
 

 

 

 

 

PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI 

(din experiența Direcției asistență socială  

și protecție a familiei Dondușeni) 

 

 

“Fiecare copil are dreptul si trebuie iubit,  

acceptat si respectat  

pentru ceea ce este  

si NU respins pentru ceea ce nu este”. 



Cadrul legal 

 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului,  
 

  Codul Familiei,  
 

 Legea nr. 338 din 15.12.1994  privind drepturile  copilului,  
 

 Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a 

copiilor separați de părinți,  
 

 Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 434 din 10.06.2014, 
 

  Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor 

privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, 

referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, 

neglijării, exploatării și traficului    etc. 



Obiective 

 promovarea politicii sociale a statului în domeniul protecţiei sociale a copiilor; 

 asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea și educația copiilor în mediul familial; 

 prevenirea abandonului copiilor; 

 dezinstituţionalizarea copiilor; 

 prevenirea instituţionalizării copiilor și menținerea în familia biologică/extinsă; 

 prevenirea şi combaterea violenţei împotriva copilului şi familiei; 

  reprezentarea intereselor și drepturilor copiilor în instanţa de judecată; 

 coordonarea activităţii serviciului de asistenţă parentală profesionistă; 

 dezvoltarea serviciilor noi pentru copii; 

 medierea litigiilor între părinţi, părinţi-copii din familiile în dificultate; 

 conlucrarea cu alte instituții în vederea protecției copiilor etc. 

 

 



Ocrotirea copiilor prin adopţie 

  2015 

  - la evidență 3 solicitanți de adopție națională și 1 cuplu de adoptatori internaționali; 

  - un proces de judecată de încuviințare a adopției unui copil de către ambii părinți  

  - un proces de judecată de încuviințare a adopției unui copil de către celălalt soț. 

  O familie din mun. Chișinău căreia i s-a încredințat pentru o perioadă de 3 luni un copil spre adopție. 

 1caz  de adopție internațională. 

 Monitorizarea perioadei   postadopție!!!    

 De la începutul anului   au fost luați în evidență 3 copii cu statut de adopție (vîrsta 3-4 ani);   

 La moment la evidență se află 17 copii cu statut de adopție, (3 fiind luați la evidență deja în 2016), iar 2 

copii au fost scoși de la evidență, dintre care - un copil a împlinit majoratul și unul a fost adoptat. 

 Ca și rezultat,  15 copii adoptați de ambii părinți și 4 copii adoptați de către unul dintre soți. 

 



Evidenţa copiilor ocrotiţi prin tutelă/curatelă  

ca formă  permanentă de protecție 

  La evidență 35 de copii.  

 2015 -  în serviciul tutelă/curatelă  au fost plasați 9 copii rămași fără ocrotire părintească,  3 copii și-au 

schimbat locul de trai în cadrul localităților din raionul nostru  

 De la începutul anului 2016 –  

 2 copii și-au schimbat locul de trai în mun. Chișinău, iar 1 copil în r-ul Drochia. 

 Un copil a fost transferat de la autoritatea tutelară din mun. Chișinău, în legătură cu schimbarea 

domiciliului în s. Scăieni din raionul nostru 

 5 copii au ieșit din serviciu în legătură cu atingerea vîrstei majoratului. 

 La moment sunt în curs de perfectare 5 dosare de tutelă/curatelă în privința a 7 copii. 

 



Activitatea serviciilor de asistenţă parentală profesionistă 

și a casei de copii de tip familial 

   Avantaje : 

- respectarea dreptului copilului la familie; 

- abordare individualizată a situaţiei copilului; 

- evitarea instituţionalizării copilului; 

- responsabilizarea familiei biologice; 

- costul serviciului este mai puţin costisitor decît în instituţiile statale. 

 De la începutul anului în serviciul APP au fost plasați 12 copii, iar 8 copii au părăsit serviciul: 2 copii 

au fost reintegrați în familia extinsă, 1 minor a fost plasat în curatelă, 1 copil a fost adoptat și 1 

încredințat spre adopție, iar 1 copil a fost transferat în serviciul casă de copii de tip familial. 

  3 runde de instruiri cu solicitanții la postul de asistent parental profesionist (ca rezultat - aprobați 7 

solicitanți).  

  Activează: 10 asistenţi parentali profesionişti, în familiile cărora sunt plasaţi 18 copii.  

 5 asistenți parentali profesioniști aprobați  se află în rezervă. 

  Și-a început activitatea serviciul Casă de copii de tip familial (plasați 5 copii). 

  Finanțarea acestui serviciu pentru luna decembrie a fost realizată de către AO ”CCF Moldova”. 

 



 

Centrul comunitar  ,,Casa Rebeca”  din s. Tîrnova 

 





COMISIA RAIONALĂ PENTRU PROTECȚIA 

COPILULUI AFLAT ÎN DIFICULTATE 
Au fost desfașurate 11 ședințe, la care au fost examinate și soluționate cazurile a 73 copii 

din 41 familii. 

Pentru  48 copii au a fost aprobate forme de plasament: 

 16 copii în serviciul tutelă/curatelă 

 12 copii în SAPP 

 5 copii în CCTF 

 15 copii în Centre de plasament temporar. 

 

23 copii au fost reintegrați în familia de origine, dintre  care 9 copii în familiile lor 

biologice 

În cazul a 8 copii a fost discutată problema de neglijare din partea părinților, aceștia fiind 

menținuți în familie. 

A fost aprobați la postul de asistenți parentali profesioniști 7 solicitanți, la postul de 

părinte educator -1 solicitant, au fost revizuite competențele a 9 APP și a fost revizuit 

plasamentul în serviciul APP a 11 copii. 

 



Probleme 

  Insuficiența resurselor financiare, care  nu permite dezvoltarea serviciilor 

sociale în baza necesităților identificate. 

  În teritoriu este un număt foarte mic de ONG-uri   care  activeză în domeniul 

protecției sociale a copilului și familiei. 

  Gradul de pregătire a specialiștilor  și, chiar lipsa acestora.  

 Este o necesitate angajarea specialiștilor în protecția drepturilor copilului,   

deoarece sfera de activitate a asistentului social comunitar este mult prea mare 

pentru a face față cerințelor. 

 Este resimțită lipsa unității de jurist. 

  Necesitatea instruirii inițiale și continue. 

 Necesitatea instruirii anumitor categorii de părinți  prin intermediul unul nou 

serviciului . 

  

 


