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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR 

COPILULUI 

 

Hotărîre nr.1 

 

28 mai 2018 

 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului Hotărăşte: 

 

I. Rezultatele activităţii în domeniul protecției drepturilor copilului în 

perioada 2016 – 2017. Aprobarea Planului de activitate al Consiliului 

Național pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru anii 2018-2019. 

 

Se ia act de informaţia prezentată de către Secretariatul permanent al Consiliului 

Național pentru Protecția Drepturilor Copilului. 

1. Se apreciază satisfăcător activitatea în domeniul protecției drepturilor 

copilului în perioada 2016 – 2017. 

2. Cancelaria de Stat, membrii Consiliului, Centrul de Implementare a 

Reformelor și Congresul Autorităților publice Locale din Moldova în cadrul 

reformei administrației publice locale vor conlucra pentru efectuarea unei 

inventarieri a structurilor existente în domeniul drepturilor copilului în 

vederea examinării oportunității instituirii în structurile administrației 

publice locale de nivelul II a subdiviziunii structurale specializate pentru 

protecția drepturilor copilului. 

3. Se aprobă de principiu Planul de activitate al Consiliului Național pentru 

Protecția Drepturilor Copilului pentru anul 2018-2019. 

4. Cancelaria de Stat de comun cu membrii Consiliului va identifica partenerii 

proeminenți în promovarea protecției drepturilor copilului (parteneri de 

dezvoltare/organizații non-guvernamentale/experți/jurnaliști) pentru a 

aprecia cu mențiune contribuția lor cu ocazia împlinirii la 14 iulie curent, a 

20 ani de la instituirea Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor 

Copilului. 

5. În contextul reorganizării structurale a organelor centrale de specialitate ale 

administrației publice Consiliul solicită crearea unui nou Grup Tehnic cu 

capacitate de expertiză pentru identificarea măsurilor în vederea schimbării 

principiului de funcționare a sistemului  național de protecție a copilului, 

axat pe intervenție timpurie, și revizuirea structurii Grupurilor tematice ale  
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Consiliului, conform domeniilor prioritare de politici și Planului de activitate 

pentru 2018-2019 al CNPDC aprobat. 

 

II. Prezentarea proiectului Planului național de implementare a Strategiei 

intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale 

pentru anii 2016-2022. 

 

Se ia act de informaţia prezentată de către Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării. 

1. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va finaliza procesul de consultare 

și avizare a proiectului Planului de acțiuni, incluziv estimarea cheltuielilor 

financiare necesare implementării acestuia, și îl va prezenta spre aprobare 

Guvernului pînă la 1 septembrie 2018. 

2. Ministerul Finanțelor va asigura includerea costurilor aferente 

implementării Planului de acțiuni în proiectul Cadrului Bugetar pe Termen 

Mediu 2019-2021. 

 

III. Examinarea proiectului Foii de parcurs privind asigurarea securității în 

perimetrul instituțiilor de învățămînt. 

 

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

1. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 

vor conlucra pentru a elabora acțiuni specifice pentru instituțiile de educație 

timpurie. 

2. Ministerul Afacerilor Interne în termeni proximi va realiza consultarea 

publică a documentului și elabora Planul de implementare a acțiunilor 

menite să asigure siguranța copiilor/elevilor/studenților în instituțiile de 

educație și adiacentul acestora, și îl va prezenta spre aprobare Guvernului 

pînă la 1 august 2018. 

3. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 

Ministerul Finanțelor vor identifica acțiunile și resursele financiare necesare 

pentru a iniția implementarea activităților prevăzute de Plan pînă la 

începutul anului școlar 2018/2019 și vor planifica resursele necesare pentru 

realizarea politicii de asigurare a securității situației în Cadrul Bugetar pe 

Termen Mediu. 

 

IV. Examinarea propunerilor de politici publice privind extinderea și 

diversificarea serviciilor de îngrijire de tip familial pentru copii cu 

vîrsta 0-3 ani și copii cu dizabilități. 

 

Se ia act de demersul Asociațiilor obștești „ССF Moldova”, „Keystone Нumаn 

Services International Moldova Association”, „Lumos” și „Parteneriate pentru 

Fiecare Copil” și informația prezentată de către Ministerul Sănătății. Muncii și 

Protecției Sociale. 
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1. Ministerul Finanțelor de comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale vor identifica sursele necesare pentru măsurile propuse de Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu privire la finanțarea, începînd cu 

anul 2019 a serviciilor de îngrijire de tip familial pentru plasamentul copiilor 

de vîrstă fragedă și copiilor cu dizabilități, rămași fără ocrotire părintească, 

precum și majorarea graduală a alocațiilor în vederea acoperirii minimului 

de existent pînă la 15 iunie 2018. 

 

 

V. Monitorizarea situației privind prevenirea și identificarea cazurilor de 

abuz, neglijență sau violență asupra copiilor în instituțiile de educație 

timpurie și învățămînt primar și secundar general 

 

Se ia act de informația prezentată de Ministerul Educației,Culturii și Cercetării și 

Procuratura Generală.  

 

1. Consiliul exprimă îngrijorare cu privire la numărul și gravitatea cazurilor de 

violență în instituțiile de educație, și salută abordarea „Zero toleranță față de 

orice formă de violență”, aplicată de către Ministerul Educației Culturii și 

Cercetării. 

2. Consiliul încurajează includerea acțiunilor menite să combată fenomenul 

violenței în toate documentele de politici, ce țin de respectarea drepturilor 

copilului în Republica Moldova. 

3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va elabora un set de măsuri 

menite să contribuie la îmbunătățirea climatului psiho-social din instituțiile 

de învățămînt din toate treptele și disemina informațiile relevante către 1 

septembrie 2018. 

 

 

Prim-ministru,  

preşedinte al Consiliului 

Naţional pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului 

 Pavel FILIP 

 

 


