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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului 

 

HOTĂRÎREA nr.1 

21 ianuarie 2020 
 

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului hotărăște: 

 

I. Prezentarea Foii de parcurs privind combaterea violenței împotriva copiilor 

în Republica Moldova: 50 de acțiuni INSPIR(AT)E. 
 

Se ia act de proiectul Foii de parcurs privind combaterea violenței împotriva 

copilului prezentată de către reprezentantul Fondului Națiunilor Unite pentru 

Copii (UNICEF). 

1. Consiliul salută inițiativa globală pentru prevenirea și răspunsul la fenomenul 

violenței împotriva copilului. Consiliul susține promovarea mesajului de „toleranță 

0 față de fenomenul violenței împotriva copilului”. 

2. Membrii Consiliului, conform domeniilor de competență, vor examina și propune 

modificări și completări la Foaia de parcurs care ulterior va fi reflectată în 

proiectul noului Plan de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru protecția 

copilului. 
 

II. Prezentarea progreselor în implementarea procesului de înregistrare 

electronică a copilului la naștere. 
 

Se ia act de informația prezentată de către Agenția de Guvernare Electronică și 

Agenția Servicii Publice. 

1. Consiliul salută progresele înregistrate de instituțiile statului în vederea asigurării 

dreptului copilului la identitate, cetățenie, contribuind la diminuarea 

vulnerabilității față de fenomenul traficului de copii. 

2. Agenția de Guvernare Electronică în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale va întreprinde acțiunile necesare pentru asigurarea realizării 

procesului de transmitere a informațiilor medicale despre faptul nașterii unui copil de 

către o femeie concretă de către instituțiile medico-sanitare către Agenția Servicii 

Publice. 

3. Agenția Servicii Publice va asigura înregistrarea din oficiu a faptului nașterii 

copilului, cu ulterioara completare a datelor la adresarea personală a 

părintelui/reprezentantului legal al copilului. 
 

III. Prezentarea Raportului de evaluare privind implementarea Programului de 

dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011 - 2020. 

 

 



 

Se ia act de informația prezentată de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

În scopul asigurării continuității efortului statului de dezvoltare a educației 

incluzive și reieșind din recomandările Raportului de evaluare prezentat, Consiliul 

solicită Ministerului Educației, Culturii și Cercetării elaborarea unui nou 

Program de dezvoltare a educației incluzive pentru o perioadă de 5 ani, cu accent 

pe incluziunea copiilor cu dizabilități. 
 

IV. Diverse. 
 

1. Consiliul este îngrijorat de numărul mare al accidentelor rutiere din ultimele luni cu 

implicarea copiilor, ce au avut loc pe treceri de pietoni sau în adiacentul acestora 

soldate cu deces. Consiliul solicită Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării urgentarea elaborării documentului strategic cu 

privire la activitățile de asigurare a siguranței copiilor, elevilor, studenților în 

instituțiile de educație și adiacentul acestora (acțiunea 2.22.6 a Planului de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2020-2023, HG nr.636/2019). 

2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va recomanda organizarea în toate 

instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar general a discuțiilor cu 

participarea copiilor/elevilor și părinților/reprezentanților legali despre măsurile de 

siguranță a copiilor în traficul rutier și securitatea pe timpul vacanței.  

3. Consiliul recomandă Autorităților Administrației Publice Locale de nivelul I și II 

identificarea resurselor și partenerilor de dezvoltare pentru asigurarea iluminării, 

marcării și vizibilității tuturor trecerilor de pietoni și realizării unor campanii de 

informare a comunității privind importanța respectării regulilor de circulație, precum 

și a impactului utilizării îmbrăcămintei cu elemente reflectorizante. 

4. Consiliul solicită Ministerului Afacerilor Interne intensificarea activităților de 

monitorizare a traficului rutier în adiacentul instituțiilor de învățământ în orele de vârf. 

5. Consiliul solicită Ministrului Economiei și Infrastructurii în conlucrare cu 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Finanțelor să constituie 

un grup de lucru pentru elaborarea propunerilor de promovare a prezenței 

elementelor reflectorizate pe părțile vizibile ale îmbrăcămintei pentru copii 

comercializate pe teritoriul Republicii Moldova. 

6. Consiliul este îngrijorat de infracțiunile deosebit de grave săvârșite de persoane 

minore de la debutul anului curent și solicită autorităților publice centrale de 

specialitate, conform domeniilor de competență, întreprinderea măsurilor necesare 

pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența şi monitorizarea copiilor aflați în 

situație de risc pentru a preveni escaladarea fenomenului delincvenței juvenile. 

7. Consiliul solicită membrilor prezentarea în termen de 10 zile a propunerilor de 

subiecte pentru Planul de activitate al CNPDC pentru anul 2020. În baza propunerilor 

membrilor, Secretariatul Consiliului va asigura elaborarea proiectului Planului de 

activitate și procesul de consultare a proiectului cu toți membrii Consiliului. 
 

 

Prim-ministru,  

președinte al Consiliului 

National pentru Protecția 

Drepturilor Copilului 

 Ion CHICU 

 

 


