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Sesizarea incidentelor/accidentelor 
In contextul activităților organizate de UNICEF și partenerii săi 

  
 La acest eveniment, copiii și adulții își desfășoară activitatea împreună. Pentru ca evenimentul să se desfășoare în 
condiții de siguranță și responsabilitate, vă solicităm să raportați orice accident sau incident observați. Unele exemple:  

• Accidente minore 
• Incidente între doi copii 
• Incidente între un copil și un adult 
• Conversații îngrijorătoare între copii sau adulți 
• Comportamente îngrijorătoare în rândul copiilor sau adulților 
• O informare din partea unui copil 

 
 În caz că nu sunteţi sigur, vă rugăm să sesizați! Nu uitaţi că ceea ce vi se poate părea un mic incident ar putea constitui 
o situaţie serioasă dacă ar fi coroborat cu alte incidente care au fost deja sesizate. În consecinţă, toate sesizările sunt 
importante.  

 

Cum se transmite sesizarea Toate sesizările vor fi transmise uneia dintre cele două persoane de contact responsabile pentru 
probleme de protecție a copiilor din cadrul evenimentului. Sesizarea poate fi transmisă personal sau prin intermediul unui 
formular special.  
 
Exemplu – se adaugă poza și datele de contact ale persoanelor responsabile de probleme de protecție a copiilor din 
cadrul evenimentului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Când să transmiteți sesizarea Aduceți/transmiteți toate sesizările cât mai curând posibil. Dacă sunt necesare servicii de 
urgență, sunați mai întâi la acestea și abia apoi anunțați una dintre persoanele de contact. Aveți grijă ca una dintre 
persoanele de contact responsabile cu probleme de protecție a copiilor să fie inclusă în gestionarea tuturor accidentelor 
sau incidentelor. 

 

Număr de telefon serviciul de urgență 112 
 

 
 

Corina Popa 

Child Protection Officer 

(Ofițer pentru protecţia 

copiilor)  

UNICEF Romania 

Tel: 

E-mail:  
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3. Când a avut loc? 

Data: ______________________________________ 

Ora: ______________________________________ 

Nu sunt sigur  

 

Formular de sesizare 
a accidentelor/incidentelor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completați doar secțiunile la care puteți răspunde. 
 

1. Cine completează formularul? 

Nume: ______________________________________________________________________________ 
Funcție: ______________________________________________________________________________ 
E-mail: ______________________________________________________________________________ 
Telefon: ________________________________________________________________________ 

2. Ce doriți să raportați? 

□ Un accident   

□ Un incident 

□ Nu sunt sigur 

 

4. Când a avut loc? (Cât se poate de detaliat) 

□ În țara mea. Menționați locul ________________________________________________________ 

□ Într-o altă țară parteneră a UNICEF/ANPDCA. Menționați țara și locul _____ 

□ Într-un birou de țară. Menționați țara și locul ________________________________________ 

□ Online. Specificați (includeți un link, dacă este cazul) _________________________________________ 

□ Altul. Specificaţi__________________________________________________________________ 

5. Cine este victima? 

Depus de Ofițerul pentru probleme de 
protecție a copiilor 

 Număr de    
referință: 

 

Data primirii 
sesizării 
(zz/ll/aaaa): 

 

Ora primirii 
sesizării: 

 

Modul de 
transmitere a 
sesizării: 

□ Personal 
□ Telefonic 
□ E-mail 
□ Poștă 
□ Social media 
□ Chat pe Internet 
□ SMS 
□ Altele (specificați)  
_ _______________ 

Care este nivelul 
de îngrijorare: 

□ Scăzut 
□ Ridicat 

Îngrijorarea se 
referiră la: 

□ Un accident 
□ Un incident 

 

 

 Îngrijorările cu privire la siguranța copilului trebuie raportate de 

îndată, verbal sau în scris. În acest sens, vă rugăm să completați acest 

formular în termen de 24 de ore, comunicând ceea ce cunoașteți 

despre situație. 

 Acest formular permite realizarea unui raport cât se poate de 

obiectiv. Din motive de confidențialitate, raportul trebuie completat și 

semnat doar de dvs. Raportul va fi transmis doar ofițerului pentru 

probleme de protecție a copiilor (sau locțiitorului acestuia) sau 

persoanei responsabile de protecția copiilor în cadrul uni activități 

(care va transmite raportul către ofițerul pentru probleme de protecție 

a copiilor). Raportul va fi păstrat în siguranță, în condiții de 

confidențialitate.  

Persoanele desemnate pentru protecția copiilor la acest eveniment 

sunt: 

Corina Popa: ++40 747 271 772; ++40 744 363 281 

Tinna Ros Steinsdottir: +41 76 405 3126 
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□ Un anume copil. 

□ Mai mulţi copii. 

□ Niciun copil pe care îl cunosc, dar sunt îngrijorat. 

Preocuparea mea este de ordin mai general. Este vorba despre: 

□ Folosirea necorespunzătoare a imaginilor/datelor/materialelor 

□ Altele. Specificaţi__________________________________________________________________ 

 

6. Vă îngrijorează comportamentul: 

□ Unui adult - angajat/colaborator al UNICEF/ANPDCA 

□ Unui adult - membru al familiei copilului (părinte/tutore/altul) 

□ Unui adult - altul. Specificaţi: ________________________________________________________ 

□ Un copil - asociat cu UNICEF/ANPDCA sau implicat într-un eveniment al UNICF/ANPDCA 

□ Un copil - altul. Specificați: ______________________________________________________ 

□ Nu mă îngrijorează comportamentul unui adult sau al unui copil.  

 

6.A Dacă vă îngrijorează comportamentul unui adult sau al unui copil, cine este acesta? 
Nume: ______________________________________________________________________________ 
Vârsta/data nașterii (dacă este minor):_____________________________________________________ 
Genul:  Fată  Băiat Al treilea gen Nu știu  
Date de contact: _________________________________________________________________________ 
Această persoană are o dizabilitate, infirmitate sau alte nevoi speciale? Dacă se cunoaște: _________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Care este legătura dintre persoană şi UNICEF/ANPDCA? __________________________________________ 
Care este legătura dintre dvs și această persoană? ___________________________ 
[Dacă este copil] Numele părintelui/tutorelui copilului: 
__________________________________________________ 
[Dacă este copil] Date de contact ale părintelui/tutorelui copilului: 
__________________________________________ 
 

5.A Dacă este vorba despre unul sau mai mulți copii anume, cine sunt aceștia? 

Nume: _________________________________________________________________________ 

Vârsta/data nașterii:_______________________________________________________________ 

Genul:  Fată  Băiat Al treilea gen Nu știu  

Date de contact: ____________________________________________________________________ 

Copilul are o dizabilitate, infirmitate sau alte nevoi speciale? Dacă se cunoaște: __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Care este legătura dintre copil şi UNICEF/ANPDCA? ____________________________________ 

Care este legătura dintre dvs și copil? ___________________ 

Numele părintelui/tutorelui copilului: _________________________________________________ 

Date de contact ale părintelui/tutorelui copilului _________________________________________ 
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7. De unde aveţi cunoştinţă despre accident/incident? 

□ Am văzut. 

□ M-a informat copilul. 

□ M-a informat un alt copil (în numele copilului implicat). 

□ M-a informat un adult, angajat sau colaborator al Comitetului național. 

□ M-a informat un adult, părinte/tutore/membru de familie al copilului. 

□ Altul. Specificați  ________________________________________________________ 

 
7.A În cazul în care v-a informat cineva, cine este persoana? 
Nume: ______________________________________________________________________________ 
Vârsta/data nașterii (dacă este minor):_____________________________________________________ 
Date de contact: _________________________________________________________________________ 
Care este legătura dintre persoană şi UNICEF/ANPDCA? __________________________________________ 
Care este legătura dintre persoană şi accident/incident? __________________________________ 
[Dacă este copil] Numele părintelui/tutorelui copilului: 
__________________________________________________ 
[Dacă este copil] Date de contact ale părintelui/tutorelui copilului: 
__________________________________________ 
 

8. Ce s-a întâmplat? Descrieți în rezumat accidentul/incidentul. Oferiți informații de context, cum ar fi dacă 

a avut loc în timpul unei vizite în teren, al unei întruniri de grup, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ați observat unele detalii suplimentare? De exemplu: răni vizibile, starea emoțională a 

copilului/adultului. Aveți grijă sa deosebiți clar realitatea de opinii/auzite.  

 

 

 

 

10. A mai observat cineva accidentul/incidentul? 
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□ Nu 

□ Da, eu 

□ Da, altcineva 

10.A Dacă de altcineva, cine este persoana? 

Nume: ___________________________________________________________________________________ 

Vârsta/data nașterii (dacă este minor):_____________________________________________________ 

Date de contact: ____________________________________________________________________________ 

Care este legătura dintre persoană şi UNICEF/ANPDCA? __________________________________________ 

Alte informații pe care trebuie să le cunoaștem despre persoană? 

________________________________________________ 

11. Ce măsuri s-au luat până în prezent?  

- Cum ați reacționat când ați fost informat (dacă este relevant)? Descrieți cât se poate de detailat întrebările pe 

care le-ați pus. 

- Ce dorește copilul să se întâmple în continuare (dacă este relevant și cunoscut). (Această dorință va sta la baza 

măsurilor luate, dar nu le vor determina în mod necesar) 

- Ați luat legătura cu cineva? (De exemplu, servicii de urgență, alte instituţii, părinţi/tutori, etc.) Dacă da, oferiți 

detalii (nume, date de contact, informații transmise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Există anumite îngrijorări cu privire la sporirea riscurilor la care este expus copilul: 

□ Dacă sunt contactați membrii familiei? (Dacă se cunosc). Oferiți detalii cu privire la riscuri (de 

exemplu, FGM/C, căsătorie forțată, etc.) 

_______________________________________________________________ 
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□ Dacă sunt contactate alte persoane? (Dacă se cunosc). Oferiți detalii (de exemplu, statut ca 

imigrant, grupuri infracționale, corupție, etc.) 

_______________________________________________ 

13.  Date de contact ale altor comitete naționale/oficii de țară ale UNICEF/ANPDCA sau alte 
organizații/organisme interesate de accident/incident.  

 
 
 

14. Există alte informaţii pe care doriţi să le transmiteţi? 
 
 
 
 

 
Semnătura: ___________________________________________ 
 
Locul şi data: _____________________________________________ 
 

Casetele de mai jos vor fi completate de Ofiţerul pentru probleme de protecție a copiilor 

Măsuri luate ca urmare a raportului:  
 
 
 
 
 

Soluţionarea cazului:  
 
 
 
 

Data închiderii cazului:  

 


