
 

 

Cod de conduită pentru asigurarea sigurantei copiilor 
adresat adulților care lucrează cu UNICEF și partenerilor 

din România 
  
În activitățile derulate împreună cu UNICEF România, este posibil să veniți în contact cu copiii, direct sau 
indirect. În astfel de situații, aveți datoria și responsabilitatea de a face tot posibilul să ocrotiți copiii în 
orice împrejurare. Vă rugăm să luati in considerare că încălcarea standardelor de protectie ale UNICEF  
poate fi sancționată prin măsuri disciplinare.  

Semnificația termenilor cheie: 

• Copil: Orice persoană sub 18 ani. 

• Adulți la risc: Orice persoană cu vârsta de cel puțin 18 ani care, din motive de vârstă, dizabilitate 
fizică sau mentală, sau din alte motive, este sau ar putea fi incapabilă să-și poarte de grijă în situații 
de pericol sau exploatare.  

• Asigurarea sigurantei: Se referă la toate acțiunile pe care le întreprindem pentru a ne asigura că 
toții copiii și adulții la risc cu care venim în contact sunt mereu în siguranță, feriți de orice le-ar 
putea cauza un prejudiciu. Aceasta presupune inclusiv măsurile proactive pe care le luăm pentru 
a evita ca interacțiunea noastră cu aceștia să îi lezeze. 

• Protecția copilului: Se referă la acțiunile pe care le întreprindem atunci când avem motive 
concrete să credem că un anumit copil riscă un prejudiciu semnificativ. 

Adulți la risc:  

Deși principalii beneficiari ai activității UNICEF sunt copiii, în timpul vizitelor în teren puteți veni în contact 
și cu adulți la risc sau adulți în situații vulnerabile. UNICEF aplică în cazul adulților la risc aceleași principii 
și standarde de conduită prevăzute în această Declarație. Pentru a semnala orice probleme legate de 
ocrotirea adulților la risc, trebuie să urmați procedura indicată la debutul vizitei dvs. în teren. 

În tot ce facem, aplicăm un set de principii de bază: 

▪ Bunastarea copilului este considerentul cel mai important 
▪ Toți copiii au același drept să fie protejați împotriva oricărui prejudiciu, indiferent de sexul, 

cultura, etnia, vârsta, religia, orientarea sexuală sau capacitățile lor 
▪ Toți adulții au responsabilitatea de a interveni corespunzător dacă au temeri că vreun copil este 

expus unui pericol 
▪ Informațiile ar trebui gestionate în regim de confidențialitate și comunicate altora fără 

consimțământul celor în cauză numai în cazul în care datoria de a proteja copiii împotriva unui 
prejudiciu este mai presus de dreptul individual la intimitate/viață privată. 

 
Toți cei care participă la o activitate UNICEF ar trebui: 

▪ Să adopte un comportament care nu expuna copiii niciunui pericol 
▪ Să semnaleze situațiile care li se par îngrijorătoare autorităților competente, care pot lua măsuri 

în vederea protecției copilului 
 
 

 



 

 

În ce constă o Bună Practică? 

Toată lumea ar trebui să acționeze în baza următoarelor orientări de bună practică: 

• Reducerea riscurilor: Înainte de a începe orice activitate, luați în considerare posibilele riscuri sau 
consecințe negative pe care le poate avea acea activitate asupra copiilor sau adulților la risc și 
luați măsurile preventive corespunzătoare. 

• Considerente speciale: Adoptați un mod de lucru ce ia în calcul copiii sau adulții la risc, care 
necesită sprijin suplimentar ca urmare a nevoilor sau circumstanțelor lor.  

• Practica optimă: În planificarea și desfășurarea oricăror activități care implică contactul direct cu 
copiii sau adulții la risc, raportați-vă la standardele specifice practicilor optime astfel încât să 
reduceți la minim eventualele riscuri pentru copiii în cauză.  

• Plasarea copiilor pe primul loc: Asigurați-vă că toți cei care reprezintă UNICEF sau alti prteneri țin 
cont de aceste standarde orientative și au citit, semnat și respectă cele prevăzute în Codul de 
Conduită de mai jos. 

Dacă pe parcursul realizării unei activități sau participării la un eveniment UNICEF, vă îngrijorează 
situația unui copil: 

▪ Când un copil are nevoie urgentă de asistență medicală sau de intervenția poliției, întrerupeți 
orice și sunați imediat la 112.  

▪ Dacă problema este mai puțin urgentă, semnalați-o persoanei care la eveniment este Responsabil 
pentru siguranta copiilor _________________  pentru ca aceasta să decidă asupra măsurilor care 
se impun în situația respectivă. 

 
Cum să recunoaștem și să semnalăm eventualele probleme/situații îngrijorătoare 
Există mai multe moduri în care puteți deveni conștienți de potențiale riscuri de prejudicii la adresa 
copiilor, cum ar fi:  

• Observația: Ceva ce un adult observă cu privire la comportamentul unui alt adult sau al unui copil 
și care prezintă motive de îngrijorare.  

• Dezvăluirea/Destăinuirea: Un copil sau un adult dezvăluie/destăinuie faptul că este sau a fost 
victima unui abuz, sau că este îngrijorat că un alt copil ar putea fi victima unui abuz. Aceasta este 
modalitatea cea mai puțin probabilă să aflăm despre un abuz și trebuie să fim atenți la orice alte 
semne ale unui potențial prejudiciu asupra copiilor și să acționăm în consecință.  

• Evaluarea riscurilor: Procedurile aplicate de UNICEF în materie de evaluare a riscurilor în scopul 
identificării eventualelor riscuri sau prejudicii care ar putea apărea ca urmare a acțiunilor noastre. 
(se realizează în funcție de programul evenimentului organizat în București și de activitățile 
prevăzute în cadrul evenimentului) 
 

Problemele legate de ocrotirea copiilor pot fi aduse în atenția UNICEF fie direct, prin interacțiunea cu 
adulții și copiii, fie indirect, prin corespondența pe email sau rețelele sociale. Indiferent pe ce cale sunt 
comunicate respectivele temeri, acestea trebuie sesizate.  

Ori de câte ori vă reprezentați organizația și interacționați cu copiii, ar trebui să știți cine este 
desemnat Responsabil pe probleme de siguranta a copiilor, care sunt datele de contact ale acestei 
persoane și care este procedura standard de operare (PSO) în cazul sesizării eventualelor probleme 
sau temeri. (De regulă, această persoană este Responsabilul pe probleme de Ocrotirea copilului, 
desemnat în cadrul evenimentului respectiv) 
 



 

 

▪ Dacă e necesar să semnalați o temere legată de situația unui copil, vă rugăm să urmați 
procedura de mai jos. 
 

1) Luați legătura cu Responsabilul pentru siguranta copiilor și aduceți-i la cunoștință 
temerea dvs. 

2) Întocmiți și un raport scris cu privire la incident sau potențiala problemă. 
3) Așteptați să fiți informat cu privire la măsurile luate, iar dacă nu primiți aceste informații 

în timp util, solicitați-le dvs. 

 

Promisiunea mea: 

Ca participant adult reprezentând ………………………………………………………………….: 
Vă rugăm să bifați căsuțele dacă sunteți de acord. 
 

Întotdeauna 
□ Voi pune interesul superior al copiilor mai presus de toate celelalte considerente. 
□ Voi lucra respectând drepturile copiilor și/sau adulților la risc. 
□ Voi acționa imediat în cazul temerilor privind siguranța copiilor și voi sesiza persoana responsabilă 

pe probleme de ocrotire pentru ca aceasta să ia măsurile care se impun în vederea reducerii 
eventualelor prejudicii la adresa copiilor sau adulților la risc. 

□ Voi trata toți copiii și adulții la risc cu același respect, fără discriminare, fără hărțuire, indiferent 
de  sexul, cultura, etnia, vârsta, religia, orientarea sexuală sau capacitățile lor. 

□ Voi face eforturi pentru a asigura oricărui copil sau oricăror adulți la risc aceeași protecție și 
aceleași oportunități de care beneficiază alții.  

□ Voi respecta diferențele culturale și religioase atunci când voi interacționa cu copiii sau cu adulții 
la risc, respectiv cu familiile acestora, și le voi trata cu sensibilitate. 

□ Voi păstra în permanență limitele corespunzătoare ori de câte ori vin în contact direct sau indirect 
cu copii sau adulți la risc. Sunt conștient că atunci când interacționez cu copiii sau cu adulții la risc 
în virtutea activităților mele din cadrul evenimentelor co-organizate de UNICEF România, sunt 
văzut ca o persoană de încredere și voi evita orice abordare sau comportament care să 
compromită această încredere și să încalce limitele adecvate, inclusiv în mediul online și digital.  

□ Voi avea grijă să respect toate regulile în materie de comunicare și să realizez numai fotografii, 
materiale video și relatări cu și despre copii sau adulți la risc care să respecte demnitatea umană 
și dreptul la viață privată al celor în cauză, și numai atunci când voi dispune de consimțământul 
explicit în acest sens (voi evita inclusiv fotografierea sau filmarea copiilor în spații publice). 

□ Mă voi asigura că toate datele referitoare la copii sau adulți la risc pe care le obțin în rolul ce-mi 
revine sunt gestionate în condiții de maximă siguranță și confidențialitate, inclusiv în ce privește 
colectarea, păstrarea și diseminarea lor, după caz. Toate datele cu caracter personal și categoriile 
de date sensibile/speciale vor fi stocate conform prevederilor legislației privind protecția datelor. 

□ Voi avea grijă să parcurg cu integritate și sinceritate toate verificările de recrutare în interesul 
copiilor și adulților la risc întreprinse de UNICEF România. 

 

Niciodată 
□ Nu voi comunica detalii personale copiilor sau adulților la risc, inclusiv informații online sau 

digitale. 



 

 

□ Nu voi petrece timp singur cu copiii sau adulții la risc, fără ca acțiunile mele să fie cunoscute și 
motivate. 

□ Nu voi iniția contactul fizic cu un copil sau adult la risc (inclusiv, dar nu numai: îmbrățișatul, luatul 
în brațe sau apucatul de braț). 

□ Nu voi abuza fizic de niciun copil sau adult la risc (inclusiv, dar nu numai prin: lovit, pălmuit, 
scuturat, târât, împins sau orice alt gest care provoacă prejudiciu fizic). 

□ Nu mă voi implica în niciun fel de act sexual (care presupune sau nu contactul fizic) cu un copil sau 
adult la risc (inclusiv, dar nu numai: expunerea indecentă, expunerea la materiale pornografice, 
aluziile sau tachinările cu conotații sexuale, atingerile nepotrivite care presupun sau nu penetrare, 
sau implicarea lucrătorilor sexuali adulți) 

□ Nu mă voi implica în nicio formă de exploatare financiară sau materială (inclusiv, dar nu numai: 
furtul, frauda, abuzul sau însușirea ilegală de bunuri, deținerea de beneficii) în virtutea sau în 
timpul activității mele în cadrul acestui eveniment co-organizat de UNICEF si alti parteneri din 
România. 

□ Nu voi face publice fotografii, materiale video sau relatări cu și despre copii sau adulți la risc fără 
a avea consimțământul prealabil al celor în cauză. 

□ Nu voi face publice fotografii, materiale video sau relatări cu și despre copii care ar putea să îi 
expună pe aceștia pericolului sau care îi prezintă într-o postură vulnerabilă, umilitoare sau 
degradantă. 

□ Nu voi oferi copiilor cadouri sau bani lichizi. Dacă dintr-un anumit motiv este indicat să se ofere 
cadouri sau bani, atunci acestea ar trebui întotdeauna date unui adult responsabil de proiectul  
din care face parte copilul respectiv. (Acest lucru este atât din motive de securitate, cât și pentru 
a nu se interpreta ca un act de favoritism).  

□ Nu voi îndeplini sarcini de natură personală pentru un copil sau adult la risc. 
□ Nu voi fi de acord ca un copil sau adult la risc să participe la activități abuzive (inclusiv, dar nu 

numai de tip: intimidare, neglijare, neacordarea de medicamente, alimente sau adăpost, sau 
nesocotirea nevoilor medicale, fizice sau emoționale). 

□ Nu voi abuza emoțional sau psihologic de un copil sau adult la risc acționând sau comportându-
mă într-un mod care îl pune într-o situație jenantă sau degradantă (inclusiv, dar nu numai: 
amenințându-l că-i fac rău sau îl abandonez, umilindu-l, blamându-l, controlându-l, protejându-l 
excesiv, izolându-l, sau intimidându-l).  
 
 

Nume:  

 

Data:  

 

Semnătura:  


