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Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului Hotărăşte: 

 

I. Dezbateri în baza raportului referitor la Completarea Chestionarului 

general privind implementarea Convenției de la Lanzarote și a Chestionarului 

tematic pentru prima rundă de monitorizare „Abuzul sexual asupra copiilor 

în cercul de încredere” de către autoritățile administrației publice centrale. 

 

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

Afacerilor Interne. 

2. Autoritățile publice centrale vizate vor acorda şi în continuare suportul 

necesar în completarea chestionarelor privind implementarea Convenției 

Lanzarote, la solicitarea autorităiții repsonsabile. 

 

II. Modificările la Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi 

întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor. 

 

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

2. Ministerul Educație, Ministerul Finanțelor, Agenția Achiziții Publice, 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei vor convoca o ședință pentru a 

propune soluțiile pentru modificarea procedurilor de achiziții publice efectuate de 

către Autoritățile Publice Locale și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei. 

3. În vederea finalizării proiectului Regulamentului de funcţionare a taberelor 

de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor Ministerul Educației 

va generaliza propunerile autorităților publice centrale vizate pînă la 20 martie 

curent și va prezenta pachetul de documente pentru aprobarea Regulamentului de 

funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor 

printr-o Hotărîre de Guvern pînă la sfîrșitul lunii martie, curent. 

 

III. Date cu privire la situaţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părintească ca 

rezultat al migraţiei şi măsurile ce se impun în vederea redresării 

fenomenului. 

 



1. Se ia act de informaţia prezentată de către Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei, Ministerul Educaței, Miniserul Sănătății. 

2. Se constată o decalaj considerabil dintre datele Ministerului Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Educaței.  

3. Se pune în sarcina Biroul Național de Statistică elaborarea unui mecanism 

de cercetare care ar oferi anual setului de date viabile, ce pot fi unilizate ca 

instrument pentru elaborarea politicilor în vederea redresării situației copiilor 

rămași fără îngrijirea părintească ca rezultat al migrației sau a unui plan de acțiuni 

la nivel național. 

 

IV.  Aprobarea Planului de activitate pentru anul 2014. 

 

1. Se aprobă Planul de activitate a CNPDC pentru anul 2014, cu posibilitatea 

introducerii ulterioare a propunerilor parvenite de la Membrii Consiliului în cadrul 

procesului de consultare a proiectului documentului. 

 

V. Diverse 
 

1. Se ia act de informaţia prezentată de către Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei privind gradul de pregătire a lansării liniei telefonice pentru 

copii. 

2. Instruirea personalului Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru 

copii va fi realizată cu suportul Ambasadei Franței în Republica Moldova și 

coordonată de către Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru 

Protecția Drepturilor Copilului. 
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