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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR 

COPILULUI 

 

Hotărîre nr.2 

 
12 iunie 2014 

 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului Hotărăşte: 
 

 

I. Colaborarea intersectorială în domeniul medico-social în vederea 

reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu vărsta de pînă la 5 

ani la domiciliu. 

1. Se ia act de informaţia prezentată de către reprezentanții Ministerului Muncii 

Protecției Sociale și Familie și Ministerul Sănătății. 

2. Autoritățile publice vizate vor continua să extindă practicile de colaborare 

intersectorială în vederea reducerii ratei mortalității mortalităţii infantile şi a 

copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu. Totodată, practicile de colaborarea 

intersectorială uremază a fi extinse în vederea reducerii ratei mortalității materne. 

3. Consiliul salută realizarea obiectivului de descreștere a nivelului mortalităţii 

infantile la nivel național. La următoarea ședință Ministerul Sănătății va informa 

membrii Consiliului despre evoluția nivelului mortalității dezagregată pe unități 

administrativ teritoriale, în special punîndu-se accent pe zonele populate compact 

de reprezentanții etniei rrome. 

 

II. Experiența raioanelor pilot Fălești, Leova, Orhei în implementarea 

mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și 

potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului. 

1. Se ia act de informaţia prezentată de către raioanele pilot Fălești, Leova și 

Orhei și Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei. 

2. Consiliul salută rezultatele remarcabile ale raioanleor pilot și potențial 

pentru continuare și replicare, îndeplinirea obiectivelor stabilite, abordarea 

adaptată și dezvoltarea mai multor modele de bune practici;  

3. Ministerul Protecției Sociale și Familiei reiterează necesitatea desfăşurării 

unor campanii de informare şi dezvoltării serviciilor sociale noi. 

4. Membrii Consiliului Național vor examina spotul social elaborat de către 

CNPAC ce ține de încurajarea raportării cazurilor de abuz şi neglijare a copiilor și 

se vor expune cu privire la recomandarea spotului audiodifuzorilor spre difuzare pe 

teritoriul Republicii Moldova. 
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5. Pentru luna octombrie 2014, la jumătate de an după întrarea în vigoare a 

Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime 

ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului se propune organizarea unei ședințe 

dedicate pentru a discuta primele rezultate a extinderii pilotării la nivel național. 

 

III. Rezultatele campaniei naționale O casă fără pericol pentru copilul tău. 

1. Se ia act de informaţia prezentată de către Ministerul Sănătății. 

2. Consiliul este îngrijorat de locul pe care îl ocupă Republica Moldova în 

clasamentul țărilor la capitolele mortalitatea prin accidente neintenţionate la 

copii; mortalităţii prin înec; mortalităţii prin intoxicaţii şi otrăviri şi mortalitate 

prin accidente generate de foc. 

3. Autoritățile Publice Centrale implicate în Proiectul “Regionalizarea 

Serviciilor Pediatrice de Urgenţa şi Terapie Intensivă din Republica Moldova” 

(REPEMOL) al Ministerului Sanatăţii, realizat cu sprijinul financiar al Agenţiei 

Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi implementat de Centrul pentru 

Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS) vor continua implementarea activităţilor de 

prevenire a accidentelor la domiciliu, a accidentilor rutiere și consolidarea 

capacităţilor instituţiilor responsabile pentru intervenţiile de promovare a sănătăţii, 

în vederea desfăşurării campaniilor de informare eficiente în aspecte de sănătate, 

prevăzute pentru Faza III a proiectului susmenționat. 

 

IV.  Rezultatele discuțiilor în cadrul meselor rotunde, organizate de comun 

cu Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, Ministerul 

Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății. 

1. Se ia act de informaţia prezentată de către Secretariatul Permanent al 

Consilliului Național pentru Protecția Copilului. 

2. Autorităție publice centrale partenere în cadrul desfășurării rundelor de mese 

rotunde vor examina solicitările și propunerile expuse de către participanți 

(Raportul se anexează) și vor informa Secretariatul permanent al Consiliului 

Național pentru Protecția Drepturilor Copilului despre măsurile întreprinse. 

 

V. Diverse. 

1. Se instituie Grupul de lucru interministerial pentru dezinstituționalizarea 

copiilor. Membrii Consiliului, în termen de 15 zile se vor expune cu privire la 

formatul și activitățile necesare a fi întreprinse în cadrul acestuia. 

 

Viceprim-ministru, 

Președintele Consiliului 

Național pentru Protecția 

Drepturilor Copilului 

  

Tatiana POTÎNG 

 

 


