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Comunicat de presă FRA 

Viena, 30 iunie 2014 

Cum poate fi sprijinită lupta împotriva traficului de copii 

printr-un mai bun sistem de tutelă  

Pe întreg teritoriul Uniunii Europene, copiii privați de îngrijirea părinților 

riscă să devină victime ale abuzului și traficului de persoane. Agenția 

pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) dă astăzi 

publicității un manual de consolidare a sistemelor naționale de tutelă a 

copiilor din Europa, în cadrul strategiei UE de combatere a traficului de 

persoane, care recunoaște rolul vital pe care îl joacă tutorii în protejarea 

copiilor împotriva acestor riscuri. 

„Niciun copil nu ar trebui să se simtă singur și abandonat de statul în care 

trăiește”, afirmă Morten Kjaerum, directorul FRA. „Tutorii există pentru a proteja 

copiii în absența părinților. Cu toate acestea, rolul și activitatea lor diferă în 

cadrul UE. Manualul oferă acea îndrumare atât de necesară pentru consolidarea 

sistemelor de tutelă din UE și asigurarea unei protecții sporite pentru toți copiii 

supuși riscurilor.” 

„Este de datoria noastră să ne asigurăm că toți copiii, în special cei lipsiți de 

îngrijirea părinților, sunt în siguranță și feriți de infractorii care le încalcă 

drepturile și le răpesc copilăria. Copiii sunt extrem de vulnerabili și expuși unor 

riscuri mai mari de a deveni victime ale traficului de persoane. Protecția copilului 

este piatra de temelie a legislației UE privind combaterea traficului de persoane, 

iar tutela are un rol foarte important în prevenirea abuzului și a exploatării 

copiilor. Indiferent dacă au sau nu statut de imigrant, cel mai important lucru 

este ca ei să fie tratați ca niște copii”, afirmă comisarul european pentru afaceri 

interne, Cecilia Malmström. 

Există numeroase motive pentru care copiii ajung să fie separați de părinții lor. 

Traficul de persoane este unul dintre ele. Minorii neînsoțiți și copiii lipsiți de 

îngrijirea părinților, care trăiesc în instituții rezidențiale, sunt expuși unui risc și 

mai mare de a deveni victime ale traficului de persoane. 

Manualul FRA explică rolul important pe care îl joacă tutorii în protejarea tuturor 

copiilor împotriva abuzului și exploatării. Tutorii ocupă un rol central în cadrul 

sistemelor integrate de protecție a copilului. Având în vedere formele diferite pe 

care le îmbracă tutela în interiorul UE, manualul urmărește să promoveze o 

înțelegere comună a principiilor și caracteristicilor de bază ale sistemelor de 

tutelă. 

Indiferent de motivul separării de părinți, copiii au cu toții aceleași nevoi și 

trebuie să se bucure de drepturi egale. De aceea este necesar să fie întărite 

sistemele de protecție a copilului în toate statele membre ale UE și pentru toți 

copiii. 

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/New_European_Strategy
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/New_European_Strategy
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/about-me/
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Manualul prezintă o serie de principii comune de bază și standarde fundamentale 

pentru îmbunătățirea situației copiilor aflați sub tutelă. Câteva dintre acestea 

sunt: 

1. nediscriminarea: toți copiii au dreptul la același nivel de protecție, 

indiferent de unde provin. În acest sens, statele membre ale UE ar trebui să 

își armonizeze prevederile legale și serviciile oferite în cadrul sistemelor de 

tutelă; 

2. independența și imparțialitatea: reprezentanții legali trebuie să aibă 

capacitatea de a acționa în mod independent și imparțial, având drept unic 

criteriu interesul superior al copilului; 

3. calitatea: tutorii și reprezentanții legali trebuie să aibă calificarea 

corespunzătoare și să beneficieze de pregătire continuă în domeniul 

protecției și al bunăstării copilului. Spre exemplu, această pregătire trebuie 

să cuprindă și competențele necesare pentru a satisface nevoile speciale ale 

copiilor care sunt victime ale traficului de persoane sau ale minorilor 

neînsoțiți; 

4. răspunderea: legislația națională ar trebui să asigure o definire clară a 

sistemelor de tutelă și monitorizarea acestora, astfel încât autoritățile 

competente să își asume responsabilitatea și să poată fi trase la răspundere; 

5. sustenabilitatea: statele ar trebui să asigure suficiente resurse umane și 

financiare pentru sistemele de tutelă, inclusiv în ceea ce privește aspectele 

aferente monitorizării și pregătirii profesionale; 

6. participarea copilului: copiii ar trebui să fie informați privind tutela și să 

fie implicați în toate aspectele care țin de aceasta. Copiii ar trebui să 

conștientizeze drepturile pe care le au și modul în care pot reclama situațiile 

în care nu le sunt respectate drepturile. 

Manualul oferă îndrumare specifică funcționarilor și tutorilor din statele membre 

cu privire la modul în care sistemele de tutelă și fiecare tutore în parte pot să 

satisfacă nevoile speciale ale copiilor care sunt victime ale traficului de persoane 

și să le protejeze drepturile. 

În viitor, manualul va fi disponibil în toate limbile UE. La începutul anului 2015, 

FRA va publica și o prezentare generală comparativă a tuturor sistemelor de 

tutelă existente în UE. 

Pentru a citi manualul, vă rugăm să accesați: Reprezentarea legală a copiilor 
privați de îngrijirea părinților – Manual de consolidare a sistemelor de 

reprezentare legală în scopul satisfacerii nevoilor speciale ale copiilor care sunt 
victime ale traficului de persoane. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la 

media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Note pentru redactori: 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care
mailto:media@fra.europa.eu
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 Pe site-ul FRA sunt disponibile și alte lucrări ale FRA privind drepturile 

copilului și azilul, migranții și frontierele. Printre ele se numără un raport 

comparativ privind traficul de copii (2009) și un raport privind copiii 

separați care solicită azil (2010). 

 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) are 

mandatul de a furniza consiliere bazată pe dovezi Uniunii Europene și 

factorilor de decizie de la nivel național, promovând astfel dezbateri și 

politici mai bine fundamentate și mai clar orientate în materie de drepturi 

fundamentale. 

 Răspunsul UE la fenomenul traficului de persoane și statisticile relevante 

privind traficul de persoane sunt disponibile pe site-ul Comisiei dedicat 

combaterii traficului de persoane. 

http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child
http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child
http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/529-Pub_Child_Trafficking_09_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/529-Pub_Child_Trafficking_09_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1692-SEPAC-comparative-report_EN.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1692-SEPAC-comparative-report_EN.pdf
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/New_European_Strategy
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/Report_DGHome_Eurostat
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/Report_DGHome_Eurostat
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/

