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Domnului Adrian Lebedinschi, 
Preşedinte al Comisiei parlamentare cultură, 

educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media

Ref.: Opinia privind nerespectarea drepturilor copiilor în situaţie de strada şi propuneri 
pentru repunerea în drepturi a copiilor care duc un mod de viaţă stardal

In contextul îndeplinirii atribuţiilor funcţionale în calitatea mea de Avocat al Poporului 

pentru drepturile copilului şi monitorizării respectării drepturilor copiilor în situaţie de stradă 

concluzionez că, autorităţile publice de linie şi centrale nu au reuşit să asigure protecţia necesară 

copiilor din categoria vizată. Notez că, aşa cum se menţionează şi în Comentariul General nr. 21 

(2017) al Comitetului ONU privind drepturile copilului, în cazul copiilor în situaţie de stradă 

sunt încălcate majoritatea drepturilor garantate de Convenţia ONU cu privire la drepturile 

copiilor, asta chiar dacă Convenţia nu face nicio referire expresă la această categorie de copii.

Concomitent precizez că, în materia drepturilor copiilor găsim mai multe formulări pentru 

a defini această categorie de copii, cum ar fi: „copii ai străzii”, „copii de pe stradă”, „copii 

fugari”, „copii cu scăpare”, „copii care trăiesc şi/sau lucrează pe stradă ”, „copii fără adăpost ”şi 

„copii conectaţi la stradă”. Actualmente, este recomandat folosirea termenului „copii aflaţi în 

situaţii de stradă” care ar trebui să fie folosit pentru a cuprinde: (a) copiii care depind de stradă să 

trăiască şi/sau să lucreze, fie ei singuri, fie cu semenii sau cu familia; şi (b) o populaţie mai largă 

de copii care au format conexiuni puternice cu spaţiile publice şi pentru care strada joacă un rol 

esenţial în viaţa şi identităţile lor de zi cu zi. Această populaţie mai largă include copiii care 

trăiesc şi/sau lucrează periodic în stradă şi copii care nu locuiesc sau lucrează pe străzi, dar care 

îşi însoţesc în mod regulat colegii, fraţii sau familia pe străzi. în ceea ce priveşte copiii aflaţi în 

situaţii de stradă, prin „a se afla în spaţii publice” se înţelege că include petrecerea unei cantităţi 

semnificative de timp pe străzi sau în spaţiile stradale, parcurile publice, spaţiile comunitare 

publice, pieţele şi staţiile de autobuz şi tren.
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De asemenea, în conformitate cu standardele internaţionale există diferite abordări 

utilizate în ceea ce priveşte copiii aflaţi în situaţii de stradă, uneori acestea fiind în combinaţie. 

Acestea includ o abordare a drepturilor copilului prin care copilul este respectat ca titular al 

drepturilor iar deciziile sunt adesea luate cu copilul; o abordare a bunăstării, care implică 

„salvarea” copiilor percepută a fi un obiect sau o victimă de pe stradă şi prin care se iau decizii 

pentru copil, fără a se lua în considerare serios părerile sale; şi o abordare represivă, prin care 

copilul este perceput ca delincvent. Abordările de bunăstare şi represive nu iau în considerare 

copilul ca titular al drepturilor şi duc la îndepărtarea forţată a copiilor de pe străzi, ceea ce le 

încalcă în continuare drepturile.

Copiii aflaţi în situaţii de stradă nu sunt un grup omogen. Caracteristicile sunt diverse în ceea ce 

priveşte vârsta, sexul, etnia, identitatea indigenă, naţionalitatea, dizabilitatea, orientarea sexuală şi 

identitatea/expresia de gen, printre altele. Această diversitate implică experienţe, riscuri şi nevoi 

diferite. Natura şi timpul petrecut fizic pe stradă variază semnificativ de la copil la copil, la fel şi 

natura şi întinderea relaţiilor cu semenii, membrii familiei, membrii comunităţii, actorii societăţii 

civile şi autorităţile publice. Relaţiile copiilor le pot ajuta să supravieţuiască pe străzi şi/sau să 

perpetueze condiţii de abuz violent asupra drepturilor lor. Copiii se angajează într-o serie de 

activităţi în spaţii publice, inclusiv muncă, socializare, recreere/petrecere a timpului liber, 

adăpost, dormit, gătit, spălare şi angajare în abuzuri de substanţe sau activităţi sexuale. Copiii se 

pot implica în astfel de activităţi în mod voluntar, prin lipsa alegerilor viabile sau prin 

constrângerea sau forţa de către alţi copii sau adulţi. Copiii pot desfăşură aceste activităţi singuri 

sau în compania membrilor familiei, prieteni, cunoscuţi, membri ai bandei sau colegi de 

exploatare, copii mai mari şi/sau adulţi.

O altă problemă stringentă evidenţiată, valablă şi pentru ţara noastră, este colectarea 

datelor şi menţinerea statisticilor în domeniul respectiv. Astfel, adesea datele nu sunt colectate 

sau dezagregate sistematic, motiv din care nu se ştie câţi copii sunt în situaţii de stradă. Estimările 

variază în funcţie de definiţiile utilizate care reflectă condiţiile socio-economice, politice, 

culturale şi de altă natură. Lipsa de date face ca aceşti copii să fie invizibili, ceea ce duce la 

elaborarea politicilor sau la măsuri ad-hoc, temporare sau pe termen scurt. Acest lucru duce la
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persistenţa unor încălcări multiple ale drepturilor care determină copiii să plece pe străzi şi care 
continuă, atunci când copiii sunt pe străzi.

Inegalităţile bazate pe statutul economic, rasă şi sex sunt printre cauzele structurale ale 

apariţiei şi excluderii copiilor în situaţii de stradă. Acestea sunt agravate de sărăcia materială, 

protecţia socială inadecvată, investiţiile prost orientate, corupţia şi politicile fiscale care reduc sau 

elimină capacitatea oamenilor săraci de a ieşi din sărăcie. Destabilizarea bruscă, cauzată de 

conflict, foamete, epidemie, dezastru natural sau evacuare forţată sau evenimente care duc la 

deplasare sau migraţie forţată, compun în continuare efectele cauzelor structurale.

Cu referire la respectarea drepturilor copiilor în situaţie de stradă în Republica Moldova, în 

calitatea mea de Ombudsman al Copilului, atrag atenţia asupra ineficienţei sistemului actual de 

protecţie a drepturilor copiilor în raport cu aceştia şi asupra eşecului parental în educaţia şi 

creşterea copiilor.

Ajustând problemele sistemului de protecţie a drepturilor copilului naţional la cele trei 

compartimente - prevenire, protecţie şi promovare, obţinem următoarea situaţie:

Prevenire -  nu se identifică precoce familiile cu copii cu risc sporit de eşec parental şi 

prevenirea abandonului de domiciliu; lipsesc programe de consiliere şi dezvoltare a abilităţilor 

parentale adaptabile fiecărei familii şi copil; prevenirea primară şi secundară sunt omise în 

totalmente. Susţinerea financiară oferită de către stat nu trebuie să fie unica soluţie orientată 

pentru susţinerea familiilor, mai mult copiii în situaţie de stradă provin nu doar din familiile 

socialmente vulnerabile. Intervenţia APL este ineficientă, de fapt ca şi măsurile de prevenire a 

situaţiilor de abandon familial.

Protecţie -  sistemul naţional de protecţie al copilului nu răspunde necesităţilor copiilor în 

situaţie de stradă. Astfel se conturează următoarele probleme:

- activitatea defectuoasă a mecanismului intersectorial de cooperare la nivel comunitar şi mai 

grav, sunt cazurile în care este necesară cooperarea extrateritorială;
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- autoritatea tutelată locală incapabilă să gestioneze calificat situaţia copiilor în situaţie de risc şi 

familiile acestora. Primarul localităţii ca şi autoritate tutelară este împovărat de multiple probleme 
administrative.

- lipsa/neangajarea specialistului pentru drepturile copilului care trebuie să fie alături de copiii în 
situaţie de risc din comunitate (Legea nr. 140/2013);

- lipsa serviciilor destinate copiilor în situaţie de stradă, în special al unui serviciu de 

gărduire/adăpost cu regim de activitate 24/24 ore;

- lipsa unor standarde de calitate pentru astfel de servicii şi măsurile/acţiunile eficiente care 

urmează a fi luate în gestionarea situaţiei, în cadrul managementului de caz al copiilor în situaţie 
de stradă;

- lipsa accesului la servicii de calitate în sănătate, în special la serviciile de reabilitare şi tratament 

a dependenţei de substanţe stupefiante, alcool etc.

- Promovare -  lipsa de: promovare a modului sănătos şi activ de viaţă, a ocupaţiilor 

extraşcolare (sport, artă -  cercuri ocupaţionale, etc.); a educaţiei şi informării juridice privind 

efectele negative ale abandonului domiciliului şi comportamentului deviant; informaţii despre 

serviciile şi suportul de care poate beneficia în diferite situaţii dificile.

Pentru soluţionarea problemelor propun următoarele:

- elaborarea Regulamentului cadru de funcţionare şi standarde minime de calitate prestate de 
serviciile sociale destinate copiilor în situaţie de stradă, de tip adăpost/găzduire cu funcţionare 24 

din 24 ore;

- instituirea serviciului de reabilitare şi tratament al dependenţei de substanţe narcotice, alcool şi 

alte stupefiante.

- consolidarea capacităţilor autorităţii tutelare locale, prin introducerea în sistemul de protecţie a 

copilului a specialistului pentru drepturile copilului (Legea 140/2013);

- elaborarea actelor normative pentru aplicarea Legii 299/2018. Măsurile şi serviciile aplicabile 

pentru copiii cu comportament deviant pot fi aplicate şi în raport cu copiii în situaţie de risc. Mai 

mult, o mare parte din copiii în situaţie de stradă cad sub incidenţa acestei legi.
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- consultarea opiniei copilului, implicarea acestora în luarea deciziilor carei-i privesc şi 
respectarea interesului superior al copilului.

în contextul celor expuse, conchid că este imperios necesar examinarea şi coraborarea 

cadrului legal existent, asigurarea funcţionalităţii acestuia pentru a propune copiilor în situaţie de 

risc, în special copiilor în situaţie de stradă, servicii de cea mai înaltă calitate adaptat necesităţilor. 

Urmează a ţine cont de faptul că, profilul actual al copilului în situaţie de stradă este unul diferit 

decât acel din anii precedenţi.

Abordările în acest sens urmează a fi bazate pe drepturile copilului, opinia şi intersul 

superior al acestuia.

Cu profund respect,

Maia Bănărescu, 
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

Ex. Darea Dumitru 
Tel. 60002654
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