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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului 

 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR 

COPILULUI 

 
Hotărîre nr.2 

 

20 noiembrie 2018 

 

În conformitate cu prevederile pct.6 al  Hotărârii Guvernului nr. 409  din  09.04.98 

și urmare ședinței din 20 noiembrie 2018, Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor 

Copilului: 

Hotărăște: 

 

I. Se reiterează angajamentul factorilor de decizie să asigure în procesul de elaborare 

a noilor documente de politici menținerea domeniului protecției drepturilor 

copilului în lista priorităților. 

 

II. Se ia act de informația prezentată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale pentru perioada 2016-2018 pe marginea provocărilor și acțiunilor de 

perspectivă în domeniul asigurării protecției drepturilor copiilor în Republica 

Moldova. 

 

i. Se apreciază progresele considerabile în realizarea acțiunilor întreprinse de 

autorități în domeniile protecție socială, educație, sănătate, justiție, ordine 

publică în vederea asigurării protecției drepturilor copilului în perioada 2016 – 

2018. 

 

ii. Autoritățile publice cu responsabilități în domeniul protecției drepturilor 

copilului vor evalua eficiența politicilor promovate în domeniu și vor propune, 

la necesitate, modificarea cadrului normativ pentru a elimina lacunele existente. 

 

III. În vederea eficientizării procesului de asigurare a dreptului copilului la nume și la 

cetățenie, prin înregistrarea faptului nașterii copilului, se solicită crearea unui Grup 

de lucru pentru a asigura informatizarea deplină a tuturor proceselor și 

interoperabilitatea sistemelor relevante. 

 

IV. Se decernează cu Diploma Guvernului promotorii proeminenți din domeniul 

protecției drepturilor copilului - reprezentanți ai autorităților publice centrale și 

locale, partenerilor de dezvoltare, sectorului asociativ, experți, jurnaliști, după cum 

urmează: 
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Categoria „Jurnaliști, mass-media” 

- Dl Vitalie Dogaru, realizator al Companiei Publika TV 

- Dna Sorina Obreja, prezentator al Companiei ProTV Chișinău 

- Dna Alexandra Encev, redactor coordonator al  Redacției copii, adolescenți şi 

tineret a Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio 

Moldova” 

 

Categoria „Organizații internaționale -parteneri de dezvoltare” 

- Reprezentanța UNICEF în Republica Moldova 

- Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională 

- Agenția Elvețiană pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare 

 

Categoria Societate civilă 

- Asociația Obștească „Copil, Comunitate, Familie – Moldova” 

- Reprezentanța fundației Terre des Hommes – Lausanne în Republica Moldova 

- Asociația Obștească „Lumos Foundation Moldova” 

 

Categoria „Experți, specialiști” 

- Dna Larisa Vîrtosu, coordonator Programe Educație şi Dezvoltare Timpurie a 

Copilului, UNICEF 

- Dna Mariana Ianachevici, director al Asociației Obștești "Ave copii" 

- Dna Daniela Sîmboteanu, președinte al Centrului național de prevenire a 

abuzului față de copil 

- Dna Svetlana Moisa, manager al serviciului „Telefonul Copilului” 

- Dna Stela Grigoraș, expert UNICEF 

 

Categoria „Autorități publice centrale și locale” 

- Dna Viorica Dumbrăveanu, secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

- Dna Iraida Bînzari, președinte al raionului Fălești 

- Dna Nina Sterpu, șef al Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Consiliului 

raional Nisporeni 

- Dl Tudor Rădeanu, șef al Direcției asistența socială și protecția familiei a 

Consiliului raional Ungheni 

 

 

Prim-ministru, 

  

Președinte al Consiliului 

Național pentru Protecția 

Drepturilor Copilului 

 Pavel FILIP 

 

 

 


