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Proces-verbal 
al şedinţei Grupului de lucru pentru elaborarea unei singure strategii de educaţie parentală şi a 

planului de acţiuni privind implementarea acesteia 

din 20 noiembrie 2015 

 

Participanţii: 

 

Gheorghe BREGA Prim-ministru interimar, Președintele grupului 

Leonid Bujor Secretar general adjunct al Guvernului, Vicepreşedintele grupului 

Svetlana Mirca 
secretar al Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, 

Secretarul grupului 

Irina Gîncu consilier al viceprim-ministrului 

Valentina Chicu șef Direcția învățămînt preuniversitar, Ministerul Educației 

Cornel Țăruș 
șef adjunct Direcția protecția familiei și drepturilor copilului, 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

Galina Morari 
Şef adjunct Direcția asistență medicală spitalicească și urgență, 

Ministerul Sănătății 

Angela Cara şef sector Parteneriate Educaţionale, Institutul de Ştiințe ale Educației 

Tatiana Turchină Lector, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 

Valentina Priţcan 
Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo”, Bălţi 

Valentina Lungu 
Director școala-grădiniță nr. 152 Centrul Metodic al Învățământului 

Formativ conform Programului ”Pas cu Pas”, Chișinău) 

Larisa Vîrtosu 
coordonator programe educație și dezvoltare timpurie, UNICEF 

Moldova 

Teodora Rebeja 
Coordonator de program, reprezentanța Fundației ”Terre des Hommes” 

în Republica Moldova 

Marcela Dilion Coordonator de proiect, AO „Keystone Moldova” 

Sergiu Lîsenco expert independent, președinte AO „Centrul de dezbateri Criuleni” 

 

Preşedintele Grupului de lucru, dl Gheorghe Brega, a deschis şedinţa cu un cuvînt de salut. În 

discurs el s-a referit la contextul zilei, avînd în vedere că 20 noiembrie este ziua internațională a 

drepturilor copilului. El a subliniat importanța implicării active a întregii societăţi în dezvoltarea şi 

educarea copiilor. „Trecem printr-o perioadă dificilă atât economic, cât și politic, dar cu toate 

acestea trebuie să avem grijă de copiii noștri și să le protejăm drepturile. Dacă dorim un viitor 

pentru țara noastră, trebuie să vedem câți copii avem, dacă au ce mânca, dacă sunt îmbrăcați, dacă 

sunt sănătoși și dacă li se respectă dreptul la educație.” 

Dl Președinte a delegat coordonarea activității Grupului de lucru dlui Leonid Bujor, Vicepreședinte 

al Grupului de lucru. 

Dl Bujor a prezentat agenda şedinţei care a fost aprobată unanim de toţi membrii Grupului. 

 

1. Proiectul Strategiei intersectoriale privind dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor 

parentale pe anii 2015-2021. Propuneri de îmbunătăţire. 

 

Dna Valentina Chicu a prezentat contextul în care a fost elaborat proiectul Strategiei. 

Dna Marcela Dilion, care a fost șef al echipei experților ce au elaborat proiectul documentului , 

totodată, membru al Grupului de lucru s-a referit la  conţinutul, obiectivele, beneficiarii de bază 

cărora le va fi oferit suportul şi ce mai urmează de elaborat pentru aprobarea şi implementarea 

Strategiei în cauză. 

Dna Svetlana Mirca a adăugat că subiectul se află pe agenda Consiliului Naţional pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului, totodată, unele momente legate de educaţie parentală se regăsesc şi în 

politicile elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. La 

fel, au fost menționate activitățile desfășurate de către Ministerul Afacerilor Interne, dar și 

necesitatea de a implica în procesul de consultare a Strategiei toate ministerele vizate de document. 
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Dl Leonid Bujor s-a expus referitor la importanţa urgentării elaborării Strategiei şi a Planului de 

acţiuni, şi totodată este obligatoriu de a fixa termenul concret de elaborare acestor documente. 

2. Elaborarea planului de acţiuni privind implementarea Strategiei intersectoriale privind 

dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor parentale pe anii 2015-2021. 

 Coordonarea elaborării 

 Etapele de elaborare a Planului de acţiuni 

 

Dna Svetlana Mirca a menționat faptul că Coordonarea elaborării planului este pusă în sarcina 

Secretariatului permanent al CNPDC. 

Dl Leonid Bujor a solicitat elaborarea scrisorii de solicitare a urgentării avizării de către autoritățile 

publice centrale, vizate în proiectul Strategiei. Astfel, Ministerul Educației va remite pînă luni, 23 

noiembrie o adresare către Prim-ministru interimar, prin care va solicita suportul în colectarea 

avizelor la proiectul documentului propus, iar secretarul Grupului, împreună cu dna consilier al 

Prim-ministrului pe probleme educaționale vor pregăti indicația către toate instituţile care pot 

prezenta propuneri de îmbunătăţire proiectului Strategiei. 

Dna Larisa Vîrtosu a menţionat că UNICEF este gata să finanțeze un grup de experți, care ar lucra 

la elaborarea Planului de implementare, însă, după părerea UNICEF, nu este cazul de a grăbi 

lucrurile. Este necesar un plan de acțiuni de calitate, iar acest lucru poate fi făcut pe parcursul unei 

perioade de cca un an. 

Dna Valentina Chicu a adăugat ca proiectul Strategiei care este deja elaborat e destul de solid, şi 

este de acord că este necesar de introdus şi alte ministere în procesul de consultare/avizare, în 

special Ministerul Finanţelor care va juca un rol esențial la estimarea costurilor implementării 

Strategiei. 

Dna Galina Morari a menţionat necesitatea de a solicita repetat avizele de la ministere care deja le-

au prezentat pentru a solicita propuneri la proiectul Strategiei, şi, totodată, este de acord cu 

necesitatea de a cere propuneri de la ministere menţionate la şedinţa Grupului. 

Dl Leonid Bujor a solicitat ca prezentarea avizelor să fie efectuată în termen de 10 zile, răspunsurile 

urmează să fie colectate de către Secretariatului permanent al CNPDC iar apoi transmise 

Ministerului Educaţiei, care va elabora proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Strategiei. 

 

3.Antrenarea altor experţi în elaborarea Planului de acţiuni. 

Propuneri pentru următoarea şedinţă a Grupului de lucru. 

Dl Cornel Ţăruş a concretizat că Planul de acţiuni al Strategiei poate fi elaborat şi pe parcursul 

anului 2016. 

Dna Larisa Vîrtosu a adăugat că este obligatoriu de a include în componenţa Grupului şi 

reprezentantul Ministerului Finanţelor pentru estimarea costurilor. Şi totodată, luînd în consideraţie 

că Grupul de lucru este doar consultativ, este nevoie de a contracta experţi pentru elaborarea 

draftului Planului de acţiuni, care ulterior va fi prezentat membrilor Grupului de lucru. Experţii 

contractați vor fi remunerați de către UNICEF Moldova. 

Dna Larisa Vîrtosu a insistat ca reprezentanţii Ministerului Finanţelor, Ministerului Afacerilor 

Interne şi a Ministerului Tineret şi Sport să fie incluşi în componenţa Grupului de lucru. Totodată, a 

propus ca dna Svetlana Mirca să discute cu Alianţa ONGurilor active în domeniul protecţiei 

drepturilor copilului și familiei (APSCF) pentru a selecta ONGurile care desfășoară activități în 

domeniul educaţiei parentale, dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor parentale, etc pentru a oferi 

expertiza acțiunilor propuse în plan. 

Dl Leonid Bujor a menţionat că următoarea şedinţa Grupului de lucru va fi convocată în caz de 

necesitate în perioada 7 – 11 decembrie, curent. 

 

Decizii: 

 

1. Ministerul Educației, cel tîrziu luni, 23 noiembrie, curent va remite în adresa Prim-ministru 

interimar, Președintelui Grupului de lucru o scrisoare de solicitare a urgentării avizării de 

către autoritățile publice centrale, vizate în proiectul Strategiei intersectoriale privind 

dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor parentale pe anii 2015-2021. 
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2. În baza scrisorii de solicitare Secreatriatul va pregăti și remite idicația Prim-ministru 

interimar, Președintele Grupului de lucru în adresa Ministerelor Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei, Sănătății, Finanțelor, Afacerilor Interne, Tineretului și Sportului, și Culturii în 

vedrea solicitării avizelor pînă la data de 30 noiembrie, curent. 

3. Secretaritaul va colecta răspunsurile Autorităților publice centrale vizate și le va transmite 

Ministerului Educației pentru pregătirea proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea 

Strategiei intersectoriale privind dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor parentale pe 

anii 2015-2021. 
 

 

Semnat 

 

Leonid Bujor 

  

Vicepreședintețe Grupului de lucru 

 

 

  

Svetlana Mirca  Secretarul Grupului de lucru 

   

 


