
structurate să furnizeze îngrijire simultană unor grupuri 
mari de copii permanent sau pe termen lung;

(e) Prevenirea deplasării transfrontaliere a copiilor, cu ex-
cepția circumstanțelor descrise la alineatul 160 de mai 
jos;

(f) Instituirea obligativității cooperării în vederea depistă-
rii familiei și reintegrării în familie.

Prevenirea separării

155 Organizațiile și autoritățile trebuie să depună toate 
eforturile pentru a preveni separarea copiilor de părinți sau 
persoanele primare de îngrijire, exceptând situația în care 
interesul superior al copilului impune acest lucru și pentru a 
se asigura că acțiunile lor nu încurajează în mod neadecvat 
separarea de familie prin furnizarea de servicii și acordarea 
de beneficii doar copilului, mai degrabă decât familiilor.

156 Separarea inițiată de părinți sau de alte persoane de 
primare de îngrijire a copilului trebuie prevenită prin:
(a) Asigurarea faptului că toate gospodăriile au acces la ali-

mente de bază și medicamente și alte servicii, inclusiv 
educație;

(b) Limitarea dezvoltării opțiunilor de îngrijire instituți-
onalizată și limitarea utilizării acestora doar la acele 
situații în care este absolut necesar.

B. ORGANIZAREA ÎNGRIJIRII

157 Comunitățile trebuie să fie sprijinite să își asume un 
rol activ în monitorizarea și reacționarea la problemele le-
gate de îngrijire și protecție cu care se confruntă copiii în 
contextul local.

158 Îngrijirea în comunitatea din care provine copilul, in-
clusiv prin îngrijire în familii substitut, trebuie încurajată 
pentru că asigură continuitatea socializării și dezvoltării.

159 De vreme ce copiii neînsoțiți sau separați pot fi expuși 
unui risc mai ridicat de abuz și exploatare, monitorizarea și 
asistența specifică acordată persoanelor de îngrijire trebuie 
avute în vedere pentru asigurarea protecției acestora.

160 Copiii aflați în situații de urgență nu trebuie mutați 
dintr-o țară în alta decât cea unde își au domiciliul obișnuit 

COPIII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

Liniile directoare trebuie aplicate în toate situa-
țiile de urgență și trebuie să accentueze scopul 
primar al depistării copiilor și reunificării aces-
tora cu familiile lor în măsura maximă posibilă, 
înainte se recurgă la alte soluții permanente.

POLITICILE NAȚIONALE…

… impun agențiilor locale și internaționale care ofe-
ră asistență de urgență să pună în aplicare politici cu 
privire la asistența holistică ce trebuie acordată fami-
liilor și comunităților și îngrijirea și protecția necesară 
a copiilor?
 
… garantează supravegherea de către stat a înregis-
trării copiilor separați pentru a asigura faptul că datele 
colectate sunt confidențiale, păstrate în siguranță și 
utilizate doar în scopul suprem al reunificării cu fami-
lia?

… asigură dezvoltarea unui set corespunzător de op-
țiuni de îngrijire în comunitate care pot satisface, indi-
vidual, cerințele diferite ale copiilor pentru care reunifi-
carea nu este posibilă?

… asigură suficiente protecții pentru a garanta că toa-
te eforturile de reunificare a copiilor cu familia au fost 
epuizate fără succes înainte de a se avea în vedere 
alte soluții permanente, cum ar fi adopția?
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LEGĂTURI UTILE
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului (CNDUC):

• Textul integral al Convenției: http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
• Versiunea pentru copii: http://www.unicef.org/voy/media/rights_leaflet.pdf 
• Verificați disponibilitatea CNUDC în limba dumneavoastră la http://www.unicef.org/voy/explore/rights/explore_2781.

html

Carta africană privind drepturile și bunăstarea copilului
http://www.africa-union.org/child/home.htm

Recomandarea Rec(2005)5 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu privire la drepturile copiilor care 
trăiesc în instituții rezidențiale 
http://www.coe.int/familypolicy (selectați „copii în instituții rezidențiale”; disponibilă în limbile engleză, rusă, greacă, polo-
neză, estonă, lituaniană, islandeză, cehă și sârbă)

Standardele Quality4Children (Q4C) – http://www.quality4children.info

Consiliul Europei și SOS Satele Copiilor Internațional: „Copii și tineri în îngrijire – Descoperă-ți drepturile” – 
http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/News/enfants%20institution/text%20flyer_en.asp

SOS Satele Copiilor Internațional – http://www.sos-childrensvillages.org

International Social Service – http://www.iss-ssi.org/

Grupul de ONG pentru Convenția privind drepturile copilului – http://www.childrightsnet.org/

Rețeaua de Informare privind Drepturile Copilului (CRIN) – http://www.crin.org

Rețeaua pentru o Îngrijire mai Bună (Better Care Network) – http://crin.org/bcn/

Fondul Națiunilor Unite pentru copii (UNICEF) – http://www.unicef.org

Better Care Network și UNICEF: Manual pentru măsurarea indicatorilor pentru copiii aflați în îngrijire formală
http://www.crin.org/BCN/details.asp?id=19618&themeID=1001&topicID=1011
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pentru a beneficia de îngrijire alternativă, decât dacă aceas-
tă măsură este temporară și impusă de considerente medi-
cale, de sănătate sau de siguranță. În acest caz, deplasarea 
trebuie să fie cât mai aproape de casa acestora, copiii trebuie 
să fie însoțiți de un părinte sau o persoană de îngrijire pe 
care o cunosc și un plan clar de revenire a fost stabilit.

161 Dacă reintegrarea în familie se dovedește imposibilă 
într-o perioadă rezonabilă de timp sau contravine interesu-
lui superior al copilului, vor fi avute în vedere alte soluții 
stabile și definitive, cum ar fi adopția sau kafala, conform 
legii islamice; altfel, se vor avea în vedere alte alternative 
pe termen lung, cum ar fi îngrijirea în familii substitut sau 
îngrijire instituționalizată corespunzător, inclusiv locuințe 
colective și alte aranjamente de trai supravegheate.

C. DEPISTAREA FAMILIEI ȘI 
REINTEGRAREA ÎN ACEASTA

162 Identificarea, înregistrarea și documentarea copiilor 
neînsoțiți sau separați sunt priorități în orice situație de ur-
gență și trebuie realizate cât mai curând cu putință.

163 Activitățile de înregistrare trebuie realizate de către 
sau sub supravegherea directă a autorităților statului și a 
entităților care au un mandat explicit, responsabilitate și 
experiență în acest sens.

164 Caracterul confidențial al informațiilor colectate tre-
buie respectat și trebuie implementat un sistem de transmi-
tere și stocare în condiții de siguranță a acestor informații. 
Informațiile vor fi comunicate doar între agențiile care de-
țin un mandat în scopul depistării familiei, reintegrării în 
aceasta și al asigurării îngrijirii.

165 Toate persoanele și entitățile implicate în depistarea 
membrilor familiei sau a persoanelor de îngrijire primare 
legale sau obișnuite trebuie să acționeze sub umbrela unui 
sistem coordonat, folosind formulare standardizate și proce-
duri care sunt reciproc compatibile, ori de câte ori este po-
sibil. Acestea trebuie să se asigure că copiii și alte persoane 
interesate nu vor fi puse în pericol de acțiunile lor.

166 Validitatea raporturilor și confirmarea disponibilității 
copilului și a membrilor familiei de a se reunifica trebuie 
verificate pentru fiecare copil în parte. Nu se va întreprinde 
nicio măsură care poate afecta posibila reintegrare în fami-
lie, cum ar fi adopția, schimbarea numelui sau mutarea în 
locuri îndepărtate de locația probabilă a familiei, înainte ca 
toate eforturile posibile pentru depistarea familiei să fi fost 
epuizate.

167 Pentru orice plasament al unui copil se vor ține evi-
dențe corespunzătoare, care vor fi păstrate în locuri sigure, 
astfel încât reunificarea să fie facilitată în viitor.
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