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REPUBLICA MOLDOVA 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR 

COPILULUI 

 

Hotărîre nr.1 

 

4 aprilie 2016 

 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului hotărăşte: 

 

I. Asigurarea dreptului copilului la înregistrarea nașterii. Protecția socială 

și medicală a nou-născuților. 

 

Se ia act de informaţia prezentată. În vederea soluționării problemelor enunțate, 

autoritățile vizate vor întreprinde următoarele acțiuni. 

1. Se instituie un Grup de lucru interinstituțional pentru soluționarea 

problemelor existente în vederea asigurării dreptului copilului la 

înregistrarea nașterii. Grupul de lucru va efectua o analiză situațională a 

eficienței sistemului național de înregistrare a copilului și va elabora 

recomandări pentru a asigura interoperabilitatea datelor furnizate de diferite 

autorități responsabile de înregistrarea copiilor, a opera modificările cadrului 

normativ existent și a eficientiza modalitatea de comunicare şi procedura de 

colaborare a structurilor abilitate, în vederea optimizării formulei de 

monitorizare şi asistenţă a părinţilor în procesul înregistrării naşterii copiilor. 

Membrii Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în 

termen de 15 zile își vor expune punctul de vedere asupra formatului și 

activităților necesare a fi întreprinse în acest sens; 

2. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în termen de 30 de zile 

va prezenta în adresa Secretariatului permanent al Consiliului Naţional 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului o informație privind numărul copiilor 

nedocumentați din fiecare unitate administrativ-teritorială, aflați în evidența 

serviciilor de asistență socială; informația generalizată privind cauzele 

nedocumentării și măsurile întreprinse și va monitoriza, o dată la 6 luni, 

procesul de documentare a acestora.  

II.  Serviciile  de  intervenție  timpurie la copii: implementarea Legii 

nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea sociala a persoanelor cu 

dizabilități (art. 44) (în vigoare de la 1 ianuarie 2013). Planul de 

implementare pentru 2016. 

Se ia act de informaţia prezentată de către Ministerul Sănătății, Ministerului 

Educației, AO LUMOS. 
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1. Consiliul consideră oportună inițiativa Ministerului Sănătății de a elabora 

Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de 

intervenţie timpurie şi a Standardelor minime de calitate și recomandă 

prezentarea spre aprobare Guvernului a Regulamentului, pînă la sfîrșitul 

lunii aprilie; 

2. Ministerul Sănătății va examina posibilitatea creșterii treptate a vîrstei 

beneficiarilor serviciilor de intervenție timpurie pînă la 5 ani, inclusiv cu 

acordarea serviciilor în instituțiile educaționale cu programe incluzive, și va 

prezenta, pînă la 1 iunie, rezultatele examinării Secretariatului permanent al 

Consiliului. 

3. Ministerul Educației, pînă la finele anului, va efectua o analiză a situației în 

domeniul incluziunii educaționale și perfecționarea conceptului educației 

incluzive. 

4. Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Sănătății, pînă la finele 

anului, vor dezvolta conceptul organizării serviciilor integrate educațional-

curative pentru copiii cu dizabilități senzoriale și dizabilități severe, 

asigurînd accesul la astfel de servicii pe întreg teritoriul republicii și 

oportunitatea educării acestora în mediul familial. 

III. Siguranța copiilor în mediul on-line. 

Se ia act de informaţia prezentată de către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Educației, AO „La Strada”, AO „Centrul de Informare și Documentare privind 

Drepturile Copilului din Moldova”. 

1. Consiliul apreciază satisfăcător efortul depus de autoritățile publice centrale 

în vederea promovării siguranței pe internet a copiilor, prin introducerea 

subiectului în curricula școlară, organizarea decadelor și a lunii dedicate 

securității cibernetice. 

2. Ministerul Educației va întreprinde acțiunile necesare pentru a asigura 

includerea obligatorie în programele de studii la toate nivelurile a subiectelor 

orientate spre dezvoltarea competențelor privind siguranța on-line și oferirea 

instrumentelor necesare pentru a înțelege riscurile din mediul on-line. 

3. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației, la 

elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei 

intersectoriale privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pe 

anii 2015-2021, vor include prevederi care să asigure informarea părinților 

despre pericolele, la care sînt expuși copiii în mediul on-line și despre 

programele de control parental.  

4. Se instituie un Grup de lucru intersectorial pentru elaborarea unui Plan 

comun de acțiuni pentru promovarea siguranței pe internet a copiilor, 

informarea părinților, consolidarea capacității tehnice și umane a 

autorităților responsabile de combaterea abuzului sexual al copiilor pe 

internet și îmbunătățirea asistenței acordate copiilor abuzați.  

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

formatul acestuia. 

5. Ministerul Afacerilor Interne, pînă la sfîrșitul anului, va prezenta 

propuneri de modificare a cadrului legislativ, în vederea transpunerii în 

practica națională a directivelor europene privind combaterea abuzului și 

exploatării sexuale a copiilor și pornografiei infantile, armonizarea deplină a 
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capacităților de anchetă și a standardelor minime în materie de urmărire 

penală, pentru a combate aceste infracțiuni în modul cel mai eficace. 

IV. Planul de acțiuni pe anul 2016 pentru soluționarea unor probleme 

identificate în domeniul educației 

Se ia act de informaţia prezentată de către Ministerul Educației; 

1. Se recomandă aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2016 pentru 

soluționarea unor probleme identificate în domeniul educației. 

2. Ministerul Educației în comun cu autoritățile responsabile de realizarea 

Planului nominalizat vor întreprinde măsurile ce se impun, asigurînd 

continuitatea reformelor și informarea trimestrială a Guvernului.  

3. Ministerul Educației, pînă la sfîrșitul lunii mai, va acorda asistență 

autorităților publice locale privind planificarea rețelei școlare și în funcție de 

prognozele demografice, pentru o perioadă de cel puțin 10 ani, și va efectua 

o generalizare a datelor privind rețeaua de instituții de învățămînt general. 

Datele vor servi drept temei pentru planificarea și alocarea mijloacelor în 

investiții capitale pentru anii 2016-2018. 

4. Ministerul Educației, pînă la sfîrșitul lunii aprilie, va efectua o analiză 

privind administrarea patrimoniului instituțiilor educaționale care au fost 

lichidate și va propune modificări ale cadrului normativ existent pentru 

raționalizarea utilizării mijloacelor publice și reinvestirea mijloacelor 

eliberate în calitatea serviciilor educaționale. 

5. Ministerul Educației, pînă la sfîrșitul lunii aprilie, va veni cu propuneri 

privind modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova 

în vederea introducerii în sistemul educațional a alternativelor educaționale: 

Bacalaureatul profesional-vocațional și Bacalaureatul internațional. 

V. Examinarea demersului public (social) cu privire la implementarea 

Strategiei pentru Protecția Copilului pe anii 2014-2020 în condițiile 

socio-economice actuale. Promovarea bunelor practici de dezvoltare 

și asigurare a durabilității financiare a serviciilor sociale adresate 

copilului și familiei. 

Se ia act de demersul public (social) cu privire la implementarea Strategiei pentru 

Protecția Copilului pe anii 2014-2020 în condițiile socioeconomice actuale și 

informaţia prezentată de către Secretariatul permanent al Consiliului Național 

pentru Protecția Drepturilor Сopilului. 

1. Consiliul consideră bine-venită inițiativa de a efectua vizitele de studiu și 

schimb de experiență interraionale. 

2. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei împreună cu Ministerul 

Finanțelor vor asigura delegarea reprezentanților în teritoriu. 

3. Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor 

Copilului va publica Raportul privind efectuarea vizitelor de studiu pe 

pagina web a Consiliului Național www.cnpdc.gov.md. 

4. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Finanțelor 

vor identifica  soluții eficiente în vederea diminuării riscului de periclitare a 

durabilității și eficienței serviciilor sociale destinate copiilor și tinerilor. 

Consiliul va fi informat despre rezultatele conlucrării și soluțiile propuse în 

cadrul următoarei ședințe ordinare din acest an. 

VI. Diverse: 

http://www.cnpdc.gov.md/
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Organizarea activității Consiliului Național pentru Protecția 

Drepturilor Copilului în perioada dintre ședințele ordinare. 

1. Consiliul solicită reactivarea Grupului de lucru pentru efectuarea analizei 

ample a situației social-economice a familiilor cu venituri mici și mijlocii cu 

copii cu vîrsta cuprinsă între 1,5-3 ani și elaborarea pachetului de soluții 

optime pentru Republica Moldova, care va elabora propunerile privind 

operarea modificărilor cadrului normativ în vederea perfecționării 

conceptului de îngrijire a copiilor cu vîrsta de 0-3 ani (soluții alternative de 

îngrijire, dezvoltarea instituțiilor de educație antepreșcolară, flexibilitatea 

duratei concediului de îngrijire a copilului, eficientizarea și orientarea 

prestațiilor sociale către familiile cu copii, alocarea diferențiată a 

compensațiilor în funcție de gradul de vulnerabilitate a familiei). 

2. Consiliul solicită reactivarea Grupului Tehnic al Consiliului creat prin 

Hotărîrea CNPDC nr. 1 din 17 februarie 2012 sub egida Secretariatului 

permanent. Grupul tehnic va fi convocat în caz de necesitate pentru 

soluționarea promptă și integrată a problemelor privind protecția drepturilor 

copilului. Grupul tehnic va fi prezidat de către vicepreședintele Consiliului.  

 

 

Prim-ministru,  

preşedinte al Consiliului 

Naţional pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului 

 Pavel FILIP 

 

 


