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Finalizarea unui Raport Special privind respectarea drepturilor copiilor din 

instituțiile de tip rezidențial din România, pe agenda discuțiilor dintre 
Avocatul Poporului și UNICEF    

 
 
 

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, alături de Avocatul 

Copilului, domnul Ioan Gânfălean, doamna Ligia Crăciunescu, consilier și doamna 

Camelia Cristian, expert, s-a întâlnit, în data de 4 septembrie 2018, cu domnul Pieter 

Bult, reprezentantul UNICEF în România și doamna Viorica Ștefănescu, specialist 

în sisteme de monitorizare a drepturilor copilului, din cadrul UNICEF. 

 

Tema discuțiilor a constituit-o finalizarea Raportului Special privind 

respectarea drepturilor copiilor din instituțiile de tip rezidențial din România (studiu 

ce a fost derulat în perioada 2015-2017), precum și aspecte referitoare la semnarea 

unui nou acord, în vederea continuării parteneriatului și a derulării unor proiecte 

viitoare.  

Reprezentantul UNICEF în România și-a exprimat speranța că cele două 

instituții vor derula planuri comune de lucru și vor stabili obiective pe termen lung, 

în ceea ce privește soluționarea unor probleme identificate ca fiind domenii sensibile  

la nivel național (problematica educației copiilor și a sănătății acestora), dar și a unei 

strategii de creștere a natalității la nivel național, fiind identificată o îmbătrânire a 



populației. De asemenea, domnul Pieter Bult și-a exprimat disponibilitatea în 

vederea îmbunătății sistemului informatic și al bazei de date la nivelul instituției 

Avocatul Poporului, sistem necesar identificării facile a problemelor semnalate de 

către petiționari.  

 

Astfel, s-a stabilit ca Memorandumul să includă o prioritizare a 

activităților în derulare pentru perioada 2018-2022, cu o planificare eșalonată în 

primii doi ani, urmând ca, pentru ceilalți trei ani, să fie stabilite activități în funcție 

de nevoile identificate. 

 

În ceea ce privește finalizarea Raportului Special privind respectarea 

drepturilor copilului în instituții de tip rezidențial, s-a stabilit o întâlnire între 

reprezentanții UNICEF și colaboratorul acestora, responsabil cu analiza datelor 

colectate și realizarea interpretării acestora. 
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