
 

La 6 luni de la adoptarea programului guvernamental, 58,18 % dintre livrabilele principale sunt 

#realizate. 

 

Platforma de resurse pentru părinți, specialiști și copii - https://dingrijapentrucopii.gov.ro/,  ce 

conține materiale de ajutor pentru a gestiona problemele psiho-emoționale ale copiilor și 

riscurile de siguranță online, a fost lansată astăzi, 18 februarie 2022, la șase luni de la aprobarea 

Programului Național – DIN GRIJĂ PENTRU COPII. 

 

Platfoma www.dingrijapentrucopii.gov.ro găzduiește interviuri cu specialiști, cu părinți și elevi, 

precum și informații privind problemele psiho-emoționale și modalități de gestionare ale 

acestora. 

 

Un alt obiectiv important atins numărul unic 119 pentru copii, la data de 05 ianuarie 2022, care 

este complet operațional. 

 

Reuniunea de evaluare a primelor șase luni de implementare a Programului Național al 

Guvernului de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU 

COPII, a avut loc, la Palatul Victoria,  cu participarea consilierului prezidențial Ligia Deca, a 

reprezentanților instituțiilor și organizațiilor partenere. 

 

”Mă bucur să asist la etapa de monitorizare a implementării acestui Program după un timp atât 

de scurt. Consider că trebuie să apreciem munca tuturor partenerilor și procesul de coordonare 

care a dat roade și avem astăzi un exemplu clar de succes și bună practică de cooperare 

interinstituțională, dar și de colaborare public-privată sub patronajul Guvernului României”, a 

declarat doamna Ligia Deca, consilier prezidențial. 

 

”Programul Național – DIN GRIJĂ PENTRU COPII își urmează parcursul cu rigurozitate și 

consecvență. Consider că această decizie a Guvernului de a investi în măsuri substanțiale pentru 

copii, pentru siguranța lor, dar și pentru sprijin psiho-emoțional, în această etapă pandemică 

dificilă, reprezintă o dovadă că problematica copiilor este o prioritate pe agenda decizională”, a 

declarat Mădălina Turza, consilier de stat, Coordonator al Programului. 

 

     MĂSURI PENTRU COPII  

 

Programul Național de suport pentru copii în contextul pandemiei de COVID-19, “DIN GRIJĂ 

PENTRU COPII” prevede următoarele măsuri care se află în diferite stadii de implementare: 

 

   Crearea unui număr unic la nivel național pentru urgențe legate de copii 100% realizat 

https://dingrijapentrucopii.gov.ro/
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   Dezvoltarea Platformei de resurse www.dingrijapentrucopii.gov.ro dedicată atât copiilor, cât 

și specialiștilor și părinților -100% realizat 

 

   Implementarea unui mecanism de alertă în timp real pentru copiii dispăruți -RoALERT – 

COPIL DISPĂRUT - 95% realizat 

 

   Dezvoltarea un sistem informatic integrat de combatere a pornografiei infantile și a 

exploatării și abuzului minorilor online - 75% realizat 

 

   Realizarea de camere de audieri destinate copiilor victime ale infracțiunilor în fiecare județ - 

30% realizat 

 

   70.000 de ore de consiliere psihologică și psihoterapie gratuite pentru copiii identificați cu 

tulburări psiho-emoționale generate de pandemia de COVID-19 - 70% realizat 

 

   Tematici de educație psiho-emoțională, managementul emoțiilor, siguranța online în 

curriculum școlar - 15% realizat 

 

   Formarea a cel puțin 7000 de specialiști (profesori, asistenți sociali, polițiști) în domeniul 

managementului emoțiilor și al relaționării, metode de identificare și intervenție în situațiile 

disruptive psiho-emoțional - 10% realizat 

 

   Introducerea unui modul de formare a competențelor în domeniul psiho-emoțional pentru 

profesori la nivel de masterat didactic - 5% realizat 

 

   Crearea unor compartimente dedicate managementului incluziunii și al suportului psiho-

pedagogic în școli - 50% realizat 

 

Programul este implementat cu sprijinul Ministerului Educației, MAI, MS, MMSS, MFTES, IGPR, 

STS - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Colegiul Psihologilor din România- Restart CPR, 

Colegiului Asistenților Sociali din România, Federației Asociațiilor de Părinți, Consiliul Național 

al Elevilor și organizațiilor neguvernamentale partenere. 

 

#GetThingsDONE 
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