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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR 

COPILULUI 

 

Hotărîre nr.7 

 
19 decembrie 2013 

 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului Hotărăşte: 
 

 

I. Dezbateri în baza subiectului Mecanismul de acreditare a prestatorilor 

de serviciii sociale. 

 

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

Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 

2. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei va asigura 

transparența procesului de selectare a experților indepenenți pentru evaluarea 

prestatorilor de servicii sociale și îi va antrena în procesul de elaborare a 

regulamentelor și în procesul de acreditare a prestatorilor de servicii sociale. 

3. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei de comun cu 

Ministerul Justiției vor examina posibilitatea introducerii în Regulamentul 

privind acreditatrea prestatorilor de servicii sociale a prevederilor potrivit cărora 

solicitantul de acreditare ar necesita avizul autorității publice locale în raza căreia 

el își va desfășura activitatea. 

 

 

II. Copii aflaţi în contact cu sistemul de justiţie. Delincvenţa juvenilă.  

 

1. Se ia act de informaţia prezentată de către Ministerul Justiției, 

Ministerului Afacerilor Interne, Procuratura Generală. 

2. Autorităților Publice Locale li se recomandă să investească eforturi 

și resurse în servicii comunitare psiho-sociale și educaționale, care ar ajuta la 

prevenirea delincvenței juvenile sau recidivei, reabilitarea și reintegrarea copilului 

care a săvârșit o infracțiune în comunitate, sprijinul familiei copilului. Ministerul 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Justiției, Ministerul 

Educației vor sprijini ALP prin suport metodologic 

3. Autorităților cu atribuții în domeniu și partenerilor la elaborarea 

programelor de formare în justiție pentru copii, se recomandă să se țină cont de 

întregul ciclu de contact al copilului cu sistemul. În vederea realizării acestui 

obiectiv Ministerul Afacerilor Interne va examina și modifica respectiv, atît 

programele de formare inițială, cît și programele de formare continuă. 
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4. Ministerul Justiției, Oficiul Central de probațiune, Ministerul 

Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală la elaborarea 

programelor de resocializare pentru copii în conflict cu legea va aborda nu doar 

comportamentul copilului, dar, de asemenea, comporamentul părinților / 

îngrijitorilor, precum și a mediului în general. 

5. Procuratura Generală va propune soluții pentru promovarea 

specializării procurorilor în domenul protecției copilului. 
 

III. Diverse 
Pînă la data de 16 ianuarie 2014: 

1. Se solicită membrilor Consiliului Național să prezinte propuneri 

pentru planul de activitate a CNPDC pentru anul 2014  

2. Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate vizate 

în prezenta hotărîre, vor informa Guvernul despre acţiunile întreprinse pentru 

realizarea sarcinilor trasate. 

 

 

 

 

Viceprim – ministru, 

Preşedintele Consiliului 

Naţional pentru Protecţia  

Drepturilor Copilului 

Tatiana POTÎNG 

 

 


