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Planul de activitate
al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru anii 2015-2016
Nr
d/o

Activități

Responsabili

Termeni
de
realizare

Ședința I (2015)
1
2

3
4

5

Rezultatele activităţii Consiliului Naţional pentru Protecţia
Drepturilor Copilului în 2014 și 2015. Aprobarea planului de
activitate al CNPDC pentru anul 2015-2016.
Serviciile de creșă pentru copii cu vărsta cuprinsă între 1,5-3
ani – o prioritate pentru susținerea social-economică a
familiilor cu copii cu venituri mici și medii.

Secretariatul permanent al
Consiliului Național pentru
Protecția Drepturilor Copilului
Ministerul
Muncii
Protecței
Sociale și Familiei
Ministerul Educației
Centrul Analitic Independent
„Expert-Grup”
Prezentarea Planului de acțiuni privind prevenire și combatere Ministerul Educației
a abandonului școlar.
Prezentarea recomandărilor Studiului primar al fenomenului Secretariatul permanent al
suicidului şi a tentativelor de suicid în rîndul copiilor în Consiliului Național pentru
vederea determinării profilului copilului vulnerabil şi a Protecția Drepturilor Copilului
cauzelor fenomenului și a situației actuale privind Consultant național contractat
implementarea acestora.
Ministeru Afacerilor Interne
Ministerul Sănătății
Ministerul Muncii Protecției
Sociale și Familiei
Ministerul Educației
Prezentarea Paginii web a Consiliului Național pentru Protecția Secretariatul permanent al
Drepturilor Copilului.
Consiliului Național pentru
Protecția Drepturilor Copilului

trimestru
IV
(pin la
finele lunii
mai)

Ședința II (2016)
1

2
3

Asigurarea dreptului copilului la înregistrarea nașterii.
Protecția socială și medicală a nou-născuților.

Respectarea drepturilor copilului în staționarele din republică.
Rezultate, realizări și perspective.
Serviciile de intervenție timpurie la copii: implementarea legii
nr. 60/2012 privind incluziunea sociala a persoanelor cu
dizabilitati, art. 44 (în vigoare de la 1 ianuarie 2013). Planul de

Ministerul Justiției
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Muncii Protecței
Sociale și Familiei
Ministerul Sănătății
Ministerul Sănătății
Ministerul Sănătății
Ministerul Educației(CRAP)

trimestru
I
(inceputul
lunii iulie)

4
5

implementare pentru 2016.
Elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea strategiei
de educație parentală.
Promovarea siguranței în internetul a copiilor prin asigurarea
informării corespunzătoare a copiilor şi adulţilor, desfășurarea
campaniilor sociale de comunicare, implicarea instituțiilor
mass-media în efortul comun.

Ministerul Educației
Ministerul Educației
Ministerul Tehnologiei
Informației și Comunicațiilor
Centrul „La Stada”

Ședința III (2016)
1
2
3
4

5

Îmbunătățirea cadrului normativ pentru consolidarea sistemului
de justiuție juvenilă și consolidarea instrumentelor de protecție
a copiilor victime sau martori în procedurile penale.
Prevenirea contactului cu sistemul de justiție a copiilor în
situație de risc, dezvoltarea serviciilor sociale necesare.
Implementarea sistemului de colectare și analiză a datelor
privind copiii în contact cu sistemul de justiție
Prezentarea raportului integrat privind implementarea
mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea,
evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime
și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și
traficului
Promovarea modului sănătos de viață. Organizarea și
desfășurarea activităților de implicare a copiilor în practicarea
sportului, organizarea secţiilor sportive și concursurilor
sportive.

Ministerul Justiției
Ministerul Afacerilor Interne
Procuratura Generală
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Educației
Oficiul Central de Probațiune
Ministerul Justiției
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Muncii Protecției
Sociale și Familiei

trimestru
II
(mijlocul
lunii
septembrie)

Ministerul Tineretului și Sportului
Ministerul Educației
Ministerul Sănătății
APL

Ședința IV (2016)
1
2

3
4
5

Prezentarea informației privind dezvoltarea și promovarea
serviciului de asistență telefonică gratuită pentru copii
„Telefonul copilului” (116111)
Prezentarea raportului privind accesul la apă de calitate și
sanitație în instituțiile preșcolare din țară
Prezentarea Raportului „Evaluarea tutelei oficiale și neoficiale
în contextul îngrijirii și protecției copilului în Republica
Moldova”
Elaborarea modificărilor la cadrul normativ în vederea stabilirii
procedurilor de lucru cu copiii sub vîrsta răspunderii penale
Dezvoltarea, testarea și punerea în aplicare a programelor de
învățămînt general și profesional pentru copii în detenție

Ministerul Muncii Protecției
Sociale și Familiei
Ministerul Sănatații
Ministerul Educației
Centrul Național de Sănătate
Publică
Ministerul Muncii Protecției
Sociale și Familiei

trimestru
III
(inceputul
lunii
decembrie)

Ministerul Justiției
Ministerul Justiției
Departamentul Instituții
Penitenciare
Ministerul Educației

Ședința V (2016)
1
2
3
4

Adaptarea copiilor dezinstituționalizați în instituțiile de
învățămînt din comunitate.
Prezentarea Raportului privind evaluarea cadrului legal și
instituțional în domeniul adopției
Prezentarea raportului privind costurile pentru serviciile de
educație și dezvoltare timpurie (creșă, gradiniță, centru
comunitar)
Monitorizarea familiilor social-vulnerabile si/sau defavorizate,
precum și a celor care au în custodie copii cu dizabilități, în
scopul acordării asistenței copiilor și/sau victimelor violenței
domestice

Ministerul Educației
Ministerul Muncii Protecției
Sociale și Familiei
Ministerul Educației

Ministerul Afacerilor Interne
Autoritățile Publice Locale (II)

trimestru
IV

