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1137/C-69  din 1 decembrie 2014 

 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR 

COPILULUI 

 

Hotărîre nr.3 

 

18 septembrie 2014 

 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului Hotărăşte: 

 

I. 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. 

1. Se ia act de informaţia prezentată de către reprezentantul Procuraturii 

Generale și rapoartele remise de către Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul 

Justiției; 

2. Autoritățile publice vizate vor continua monitorizarea situației privind 

incidența cazurilor de victimizare a minorilor, precum și activitățile inițiate în 

vederea redresării situației. Consiliul salută experiența pozitivă de aplicare a 

practicilor de colaborarea intersectorială, acumulată pe parcursul a nouă luni ale 

anului în curs. Totodată, la finele anului în curs Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Justiției și Procuratura Generală vor face o analiză mai profundă 

a cauzelor creșterii numărului de cazuri penale în care copiii au fost victime 

ale infracțiunilor și vor propune soluții pentru îmbunătățirea situației 

curente.  

 

II. Dezvoltarea sistemului de servicii sociale adresat copiilor în situație de 

risc. 

1. Se ia act de informaţia prezentată de către Ministerul Muncii Protecției 

Sociale și Familiei și Ministerul Sănătății; 

2. Consiliul salută efortul depus de autoritățile publice centrale și rezultatele 

obținute;  

3. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Finanțelor 
și Autoritățile Publice Locale vor întreprinde măsuri pentru a susține crearea și 

dezvoltarea serviciilor sociale adresate copiilor în situție de risc, și vor conlucra la 

elaborarea unui mecanism de finanțare necesar pentru întreținerea serviciilor și 

instituțiilor sociale. Mecanismul va ține cont de capacitatea, necesitățile, soluțiile 

posibile și finanțarea necesară pentru fiecare unitate administrativ teritorială în 

parte. 
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III. Sezonul estival de odihnă și întremare a sănătăți copiilor 2014, 

probleme depistate în activitate și soluții pentru anul 2015. 

1. Se ia act de informaţia prezentată de către Ministerul Educației și Ministerul 

Sănătății; 

2. Consiliul este îngrijorat de numărul mare a încălcărilor depistate în cadrul 

vizitelor de monitorizare printre care se numără nerespectarea normelor privind 

formarea grupelor și încadrarea educatorilor, nerespectarea obligațiilor asumate la 

contractarea serviciilor, nerespectarea normelor fiziologice de consum a mai 

multor alimente, încălcări ale normelor sanitar și altele, și salută intenția 

Ministerul Muncii Protecției Sociale și Famliei de a revizui criteriile de 

calificare în cadrul procedurii de achiziții publice a serviciilor taberelor de 

vară; 

3. Consiliul consideră că numărul de copii, beneficiari ai serviciilor taberelor 

de vară este relativ mic. În vederea pregătirii sezonului estival 2015 Direcțiile 

Raionale Asistență Socială și Protecție a Familiei vor conlucra cu Direcțiile 

Raionale Învățămînt, Tineret și Sport pentru a elabora listele beneficiarilor 

astfel încît să fie evitate dublările în liste și să fie asigurat un număr mai mare 

al beneficiarilor serviciilor odihnei de vară; 

4. Ministerul Educației, Direcțiile Raionale Învățămînt, Tineret și Sport 

vor monitoriza mai riguros activitatea taberelor în vederea respectării principiului 

corelării optime a tuturor dimensiunilor educaţiei: spirituale, morale, patriotice, 

intelectuale /cognitive, civice, estetice, ecologice, juridice, tehnologice, fizice etc. 

precum și a altor principii formulate în Regulamentul de funcţionare a taberelor de 

odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în vigoare. 

 

Viceprim-ministru, 

Președintele Consiliului 

Național pentru Protecția 

Drepturilor Copilului 

  

Tatiana POTÎNG 

 

 


