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Activitatea Consiliilor 

Raionale/Municipale pentru 

Protecția Drepturilor Copilului 

în anul 2019



Activitatea 

CR/MPDC 

în anul 2018



Nr. ședințelor CR/MPDC 

desfășurate
2019

4 -

3 Anenii Noi, Basarabeasca, Călărași, Căușeni, 

Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Fălești, Hîncești, 

Ialoveni, Ocnița, Orhei, Rîșcani, Soroca, Telenești, 

Ungheni

2 Cahul, Cantemir, Edineț, Florești, Glodeni, Leova, 

Nisporeni, Sîngerei, Strășeni, Șoldănești,

1 Dubăsari, Rezina, Taraclia, mun. Bălți, Criuleni

0 Briceni, Ștefan Vodă

Mun. Chișinău, UTA Gagauzia

TOTAL 72



Numărul Consiliilor Raionale pentru Protecția 

Drepturilor Copilului divizate în funcție numărul 
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Subiecte discutate în cadrul ședințelor
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Numărul subiectelor abordate, în funcție de domeniu

Asistență Socială

Educație

Justiție

Sănătate

Cultură

Organizare și 

Monitorizare



Cele mai abordate subiecte 

1. Cu privire implementarea mecanismului intersectorial de colaborare pentru identificarea, evaluarea, 
referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, 
exploatării și traficului;

2. Colaborarea intersectorială în domeniul medico-social în vederea reducerii ratei mortalității infantile și 
a copiilor cu vârsta de până la 5 ani;

3. Măsurile întreprinse de autoritățile publice locale întru prevenirea și combaterea delicvenței juvenile;

4. Școlarizarea copiilor și prevenirea fenomenelor de absenteism și abandon școlar;

5. Măsuri de prevenire și combatere a violenței față de copil;

6. Prevenirea victimizării copilului și a cazurilor de suicid/tentative de suicid;

7. Informarea/sensibilizarea populației în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, 
fenomenului abuzului, neglijării și exploatării copiilor;

8. Asigurarea dreptului la educație a copiilor cu CES și a celor cu dizabilități;

9. Rezultatele activității CRPDC, CLPDC, a serviciilor sociale și a centrelor de sănătate.

10. Implementarea prevederilor Legii 140/2013 privind protecția copiilor în situații de risc și a copiilor 
separați de părinți;

11. Organizarea odihnei de vară a copiilor;

12. Organizarea și desfășurarea activităților cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Zilei Familiei;

13. Promovarea modului sănătos de viață.



Consiliile Raionale/Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului 

vs

Comisiile pentru copilul aflat în dificultate

Consiliile raionale/municipale

pentru protecţia drepturilor

copilului

Comisia pentru protecţia copilului

aflat în dificultate

Cadrul legal Hotărârea Guvernului Nr. 409/1998

”privind aprobarea Regulamentului

Consiliului Naţional pentru Protecţia

Drepturilor Copilului”.

Hotărârea Guvernului nr. 7/2016

“cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei

pentru protecţia copilului aflat în dificultate”.

Componenţa Componenţa consiliilor raionale şi municipale se

constituie din: preşedinte, vicepreşedinte,

secretar executiv şi membrii consiliilor.

Secretarul executiv este şeful direcţiei/secţiei

pentru protecţia drepturilor copilului.

Consiliile locale sînt constituite din preşedinte,

vicepreşedinte, secretar şi membrii consiliilor.

Comisia este formată din 9 membri, inclusiv

secretarul Comisiei, având următoarea

componenţă:

1) vicepreşedintele consiliului raional, 

viceprimarul mun. Chişinău/Bălţi, 

vicepreşedintele Comitetului Executiv al 

Găgăuziei, responsabilii de domeniul social;

2) un consilier raional/municipal;

3) trei specialiști de profil (psiholog, medic, 

pedagog, alți specialiști);

4) doi membri delegaţi de către organizaţiile

neguvernamentale locale, iar în cazul în care nu 

există astfel de organizaţii în raion/municipiu, 

aceştia vor fi înlocuiţi cu alţi doi membri ai

societăţii civile;

5) doi reprezentanți ai autorităților administrației

publice locale de nivelul întîi.



Atribuţii 1) Realizarea implementării strategiilor şi

programelor naţionale de protecţie a

drepturilor copilului şi familiei;

2) Elaborarea programelor locale şi a

planurilor de acţiuni privind protecţia

drepturilor copilului şi familiei;

3) Coordonarea activităţilor structurilor

locale în vederea susţinerii copilului şi

familiei;

4) Evaluarea condiţiilor de dezvoltare şi

educaţie a copiilor şi adolescenţilor în

instituţiile medicale, de îngrijire şi educaţie,

în locurile de detenţie preventivă,

penitenciare, precum şi a condiţiilor de

muncă ale minorilor la întreprinderi,

indiferent de tipul de proprietate;

5) Monitorizarea serviciilor acordate

copilului şi familiei de către comunitate şi

structurile publice pentru protecţie,

dezvoltare şi educaţie;

6) Examinarea cazurilor de încălcare a

drepturilor copilului de către persoanele

fizice şi juridice;

7) Examinarea cazurilor minorilor

delincvenţi şi ale părinţilor ce nu-şi

îndeplinesc obligaţiunile părinteşti.

1) Examinarea cazurilor copiilor, menținerea cărora în familia

biologică este condiționată de întreprinderea, într-un termen limitat,

de către părinte/părinți, autorităţi, instituţii, specialişti a unor măsuri

complexe de suport pentru depășirea situaţiilor, care pot conduce la

separarea copilului de părinți.

2) Examinarea cazurilor de dezinstituționalizare a copiilor din

servicii de tip rezidențial și plasamentul planificat al acestora în

serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial în cazul în

care reintegrarea copilului în familia biologică nu este posibilă;

3) Examinarea propunerilor de separare a copiilor de părinți și

eliberarea avizului privind plasamentul planificat al copilului;

4) Examinarea propunerilor privind oportunitatea încetării

plasamentului copilului în Serviciul asistență parentală profesionistă

și Serviciul casă de copii de tip familial și eliberarea avizului

privind încetarea plasamentului;

5) Eliberarea avizului privind acordarea şi mărimea ajutorului

bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu

copii;

6) Examinarea propunerilor privind aprobarea solicitanţilor la

funcţia de asistent parental profesionist și părinte-educator și

eliberarea avizului;

7) Examinarea raportului de evaluare anuală a competenţelor

profesionale ale asistentului parental profesionist și eliberarea

avizului privind reaprobarea asistenţilor parentali profesionişti și

evaluarea anuală a performanței părinților-educatori;

8) Examinarea raportului și planului anual de activitate a

Serviciului de asistență parentală profesionistă și Serviciului casă de

copii de tip familial;

9) Prezentarea rapoartelor semestriale Consiliului

raional/municipal/ Adunării Populare a Găgăuziei, care să conțină

informații privind necesitatea dezvoltării sau extinderii serviciilor

sociale.
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Implicarea copiilor în procesul decizional
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Recomandări:

1. Prezentarea informațiilor calitative conform modelelor propuse și 

în termenii stabiliți/ completarea formularelor în conturile proprii;

2. Excluderea subiectelor privind examinarea cazurilor individuale 

proprii atribuțiilor Comisiei pentru protecția copilului aflat în 

dificultate;

3. Consultarea opiniei tuturor membrilor Consiliului 

Raional/Municipal pentru Protecția Drepturilor Copilului la etapa 

elaborării Planului de activitate pentru următorul an.



Mulțumim.


