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Activitatea Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului și a 

Secretariatului permanent al acestuia în anul 2014 
 

 

 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului este organ guvernamental care are 

misiunea să asigure elaborarea şi implementarea politicilor de protecţie a drepturilor copilului şi 

familiei, (HG. nr.1001 din 30.09.2005). 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului este o platformă de discuţie a 

problemelor copilului între structurile guvernamentale, neguvernamentale, autoritățile 

administrației publice locale, parteneri de dezvoltare  

Consiliul se constituie din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, precum şi reprezentanţi 

ai organismelor internaţionale şi ONG-lor naţionale care activează în domeniu,(HG.nr.409 din 

09.04.1998). 

 

Obiectivele Consiliului 

Consiliul realizează următoarele obiective: 

a) asigurarea respectării prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, altor 

documente internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte şi a legislaţiei 

naţionale privind protecţia copilului şi familiei; 

b) identificarea direcţiilor prioritare de intervenţie în domeniul protecţiei copilului şi familiei; 

c) promovarea politicilor naţionale privind protecţia copilului şi familiei; 

d) coordonarea activităţilor de elaborare a strategiilor şi programelor guvernamentale privind 

protecţia copilului şi familiei; 

e) consolidarea parteneriatului social în domeniul protecţiei copilului şi familiei. 

 

Domenii prioritare ale Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului rămîn:  

- reforma sistemului de protecţie a copilului, a sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului 

aflat în dificultate;  

- prevenirea şi combaterea violenţei împotriva copilului, abuzul și neglijarea  

- eliminarea exploatării prin muncă a copiilor 

- protecţia copiilor ai căror părinţi sînt imigranţi  

- promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în diferite situaţii de dificultate 

- promovarea politicilor şi reformelor în domeniul justiţiei juvenile  

- armonizarea cadrului legislativ în domeniul protecţiei copilului la standardele europene şi 

în corespundere cu convenţiile internaţionale la care Moldova este parte etc.  

 

Activitatea Consiliului  

Activitatea Consiliului se desfăşoară în baza Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, 

Constituţiei Republicii Moldova, Legii privind drepturile copilului, altor acte normative în 

domeniu, conform Planului, elaborat de către Secretariatul permanent şi aprobat în prima s-a 

şedinţă. Astfel, pe parcursul anului 2014, au fost defăşurate trei şedinţe ordinare a Consiliului 

Naţional. La aceste şedinţe au fost discutate următoarele subiecte: 

 

1.1 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. 

1.2 Modificările la Regulamentul de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii 
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copiilor şi adolescenţilor. 

1.3 Date cu privire la situaţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părintească ca rezultat al migraţiei şi 

măsurile ce se impun în vederea redresării fenomenului. 

1.4 Aprobarea Planului de activitate pentru anul 2014. 

 

2.1 Colaborarea intersectorială în domeniul medico-social în vederea reducerii ratei mortalității 

infantile și a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu 

2.2 Experiența raioanelor pilot Fălești, Leova, Orhei în implementarea mecanismului 

intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și 

monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, 

traficului. 

2.3 Rezultatele campaniei naționale O casă fără pericol pentru copilul tău. 

2.4 Rezultatele discuțiilor în cadrul meselor rotunde, organizate de comun cu Ministerul Muncii 

Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății. 

 

3.1 Protecția copilului victimă a abuzului: Incidența cazurilor de abuz și violență; Modificările 

cadrului legislativ; Crearea camerelor de audiere a minorilor; Specializarea personalului 

implicat în audierea minorilor; Specializarea avocaților care acordă asistență juridică copiilor 

victime ale infracțiunilor. 

3.2 Dezvoltarea sistemului de servicii sociale adresat copiilor în situație de risc. 

3.3 Sezonul estival de odihnă și întremare a sănătăți copiilor 2014, probleme depistate în 

activitate și soluții pentru anul 2015.  

 

În dependenţă de subiectele care au fost discutate și analizate în 2014 pe agenda de lucru, la 

ședințele CNPDC au fost invitatați reprezentanții ai Autorităților publice locale de nivelul II, 

societății civile care desfășoară activitate în domeniu, organisme internaționale și parteneri de 

dezvoltare. 

Ședințele Consiliului Național au fost deliberative. 

 

În vederea consolidării parteneriatului cu societatea civilă din domeniul protecției drepturilor 

copilului Președinteșe Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Viceprim - 

ministrul Tatiana Potîng a convocat în luna aprile 2014 ședința cu reprezentanţii ONG-urilor din 

domeniu pe marginea problemelor cu care se confruntă organizaţiile în procesul de promovare şi 

implementare a activităţilor în domeniul protecţiei copilului. 

Totodată, Președintele Consiliului a participat la o serie de evenimente, organizate pe parcursul 

anului 2014 printre care se numără lansarea Proiectului ”Împreună pentru copii: Coaliții de 

ONG-uri mai puternice în regiunea Mării Negre” (februarie); masa rotundă cu membrii 

Delegaţiiei Alianţei Globale pentru Copii, unde a fost discutat suportul pe care Alianţa îl poate 

oferi Republicii Moldova în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi îmbunătăţirii calităţii 

vieţii copiilor (mai). Totodată, experienţa ţării noaste în domeniul reformei sistemului rezidenţial 

de îngrijire a copilului și promovarea educaţiei incluzive a fost înalt apreciată şi a ajuns să fie 

diseminată la nivel international. Acest lucru a fost consemnat în cadrul întîlnirii Dnei Viceprim 

-ministrul cu delegația din Kîrgîzstan în luna iulie 2014. 

Au avut loc o serie de întîlniri cu reprezentanții Partenenrilor de dezvoltare a Consiliului: 

UNICEF Moldova, Ambasada Franței în Republca Moldova și Fundația Terre des Hommes – 

Lausanne. 

 

Secretariatul permanent al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

 

Secretariatul permanent este structura executivă a Consiliului Naţional pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului, creat prin Hotărîrea Guvernului (nr. 1050 din 5 august 2002). 

Secretariatul permanent are misiunea de a susţine activitatea Consiliului Naţional pentru 
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Protecţia Drepturilor Copilului în vederea elaborării, aplicării şi promovării politicilor în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei la nivel naţional şi local. Astfel, 

Secretariatul permanent colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale, cu instituţiile din 

domeniu, organizaţiile internaţionale, societatea civilă, persoane juridice şi fizice care activează 

în domeniul protecţiei copilului şi familiei. 

Funcţionarea secretariatului permanent este asistată tehnic de UNICEF Moldova, care a alocat 

echipamentul necesar și salarizează 2 unităţi din cadrul secretariatului (Manager activități și 

Asistent finanicar). Contribuţia Guvernului Republicii Moldova rezultă în salarizarea unei unităţi 

din cadrul secretariatului, acordarea spaţiului pentru amplasarea angajaţilor secretariatului, 

suportarea cheltuielilor pentru serviciile comunale şi telefonice. 

Obiectivele Secretariatului permanent  
a)  asigurarea activităţii CNPDC şi a grupurilor de lucru ale acestuia în vederea elaborării şi 

dezvoltării politicilor de protecţie a familiei şi copilulu, monitorizarea şi evaluarea 

programelor de protecţie a drepturilor copilului; 

b) dezvoltarea capacităţilor profesionale a specialiştilor din sistemul de protecţie a copilului şi 

a familiei: diseminarea de cunoştinţe şi experienţe/practici pozitive în domeniul protecţiei 

copilului şi familiei, organizarea meselor de discuţie; 

c) monitorizarea activităţii structurilor locale (Consiliile raionale pentru protecţia drepturilor 

copilului) în implementarea politicilor naţionale în domeniul protecţiei copilului şi familiei; 

d) dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului cu partenerii de dezvoltare, organizaţiile 

neguvernamentale în elaborarea şi implementarea politicii statului în domeniul protecţiei 

copilului şi familiei. 

Acorduri de colaborare implementate în anul de referință 

1. Acordul de colaborare între Cancelaria de Stat și reprezentanța UNICEF în Republica 

Moldova privind Susţinerea activităţii Secretariatului permanent al Consiliului Naţional 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ianuarie 2013 - martie 2014) 

2. Acordul de colaborare între Cancelaria de Stat și reprezentanța UNICEF în Republica 

Moldova privind Susţinerea activităţii Secretariatului permanent al Consiliului Naţional 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului (August 2014 – Decembrie 2015) 

3. Amendament la Acordul de colaborare între Cancelaria de Stat și Ambasada Franței în 

Republica Moldova în vederea susținerii activității CNPDC (2012). 

 

Activități desfășurate de către Secretariatul permanent al CNPDC în anul 2014: 

Pe parcursul perioadei de raportare activitățile secretariatului au fost concentrate asupra realizării 

prevederilor Acordurilor de Colaborare în vigoare a Cancelariei de Stat și partenerilor de 

dezvoltare. 

I. În baza Acordului de colaborare între Cancelaria de Stat şi Reprezentanţa UNICEF, 

Moldova, pentru anul 2013-2014, au fost oranizate şi desfăşurate 9 mese rotunde, cîte trei 

la Nordul, Sudul şi Centrul Republicii pentru specialiştii de la nivel local cu tangenţă în 

activitatea protecţiei drepturilor copilului pe compartimente distincte. Domeniile prioritare 

identificate în Acordul de colaborare au fost educaţie, protecţie socială, justiţie juvenilă. 

Mesele rotunde s-au desfășurat în parteneriat cu: 

1. Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei cu subiectul Măsuri de protecţie specială a 

copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. 

Perioada de desfășurare – lunile martie – aprilie, total participanți 118.  

2. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei prin Oficiul Central pentru Probaţiune şi 

Procuratura Generală cu subiectul Cooperarea serviciilor în procesul de evaluare a 

copilului in conflict cu legea.  

Perioada de desfășurare – lunile aprilie – mai, total participanți 201.  

3. Ministerul Sănătăţii şi Centrul Naţional pentru Sănătate Publică cu subiectul Cultura 

alimentaţiei copiilor: colaborarea intersectorială, impactul multifactorial şi intervenţiile 

necesare pentru ameliorarea situaţiei existente. 
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Perioada de desfășurare – luna mai, total participanți 135.  

Specialiștii din sistemul de protecţie a copilului şi a familiei din autoritățile publice locale au 

nevoie de noi cunoştinţe, experienţe și practici pozitive în domeniul protecţiei copilului şi 

familiei. Astfel de mese rotunde contribuie nemijlocit la dezvoltarea capacităţilor lor 

profesionale. Organizarea meselor rotunde, conferinţelor şi altor şedinţe tematice deși îi 

distrage de la rezolvarea problemelor de zi cu zi, le oferă posibilitatea de a învăța unii de la 

alții, de a aduce la cunoștința autorităților publice centrale opinia, problemele și situațiile 

cu care ei se confruntă. 

II. În cadrul Acordului de Colaborare dintre Cancelaria de Stat și Reprezentanța UNICEF 

pentru perioada august 2014 – decembrie 2015 a fost efectuată examinarea cantitativă a 

numărui de cazuri de suicid și tentative de suicid în vederea determinării profilului 

copilului vulnerabil, cauzelor fenomenului suicidului/tentativelor de suicid. 

În acest sens a fost angajat un Consultant național, care a efectuat studiul, a consultat 

opinia membgrilor grupului de lucru și a prezentat rezultatele la finele lunii decembrie 

2014. 

Totodată, rezultatele raportului vor fi prezentate și discutate la una din ședințele 

Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului. 

III. Acordul de Colaborare dintre Cancelaria de Stat și Reprezentanța UNICEF Moldova în 

curs de implementare prevede diseminarea progreselor şi rezultatelor obţinute în domeniul 

protecției copilului. Acest lucru este facilitat prin crearea unei pagini web a Consiliului. 

Pagina-web se adresează publicului larg, fără restricții. Oricine poate accesa conținutul 

acesteia și face uz de informația disponibilă on-line. Vizitatorul clasic este considerată 

persoana care dorește să se informeze despre protecția drepturilor copiulului în Republica 

Modlova.  

În vederea realizării acestei sarcini a fost contractat Centrul de Telecomunicații Speciale, 

care a asigurat partea tehnică de configurare a șablonului elaborat pentru paginile oficiale ale 

Autorităților Publice Centrale din Republica Moldova.  

Structura paginii acoperă toate aspectele ale cadrului instituțional al sistemului național de 

protecție a drepturilor copilului, cum ar fi legislația, rapoarte și studii, partenerii de dezvotltare 

și ONGurile partenere, campanii de comunicare și evenimente, știri, întrebări frecvente, resurse 

mass-media și publicate, informații utile, etc. 

IV. Vizite in teritoriu:  

Cornești 

În data de 22 aprilie 2014 a fost convocată o şedinţă de lucru la Centrul de ftiziopneumologic 

pentru copii, din localitatea Corneşti, rl Ungheni. La şedinţă au participat reprezentanţii 

UNICEF Moldova, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, societăţii civile. În rezultatul vizitei au fost identificate activităţile 

necesare de întreprins pentru a nu mai permite plasarea copiilor din alte motive decît cele 

medicale. Procesul verbal al şedinţei a fost expediat tuturor participanţilor.  

Soroca 

În data de 5 noiembrie 2014 Secretariatul permanent al CNPDC a ogranizat o ședință 

monitorizare a progreselor înregistrate în soluționarea cazului de nedocumentare a 7 copii 

dintr-o familie de etnie rromă din rl Soroca, anunțat printr-o solicitare de suport din partea 

Consiliului Raional Soroca. 

La ședință au participat membrii echipei interdisciplinare din raion, au fost analizate acțiunile 

întreprinse și rezultatele obținute, apreciat eforturil Consiliului Raional, orientat spre 

soluţionarea cazului dat. Învederea acordării suportului pentur rezolvarea cazului Secretariatul 

permanent a colaborat cu Secretariatului permanent al Comitetului Naţional pentru 

Combaterea Traficului de Fiinţe Umane. În rezultat a fost acordat sprijin mamei copiilor, care, 

după cum a fost stabilit a fost adusă în țară în mod ilicit împreună cu cel mai mare dintre frați. 

Demersurile întreprinse au dus, la moment, la documentarea a 6 dintre copii. În cadrul ședinței 
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au fost conveniți următorii pași ce trebuie întreprinși pentru a soluționa problema familiei în 

cauză. 

V. În cadrul Acordului de Colaborare cu partenerul de dezvoltare Ambasada Franței în Republica 

Moldova pentru anul 2012-2013 a fost convenită organizarea şi coordonarea Instruirii 

personalului serviciului telefonic gratuit Telefonul Copilului 116111. 

Activitatea a fost finanțată din economiile formate urmare a implementării activităților 

Acordului de bază. Pentru realizarea instruirii a fost pregăîtit și semnat un amendament la 

Acordul din 2012-2013. 

Secretariatului permanent a acordat asistenţa logistică pentru instruire, organizată graţie 

asistenţei tehnice a Ambasadei Franţei la Bucureşti. În acest sens au fost contractate: un 

consultant străin pentru desfășurarea instruirii – Dna Cătălina Florea și serviciile de catering 

pentru asigurarea pauzelor de cafea și prîns pentru personalul format. 

VI. Conferința națională „Justiţie prietenoasă copiilor. Tratamentul copiilor în conflict cu legea 

penală în sistemul de justiţie al Republicii Moldova”. 

În data de 9 decembrie 2014, Secretariatul permanent al CNPDC a participat la lucrările 

conferinței naționale „Justiţie prietenoasă copiilor. Tratamentul copiilor în conflict cu legea 

penală în sistemul de justiţie al Republicii Moldova”, organizate de către Institutul de Reforme 

Penale, în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF în Republica Moldova şi Ambasada 

Finlandei la Bucureşti. 

Scopul conferinței a fost accentuarea liniilor strategice de reformare şi consolidare a sistemului 

de justiţie prietenos copiilor în Republica Moldova, precum şi îmbunătăţirea cooperării 

factorilor de decizie care asigură respectarea interesului superior al copilului implicat în 

sistemul de justiţie. 

În cadrul conferinţei s-au discutat noile inițiative de reforme și a avut loc prezentarea 

rezultatelor studiului de monitorizare a şedinţelor de judecată în cauzele penale în care sunt 

implicați copiii.  

Totodată, în cadrul Sesiunii 3, moderate de către secretarul executiv al CNPDC, participanții la 

conferință au fost familiarizați cu rezultatele aplicării timp de 22 luni a programelor psiho-

sociale adresate copiilor sub vîrsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea, precum și 

experiența acumulată în raioanele Ungheni și Orhei. 

VII. Alte activități. 

1. Conferința regională „Consolidarea sistemelor de protecție a copiilor pentru a proteja copiii de 

neglijență, abuz, violență și exploatare" 

Delegația Republicii Moldova, din care au facut parte reprezentantii Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării Europene, Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei și 

Secretariatului permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului a 

participat la lucrările conferinței regionale „Consolidarea sistemelor de protecție a copiilor 

pentru a proteja copiii de neglijență, abuz, violență și exploatare", organizate de UNICEF și 

Guvernul Republicii Belarus la Minsk, în perioada 12-13 noiembrie. Forul a întrunit 19 tari ale 

Europei Centrale și de Est și Asiei pentru a-și împărtăși experiența acumulată în vederea 

combaterii fenomenului violenței împotriva copilului. 

2. Lansarea proiectului ”Împreună pentru copii: Coaliții de ONG-uri mai puternice în regiunea 

Mării Negre”.  

În data de 27 februarie 2014 Secretariatul permanent a participal la lansarea proiectului 

”Împreună pentru copii: Coaliții de ONG-uri mai puternice în regiunea Mării Negre”. Este un 

proiect finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al României, prin Programul de Asistență 

pentru Dezvoltare și implementare de UNDP-BRC (Centrul Regional din Bratislava), care își 

propune cooperarea regională la nivel inter-guvernamental și la nivelul societății civile, pentru a 

identifica bune practici și soluții eficiente pentru asigurarea bunăstării copiilor. 

3. Prezentarea raportului de activitate al direcției municipale pentru protecția drepturilor Copilului 

pentru anul 2013. 
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În cadrul activităților de monitorizare a CR/MPDC Secretariatului permanent al CNPDC a 

participat la şedinţa de evaluare a activităţii realizate de autoritatea tutelară teritorială a Direcţiei 

generale pentru protecţia drepturilor copilului mun. Chişinău în anul 2013. Evaluarea a avut ca 

scop trecerea în revistă a principalelor progrese înregistrate în domeniul protecţiei drepturilor 

copilului 

4. Atelierul „Monitorizarea protecției copilului de violenţă, neglijare, exploatare, trafic în 

raioanele Leova și Orhei”. 

Secretariatul permanent a participat la atelierul „Monitorizarea protecției copilului de 

violenţă, neglijare, exploatare, trafic în raioanele Leova și Orhei” organizat de сătre Centrul 

Național de Prevenire a Abuzului față de Copiii (CNPAC). În cadrul atelierului a fost 

efectuat un schimb de experiență acumulată de raioanele Orhei și Leova cu reprezentanții 

altor unități administrativ teritoriale din republică, invitate la eveniment. 

5. Lecția publică „Premevnim suicidul îmreună”. 

În data de 1 martie 2014 Seretariatul permanent a participat la lecția publică „Premevnim 

suicidul îmreună”, organizat de către Centru de promovare a valorii vieții ”Mirt”. Evenimentul a 

avut drept scop informarea participanțuilor despre activitățile desfășurate de către Centrul „Mirt” 

și un schimb de experiență dintre elevii și studenții străini, care își fac studiile în Republca 

Moldova.  

6. Atelierul pentru factorii de decizie „Copii cu viitor. Un viitor pentru copii”. 

În data de 13 martie 2014 Secretariatul permanent a participat la Atelierul pentru factorii de 

decizie „Copii cu viitor. Un viitor pentru copii”, organizat de către Misiune Catolică Religioasă 

Caritas Moldova. În cadrul atelierului a fost prezentat Planul de prevenire a suicidului dupa 

modelul Austrei. Invitatul special Dr. Claudius Stein, reprezentant al organizaţiei 

„Kriseninterventionszentrum“ a împărțit experiența Austriei de peste 30 de ani, bunele practici 

ce pot fi preluate de către Republica Moldova, precum și experiența mai puțin reușită în cadrul 

campaniilor de prevenire a suicidului, desfășurate de-a lungul anilor nu doar în Austria, ci și alte 

țări Europene. 

7. Seminarul „Colaborarea intersectoriala în abordarea cazurilor copiilor în situație de risc”. 

La 5 mai 2014 la invitaţia Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilro Copilulu, 

Secretariatul permanent al CNPDC a participat la seminarul „Colaborarea intersectoriala în 

abordarea cazurilor copiilor în situație de risc.” Scopul seminarului a fost diseminarea bunelor 

practici de abordare a cazurilor copiilor în situație de risc, schimbul de experienţă cu partenerii 

Direcției din regiunea Emilia-Romagna, Italia. 

8. Atelierul “Instruire în raportare prin intermediul mecanismelor internaționale de protecţie a 

drepturilor omului” 

La invitația Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene Seretariatul permanent a 

participat la ședința a doua de instruirii în raportare prin intermediul mecanismelor internaționale 

de protecţie a drepturilor omului. În cadrul evenimentului au fost prezentate cerințele pentru 

Raportul periodic al Republicii Moldova pe marginea implementării Convenției privind 

drepturile copilului. 

9. Prezentarea raportului ,,Analiza cadrului de reglementare organizaţional- funcţională şi metodică 

a rapoartelor de evaluare psihologică, în contextul recunoaşterii acestora drept material 

probatoriu în Republica Moldova” 

La invitaţia Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi a Centrului Naţional de 

Prevenire a Abuzului faţă de Copii, cu suportul reprezentanţei UNICEF Moldova, Secretariatul 

permanent al CNPDC a participat la şedinţa de prezentare a raportului ,,Analiza cadrului de 

reglementare organizaţional- funcţională şi metodică a rapoartelor de evaluare psihologică, în 

contextul recunoaşterii acestora drept material probatoriu în Republica Moldova”, realizat în 

cadrul implementării proiectului ,,Protecţia copiilor faţă de violenţă, abuz, neglijare şi exploatare 

în Moldova” 

10. Masa rotundă ,,Schimb de experienţe între Moldova şi Italia în prevenirea comportamentului 

deviant la copii” 
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La invitaţia Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Secretariatul permanent 

al CNPDC a participat la masa rotundă, scopul căreia a fost schimbul de experienţe în 

organizarea eficientă a lucrului socio-educativ din cadrul Centrelor Comunitare pentru Copii şi 

Tineri în vederea prevenirii situaţiilor de risc şi a comportamentului deviant la minori. Totodată 

au fost analizate aspecte psihologice ale copiilor care comit infracţiuni. 

11. Discuţia publică ,,Securitatea virtuală a copiilor în timp real”. 

La invitaţia Centrului Internaţional ,,La Strada” Secretariatul permanent al CNPDC a participat 

la discuţia publică iniţiată pentru a analiza cele mai frecvente riscuri la care sunt expuşi copiii 

navigînd prin internet. În discuţie s-au implicat experţi în domeniu, dar şi personalităţi active din 

sfera spirituală a societăţii. 

12. Conferinţa naţională antisuicid. 

Secretariatul permanent al CNPDC a participat la prima Conferinţa naţională antisuicid, 

organizată în cadrul Proiectului media ,,Spargerea tăcerii în jurul suicidului”, susţinut de 

Ambasada SUA în Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de AO ,,Altruism” cu 

scopul de a discuta soluțiile de prevenire și combarere a fenomenului. La Conferinţa au 

participat experţii din Lituania şi România, care au împărtăşit experienţa lor de integrare a 

domeniului de prevenire a suicidului în politici naţionale, şi în special consilierea persoanelor 

vulnerabile. 

VIII. Secretariatul permanent a creat și administrează pagina Fasebook a Consiliului Național pentru 

Protecția Drepturilor Copilului https://www.facebook.com/pages/CNPDC/693366150713990  

Actualizarea conținuturilor paginii Facebook a Consiliului a fost efectuată pe parcursul 

întregului an 2014. Pagina are peste 300 de persoane care o urmăresc. 

În perioada de raportare au fost plasate 72 postări. Cel mai mare impact a avut-o postarea 

referitor lansarea liniei telefonice gratuite telefonul copilului în data de 4 iunie 2014, cu un 

impact de 516 vizualizări și subiectele discutate în cadru ședinței III a Consiliului din 22 

septembrie 2014, cu un impact de 329 vizualizări. În medie fiecare postare adună 106 

vizualizări. 

 

Activitățile Grupurilor de lucru 

 

Pe parcursul anului 2014 și-au desfășurat activitatea următoarele Grupuri de lucru: 

 

1. Reforma sistemului justiţiei pentru copii (instituit în 2010 sub egida Ministerului 

Justiţiei) 

Pe parcursul anului 2014 au avul loc 2 ședințe: 

a. 13 iunie 2014. Elaborarea proiectului de modificare a unor prevederi legislative 

suplimentare în vederea armonizării legislației procesual penale la noua redacție a 

articolului 110
1 

al Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova. 

b. 15 Decembrie 2014. Discuții pe marginea indicatorilor pentru colectarea datelor 

statistice privind minorii. 

2. Grupului de lucru în vederea identificării soluţiilor eficiente şi durabile de anihilare a 

fenomenului de suicid/tentativă de suicid în rîndul copiilor (instituit în 2013sub egida 

Secretariatului permanent). 

Pe parcursul anului 2014 au avul loc 2 ședințe: 

a. 25 august 2014 Elaborarea termenilor de referință pentru efectuarea Studiului primar 

al fenomenului suicidului şi a tentativelor de suicid în rîndul copiilor în vederea 

determinării profilului copilului vulnerabil şi a cauzelor fenomenului. 

b. 23 decembrie 2014. Validarea Raportului Studiului primar al fenomenului suicidului 

şi a tentativelor de suicid în rîndul copiilor în vederea determinării profilului copilului 

vulnerabil şi a cauzelor fenomenului. 

https://www.facebook.com/pages/CNPDC/693366150713990
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3. Grup de lucru pentru elaborarea Fişei de sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, 

exploatare şi trafic al copilului. ” (instituit în 2014 sub egida Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei). 

Pe parcursul anului 2014 a avul loc 1 ședință: 

a. 7 iulie 2014 Discuții pe marginea proiectului fișței de sesizare a cazului suspect de 

violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului.  

4. Grupului intersectorial de coordonare a implementării programului de dezvoltare a 

educaţiei incluzive şi activităţilor de dezinstituţionalizare a copiilor.(instituit în 2014 sub 

egina Secretariatului permanent) 

Pe parcursul anului 2014 a avul loc 1 ședință: 

a. 24 septembrie 2014 ședința de instituire a Grupului de coordonare. Urmare a ședinței 

a fost elaborat proiectul Regulamenului Grupului de coordonare. 

 

Recomandări 

În continuare este necesară: 

1. consolidarea colaborării pe orizontală a tuturor actorilor responsabili de protecția 

drepturilor copilulului în elaborarea politicilor, eficientizarea activității acestora şi 

evitarea dublării acţiunilor; 

2. Consolidarea continuă a capacităţilor specialiştilor în protecția drepturilor copilului, 

membrilor Consiliilor raionale pentru protecția drepturilor copilului, în vederea unei 

abordări multidisciplinare a domeniului, respectînd interesul superior al copilului. 

 

Planul de activitate al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru 

anul 2015. 

PROIECT 

 

Proiectul Planului a fost elaborat în baza propunerilor recepționate de la 12 membri și parteneri 

ai Consiliului. 

 

Rămîn actuale subiectele legate de: 

a. Protecția copilului împotriva tuturor formelor de abuz; 

b. Justiția juvenilă și protecția copiilor victime sau martori în procedurile penale; 

c. Procesele de dezinstituționalizare și inlcuziune 

d. Prevenirea și combaterea fenomenului suicidului și a tentativelor de suicid în rîndul 

copiilor;  

e. Siguranța copiilor în mediul online; 

Intră în atenția Consiliului subiectele legate de: 

a. Servicii de educație și dezvoltare timpurie; 

b. Promovarea modului sănătos de viață; 

c. Educația parentală. 


