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REPUBLICA MOLDOVA 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR 

COPILULUI 

 

Hotărîre nr.1 

 

22 decembrie 2015 

 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului Hotărăşte: 

 

I. Rezultatele activităţii Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului în 2014 și 2015. Aprobarea planului de activitate al CNPDC pentru 

anul 2015-2016. 

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

Național pentru Protecția Drepturilor Copilului; 

1. Se apreciază satisfăcător activitatea CNPDC, Grupurilor de lucru și a 

Secretariatului permanent ale acestuia în anii 2014 și 2015. 

2. Se aprobă de principiu Planul de activitate a CNPDC pentru anul 2015-2016. 

 

II.  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. 

Se ia act de informaţia prezentată de către Ministerul Muncii Protecței Sociale și 

Familiei, Ministerului Educației, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”; 

1. Ministerul Educației va elabora propunerile de modificare a Codului 

Educației privind organizarea, tipurile și modalitățile de finanțare a 

serviciilor de educație antepreșcolară. 

2. Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei va elabora cadrului 

normativ privind prestațiile sociale pentru copii, va revizui mecanismul și 

procedura de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului și va elabora 

cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Centrului de zi pentru 

îngrijirea copiilor prin prisma educației timpurii.  

 

III. Prezentarea Planului de acțiuni privind prevenire și combatere a 

abandonului școlar. 

Se ia act de informaţia prezentată de către Ministerul Educației; 

1. Ministerul Educației va asigura prin intermediul organelor locale de 

specialitate în domeniul învățămîntului aplicarea Instrucțiunilor privind 

prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului și 
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implementarea Planului de acțiuni pentru prevenirea și combaterea 

abandonului școlar și absenteismului în învățămîntul general. 

2. Ministerul Educației va analiza și conveni asupra definiției abandonului 

școlar și va promova colaborarea între sectoare pentru a adresa cauzele 

abandonului școlari și ale neșcolarizării.  

 

IV. Prezentarea rezultatelor Studiului primar al fenomenului suicidului şi 

a tentativelor de suicid în rîndul copiilor în vederea determinării 

profilului copilului vulnerabil şi a cauzelor fenomenului.. 

Se ia act de informaţia prezentată de către Consultantul național angajat pentru 

realizarea studiului primar; 

1. Consiliul atenționează organele de resort asupra numărului mare a 

tentativelor de suicid în rindul minorilor, totdată Consiliul salută abordarea 

multidisciplinară a problemei și eforturile depuse de către ministere în 

vederea îmbunătățirii situației în domeniul respectiv în anul 2015. 

2. Ministerul Muncii Protecției Sociale și Famliei, Ministerul Sănătății, 

Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne vor include în 

planurile sale de activitate acțiuni pe termen scurt şi mediu pentru prevenirea 

suicidului în rîndul copiilor şi adolescenţilor.  

3. Consiliul se adresează către Procuratura Generală cu solicitarea de a efectua, 

pe interior, o analiză a cauzelor fenomenului și de a prezenta rezultatele 

generalizate la una din ședințele viitoare ale acestuia. 

4. Secretariatul permanent al Consiliului va monitoriza implementarea 

prevederilor prezentei hotărîri. 

 

V. Prezentarea Paginii web a Consiliului Național pentru Protecția 

Drepturilor Copilului 

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

Național pentru Protecția Drepturilor Сopilului. 

1. Consiliul salută efortul depus în vederea elaborării paginii web. 

2. Secretariatul permanent va colecta propunerile membrilor consiliului 

privind completarea sau îmbunătățirea acesteia pînă în data de 15 ianuarie 

2016. 

 

VI. Diverse: 

1. Se propune inițierea negocierii unui nou Acord de Colaborare între 

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Reprezentanța UNICEF în 

Republica Moldova.  

 

 

Prim-ministru interimar, 

preşedinte al Consiliului 

Naţional pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului 

  

Gheorghe BREGA 

 

 


