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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului 

 

HOTĂRÎREA nr.2 

25 august 2020 
 

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului hotărăște: 

 

I. Asigurarea dreptului copilului la educație, în contextul pandemiei de 

COVID-19. Măsurile întreprinse pentru inițierea noului an academic 

2020/21 în condiții de siguranță pentru toate treptele de învățământ. 
 

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

Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale privind acțiunile realizare în 

vederea pregătirii instituțiilor de învățămînt preșcolar și preuniversitar către noul 

an de studii. 

1. Consiliul apreciază efortul autorităților publice centrale de specialitate și suportul 

partenerilor de dezvoltare pentru a asigura realizarea dreptului copilului la 

educație în contextul pandemiei COVID-19. 

2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va monitoriza desfășurarea 

procesului educațional în instituțiile de învățămînt din țară pe parcursul anului 

academic 2020/21 și va informa săptămânal Cancelaria de Stat privind realizarea 

acestuia în condiții de siguranță pentru copiii din toate treptele de învățămînt: 

instituții preșcolare și preuniversitare active; modificări ale modelului de 

funcționare selectat; ponderea claselor în carantină; numărul și ponderea 

copiilor/elevilor infectați și în carantină; numărul și ponderea cadrelor didactice 

infectați și în carantină, etc,. 
 

II. Măsurile de prevenire și combatere a delincvenței juvenile prevăzute în noul 

Program național de prevenire și combatere a criminalității în rândul 

grupurilor vulnerabile, în special al minorilor, cu aplicarea unor măsuri 

extensive psihopedagogice și de promovare a ordinii publice comunitare. 
 

Consiliul ia act de informația prezentată de către Ministerul Afacerilor Interne și 

decizia privind redenumirea acestuia în Programul privind creșterea siguranței și 

securității în instituțiile de învățământ și în adiacentul acestora, în scopul realizării 

prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.636/2019. 

1. Consiliul salută inițiativa autorității de stabilire a acțiunilor ce se impun pentru a 

răspunde necesităților identificate și de a crea un mediu sigur pentru copii. 

2. Ministerul Afacerilor Interne în comun cu Ministerul Finanțelor în procesul de 

definitivare a documentului vor conlucra pentru a identifica sursele de finanțare a 

costurilor activităților propuse în Planul de implementare a Programului menționat.  

 



 

 

III. Constatări si recomandări ale studiului „Siguranța online a copiilor – analiză 

de politici publice”.. 

 

Se ia act de informația prezentată de către Asociația Obștească „La Strada”.  

 

1. Consiliul este îngrijorat de tendința de creștere a numărului cazurilor de abuz în 

spațiul virtual al copiilor în perioada pandemiei COVID-19. 

2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va lua în considerare constatările 

studiului „Siguranța online a copiilor – analiza de politici publice” în procesul de 

elaborare a Strategiei pentru protecția copilului 2021-2030. 
 

Diverse. 
 

1. Secretariatul Consiliul va elabora și publica Planul de activitate pentru anul 2020 

în baza propunerilor recepționate de la membri și acceptate în agenda ședințelor 

Consiliului din anul curent. 

2. Autoritățile publice centrale de specialitate relevante vor pregăti și prezenta în 

cadrul următoarei ședințe a Consiliului subiectele referitoare la situația privind 

siguranța copiilor în mediul online, protecția copiilor împotriva exploatării 

economice precum și rezultatele evaluării ale eficienței și eficacității mecanismelor 

intersectoriale de colaborare existente. 
 

 

Prim-ministru,  

președinte al Consiliului 

National pentru Protecția 

Drepturilor Copilului 

 Ion CHICU 

 

 

 


