Comisia parlamentară pentru
selectare a candidaţilor la funcţia de
Avocat al Poporului pentru drepturile copilului
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Scrisoare de motivaţie
'

Subiectul: participarea la concursul pentru selectarea candidatului la funcţia de
avocat al copilului.
Stima ti membri ai Comisiei,
Subsemnata, Maia Bănărescu, prezint Scrisoarea de motivaţie în contextul
înaintării candidaturii mele pentru funcţia de Avocat al Poporului pentru drepturile
copilului.
Am decis să particip la acest concurs fiind convinsă ca datorită aptitudinilor,
cunoştinţelor şi experienţei mele, acumulate inclusiv în cadrul instituţiei
Ombudsmanului, îmi oferă oportunitatea de a realiza cu succes misiunea
Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.
Fac parte dintre promotorii ideii de constituire a instituţiei Avocatului
copilului, activând în cadrul Centrului pentru drepturile omului, oficiul
Ombudsmanului. Fac parte dintre primii angajaţi care au lansat instituţia
Ombudsmanului, au promovat ideea respectării drepturilor omului la nivel naţional
prin ralierea cadrului legal naţional la standardele internaţionale din domeniul
drepturilor omului, instruind populaţia privind drepturile sale şi mijloacele de
apărare, instruind agenţii publici în aspectul obligativităţi de a respecta drepturile
şi libertăţile fundamentale ale omului.
In urma studiilor efectuate şi rapoartelor întocmite privind respectarea
drepturilor omului în Republica Moldova, copiii au fost identificaţi ca o categorie
vulnerabilă a societăţii care necesită mecanisme special create pentru asigurarea
unei protecţii mai eficiente.
Obligaţia statului de a garanta şi asigura respectarea drepturilor copiilor în
urma ratificării Declaraţiei cu privire la drepturile copilului, a creat premize
suplimentare pentru instituirea ombudsmanului specializat în problemele copilului.
In contextul acestor circumstanţe am iniţiat o companie de sensibilizare a
societăţii şi a factorilor de decizie privind necesitatea creării Avocatului pentru
drepturile copilului, şi anume în cadrul instituţiei Avocatului parlamentar.

Funcţia Avocatului Poporului pentru drepturile copilului constituită în
Republica Moldova este dovada asigurării respectării drepturilor omului în
condiţiile aderării la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, ratificării
Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale, Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului şi a altor acte
juridice internaţionale cu privire la drepturile omului.
Importanţa şi eficacitatea unei instituţii independente;- ombudsmanului
specializat pentru apărarea drepturilor copilului, este demonstrată prin prezenţa ei
în mai mult de 40 state europene cu titulaturi diferite, dar atribuţii similare ale
Avocatului Poporului pentru drepturile copilului din Republica Moldova, cum ar fi
preocuparea de drepturile, libertăţile şi protecţia copiilor. El poate interveni,
spunându-şi părerea în Legislativ în acele proiecte de legi care privesc copiii, poate
cere socoteală altor instituţii ale statului în legătură cu nerespectarea drepturilor şi
libertăţilor acestora şi solicita remedierea urgentă a situaţiilor de acest gen, el poate
prezenta interesele copiilor în procese de judecată, sesiza Curtea Constituţională
asupra controlului constituţionalităţii legislaţiei naţionale în vederea corespunderii
normelor constituţionale cu actele juridice internaţionale ratificate. La fel, El poate
schimba mentalităţi prin promovarea drepturilor şi libertăţilor copilului.
Ca şi Avocat al Poporului pentru drepturile copilului în realizarea atribuţiilor
şi aplicarea mecanismelor, mă voi conduce de prevederile Legii 52 din 3 aprilie
2014 şi îmi voi ghida întregul sistem de acţiuni conform principiilor stipulate în
Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, şi anume:
Interesul superior al copilului- în orice decizie care priveşte un copil, să primeze
interesul superior al acestuia;
Dezvoltare şi supravieţuire- fiecare copil are dreptul la viaţă; ţinând cont de
obligaţia de a asigura supravieţuirea şi dezvoltarea copiilor la potenţialul maxim al
resurselor statului;
Nediscriminarea- toate drepturile se aplică tuturor copiilor fară excepţie şi să
protejeze copiii de orice formă de discriminare şi să întreprindă măsuri pozitive de
promovare a drepturilor acestora;
Participarea copilului- copilul are dreptul la libertate de expresie, opinie şi religie,
acces la informaţii, libertate de asociere şi implicarea lui în deciziile care îl
afectează.
La fel, voi ţine cont de politicile publice şi strategiile naţionale adoptate de
către instituţiile statului la acest compartiment, inclusiv şi cele proprii, cât şi de
cele a organizaţiilor internaţionale.

Situaţia social - economică din ţară indică existenţa multiplelor probleme ce
ţin de respectarea drepturilor şi libertăţilor copilului, există copii care nu
beneficiază de un nivel de trai decent, pentru unele categorii de copii accesul la
serviciile medicale sau la educaţie este redus, nu există o protecţie eficientă
împotriva discriminării, vocea copilului este ascultată de multe ori doar formal, etc.
Prin esenţa şa Ombudsmanul este o instituţie independentă. Voi realiza
misiunea intercalând independenţa cu acţiunile autorităţilor publice competente în
domeniu, pentru a deveni un pilon de reală utilitate statului în asigurarea respectării
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ale copiilor.
Pentru o activitate reuşită, cu beneficii importante societăţii, voi avea ca
parteneri instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi cele internaţionale,
mass-media şi întreaga societate, inclusiv copiii. Voi avea o poziţie fermă şi
obiectivă asupra problemelor existente, iar reacţiile vor fi prompte şi adecvate
abaterilor stabilite. Activitatea de protecţie a drepturilor copilului va fi
proporţională cu activitatea de promovare a acestora, pentru a schimba mentalitatea
în abordarea complexă a problemelor: promovarea serviciilor şi mecanismelor în
domeniile sănătăţii, protecţiei sociale, învăţământului şi justiţiei; eliminarea tuturor
formelor de violenţă faţă de copii; garantarea drepturilor copilului aflat în
dificultate şi participarea însăşi a copiilor.
Evident, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului are nevoie de
competenţă profesională proprie înaltă, abilităţi de lucru în echipă, o echipă cu
specialişti calificaţi, susţinere şi conlucrare din partea partenerilor şi nu în ultimul
rând, susţinere financiară pentru realizarea activităţilor.
Voi depune efortul pentru soluţionarea cazurilor de nerespectare a
drepturilor copiilor identificând problemele prioritare, cum ar fi apărarea
drepturilor copiilor în conflict cu legea; copiilor care au fost victime ale violenţei
sau a abuzurilor sexuale; a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească; copiilor cu
dezabilităti; etc.
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Sunt un bun manager, pot fi liderul dar şi membrul unei echipe, am
aptitudinile necesare de a valorifica atât potenţialul uman, cât şi cel material. Sunt
comunicabilă şi acest fapt facilitează o bună comunicare. Posed aptitudinile
necesare pentru a identifica şi soluţiona problemele.
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