
                            
 

 
 

 

COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE - ÎN FAVOAREA COPIILOR 
Manualul Pentru Drepturile Copilului în Cooperarea pentru Dezvoltare elaborat de către UE-

UNICEF a fost lansat în Republica Moldova 

Chișinău, 1 octombrie 2015 - UNICEF și Uniunea Europeană împărtășesc un angajament puternic 

faţă de promovarea şi protejarea drepturilor copiilor. În cadrul colaborării lor strategice, UNICEF și 

UE au elaborat în comun un manual privind drepturile copilului al cărui scop primordial este 

integrarea drepturilor copilului în cadrul cooperării pentru dezvoltare. Această inițiativă inedită oferă 

orientări practice cu privire la modul de operaționalizare a unei abordări centrate pe copil în procesul 

de elaborare a programelor, bugetelor și politicilor. 

Moldova s-a angajat să-și armonizeze politicile și reglementările legislative cu cele ale UE prin 

semnarea Acordului de Asociere în 2014, care conține un capitol explicit privind drepturile copilului.  

E.S., Dl Pirkka Tapiola, Ambasadorul UE în Moldova, a subliniat, în cadrul evenimentului de lansare 

oficială, următoarele: "Republica Moldova este unica țară din cadrul Parteneriatului Estic cu 

care UE a convenit asupra unui capitol complet din acordul de asociere dedicat cooperării în 

contextul protecției și promovării drepturilor copilului. Acesta este motivul pentru care 

parteneriatul nostru joacă un rol atât de important pentru eforturile de integrare al acestui 

aspect în cadrul politicilor de cooperare pentru dezvoltare și pentru ajutorul pe care UE îl 

oferă Republicii Moldova și populației acesteia".  

În contextul recentei aprobări a noilor Obiective de Dezvoltare Durabilă, cunoscute ca şi Obiective 

Globale în perioada post-2015, identificarea unor noi modalități de încurajare a partenerilor de 

dezvoltare din Moldova de a include mai activ drepturile copilului în cadrul programelor de asistență 

oferite țării reprezintă o necesitate absolută.  

“Această nouă inițiativă globală introduce o nouă dimensiune în ceea ce privește abordarea 

drepturilor copilului în agenda de dezvoltare”, a declarat reprezentantul UNICEF în Moldova, 

Nune Mangasaryan. “Aceasta ne reamintește că nu există politici sau sectoare care să nu aibă 

nici o tangență cu copii și drepturile acestora. Toate reformele, politicile și deciziile bugetare, 

fie acestea din educație, energie, finanțe, economie, transport sau securitate, afectează în mod 

pozitiv sau negativ viața copiilor”, a adăugat Nune Mangasaryan.  

De curând, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a aderat la Parteneriatul Global 

dintre UNICEF și UE dedicat acestui set de instrumente. Acest parteneriat este deosebit de oportun 

în contextul Anului European pentru Dezvoltare 2015.  



Obiectivul pe termen lung al Manualului pentru Drepturile Copilului în Cooperarea pentru 

Dezvoltare este realizarea drepturilor copiilor din Republica Moldova, în baza punctelor forte 

corespunzătoare ale UE, UNICEF și Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei. 

UNICEF va desfășura o sesiune de instruire cu o durată de două zile al cărui scop va fi dezvoltarea 

capacităţilor profesioniștilor din domeniul cooperării, ONG-urilor și partenerilor naționali. Verena 

Knaus, Consilier Politic Superior în cadrul Oficiului UNICEF din Bruxelles, care se numără printre 

autorii setului de instrumente privind drepturile copilului, va contribui la facilitarea acestei sesiuni de 

instruire. 

În 2014 și 2015, Manualul pentru Drepturile Copilului în Cooperarea pentru Dezvoltare a fost 

lansat în peste 40 de țări în comun de către UNICEF și UE. 

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:  

Angela Munteanu 

UNICEF Moldova 

E-mail: amunteanu@unicef.org 

Tel: 789 75633 
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