
Atelier în regim online

Consolidarea capacității secretarilor CR/MPDC, 

organizate de Cancelaria de Stat.

5 august 2020

Rolul și locul Consiliilor 
Raionale/Municipale/Locale pentru 
Protecția Drepturilor Copilului în 
contextul pandemiei de COVID-19



Conform prevederilor HG nr.409/1998 Consiliile, raionale municipale și 

locale, fiind structuri locale ale consiliului Consiliul național pentru protecția 

drepturilor copilului, ar trebui să se întrunească trimestrial în ședințe 

ordinare, iar, în caz de necesitate, la iniţiativa preşedintelui, în şedinţe

extraordinare.

Organizarea ședințelor CR/MPDC



https://cnpdc.gov.md/ro/sedintele-consiliului,

 Asigurarea transparenței și informării publicului 
interesat despre activitatea Consiliilor 
raionale/municipale pentru protecția drepturilor 
copilului.

În anul 2019 au fost publicate informații despre 
103 ședințe a CR/MPDC realizate.

 În anul 2020 despre 2 ședințe realizate.

Informația pentru publicare se va transmite la adresa 
electronică secretariat.cnpdc@gov.md

https://cnpdc.gov.md/ro/sedintele-consiliului
mailto:secretariat.cnpdc@gov.md


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.

Activitatea curentă a consiliilor raionale, municipale este

asigurată de direcţia/secţia 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.



!

 Subiectele incluse pe agenda ședinței CR/MPDC poartă un caracter general

 În cazul examinării subiectelor privind încălcarea drepturilor copilului de către

persoanele fizice şi juridice sau cazurilor minorilor delincvenţi şi ale părinţilor

ce nu-şi îndeplinesc obligaţiunile părinteşti, în vederea respectării prevederilor 

Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, toate 

informațiile referitoare la caz vor fi depersonalizate.



Organul consultativ în domeniul protecției 

drepturilor copilului la nivelul autorității publice 

locale de nivelul II are posibilitatea de a :

 1. aborda probleme generale, specifice raionului

 2. coordona efortul intersectorial în soluționarea unor situații

 3. reacționa prompt la situații emergente 

 4. se convoca în regim online, dacă nu există posibilitatea convocării offline cu 

respectarea distanței sociale

 5. informa populația locală despre monitorizarea unei situații/probleme

 6. consulta opinia copilului (consiliile copiilor/elevilor/tinerilor, copii/tineri 

activi)

 7. implica și beneficia de suportul organizațiilor necomerciale active interesate 

de soluționarea problemelor



Prezentarea informațiilor privind activitatea 

CR/MPDC în anul 2019

10

10

6

Datele remise prin:

poșta obișnuită

poșta electronică

platforma de raportare

La solicitarea nr.24-07-9328 din 30.12.2019:



Consiliul Raional/Municipal pentru 

Protecția Drepturilor Copilului 

Președinte
Vicepreședinte

Secretar
Membrii consiliului 

Opțional 

reprezentanți ai: 

- Procuraturii

- Biroului 

probațiune

- Agenției 

servicii publice

- Consilieri 

raionali 

- Reprezentanți 

ai Direcției 

finanțe



Analiza componenței actualizate a 26 CRPDC:
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Numărul membrilor CRPDC variază de la 7 la 14 persoane. Total 290 membri ai CRPDC.



Observațiile finale ale Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului pentru 

Republica Moldova din 29 septembrie 2017 

Recomandarea 17 privind respectarea opiniei copilului 

13

37

24

18

52

29

nr consiliilor % consiliilor nr copiilor

2018 2019

În raioanele Călărași, Cimișlia, Criuleni, Orhei, Rîșcani, 

Șoldănești noua componență include elevi/tineri



Domeniul Cum poate fi formulat subiectul în contextul pandemiei COVID-19

Sănătatea Situația epidemiologică în raion: tendințele infectării cu noul coronavirus a 

copiilor și viitoarelor mămici. 

Asistența copiilor infectați cu COVID-19.

Asigurarea măsurilor de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus în 

instituțiile/serviciile pentru copii și prevenirea infectării. 

Informarea părinților/îngrijitorilor despre pericolele infectării cu noul 

coronavirus a copiilor.

Monitorizarea situației privind acoperirea vaccinală la copii care vor reveni 

in instituțiile de învățămînt. 

Asigurarea utilizării corecte a substanțelor de dezinfecție, prevenirea 

intoxicărilor/arsurilor cu substanțe chimice. 

Modului corect de organizare a fluxurilor de copii în instituțiile de 

învățămînt. Asigurarea infrastructurii sanitare.

Protecția socială Asistența familiilor cu copii, afectate de pandemie: monitorizarea copiilor 

rămași fără îngrijire părintească din motivul internării adulților.

Asistența familiilor vulnerabile, afectate de criza socio-economică: 

prevenirea problemelor de malnutriție a copiilor, asigurarea suportului 

pentru prevenirea infectării.

Asistența părinților cu copii de vîrstă mică, care nu pot lipsi de la serviciu, și 
nu au persoane de încredere în grija cărora îi pot lăsa pe cei mici.

Actualizarea Planurilor de activitate pentru anul 2020



Domeniul Cum poate fi formulat subiectul în contextul pandemiei COVID-19

Educația Organizarea procesului educațional în condițiile pandemiei COVID-19.

Asigurarea accesului la educație de la distanță pentru elevii din ciclul primar 

și secundar general.

Educația copiilor preșcolari în condițiile pandemiei COVID-19.

Siguranța și 

securitatea

Informarea părinților despre pericolele în mediul online pentru copii. 

Promovarea controlului parental în utilizarea echipamentelor de comunicare 

de către copii.

Monitorizarea familiilor cu copii în contact cu legea, realizarea măsurilor de 

profilaxie a delincvenței juvenile.

Reacția și prevenirea cazurilor de violență împotriva copiilor în condițiile 

pandemiei.

Servicii 

specializate

Asigurarea accesului la servicii pentru copiii cu dizabilități în condițiile 

pandemiei COVID-19. 

Incluziunea socială în condiții sigure pentru copii cu dizabilități.

Actualizarea Planurilor de activitate



Convenția ONU privind Drepturile Copilului 

Copilul are dreptul la 

stabilirea și 

păstrarea identității

Copilul are dreptul de a 

menține relații 

personale și contacte 

directe cu părinții, 

rudele, precum și cu alte 

persoane față de care a 

dezvoltat legături de 

atașament.

Copilul care a fost 

separat de ambii părinți 

sau de unul dintre 

aceștia, printr-o măsura 

dispusă în condițiile 

legii are dreptul de a 

menține relații 

personale și contacte 

directe cu ambii părinți, 

cu excepția situației în 

care acest lucru 

contravine interesului 

superior al copilului.

Copilul ai cărui părinți 

locuiesc în state diferite 

are dreptul de a întreține 

relații personale și 

contacte directe cu 

aceștia, cu excepția 

situației în care acest 

lucru contravine 

interesului superior al 

copilului.

Copilul are dreptul de a 

primi o educație care să 

îi permită dezvoltarea, 

în condiții 

nediscriminatorii, a 

aptitudinilor și 

personalității

Copilul are dreptul de a 

se bucura de cea mai 

bună stare de sănătate 

pe care o poate atinge și 

de a beneficia de 

serviciile medicale și de 

recuperare necesare 

pentru asigurarea 

realizării efective a 

acestui drept.

Copilul are dreptul de a 

fi protejat 

împotriva exploatării și 

nu poate fi constrâns la 

o munca ce comportă 

un risc potențial sau 

care este susceptibilă să 

îi compromită educația 

ori să îi dăuneze 

sănătății sau dezvoltării 

sale fizice, mentale, 

spirituale, morale sau 

sociale.

Copilul are dreptul de a 

beneficia de un nivel de 

trai care să permită 

dezvoltarea sa fizică, 

mentală, spirituală, 

morală și socială.

Copilul are dreptul de a 

beneficia de asistență 

socială și de asigurări 

sociale, în funcție de 

resursele și de situația 

în care se află acesta și 

persoanele în 

întreținerea cărora se 

găsește.

Copilul are dreptul de a 

fi protejat împotriva 

folosirii ilicite de 

stupefiante și substanțe 

psihotrope, așa cum 

sunt acestea definite de 

tratatele internaționale 

în materie.

Copilul are dreptul la 

protecție împotriva 

oricărei forme de 

exploatare.

Copilul cu dizabilități 

are dreptul la îngrijire 

specială, adaptată 

nevoilor.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bie


Convenția ONU privind Drepturile Copilului 
Copilul are dreptul la 

protejarea imaginii sale 

publice și a vieții sale 

intime, private și 

familiale. Este interzisă 

orice acțiune de natură 

să afecteze imaginea 

publică a copilului sau 

dreptul acestuia la viața 

intimă, privată și 

familială.

Copilul are dreptul la 

libertate de exprimare. 

Părinții sau după caz 

alți reprezentanți legali 

ai copilului, persoanele 

care au în plasament 

copii precum și 

persoanele care prin 

natura funcției 

promovează și asigura 

respectarea drepturilor 

copiilor au obligația de 

a le asigura informații, 

explicații și sfaturi în 

funcție de vârsta și 

gradul de înțelegere al 

acestora precum și de a 

le permite să-și exprime 

punctul de vedere, 

ideile și opiniile.

Copilul capabil de 

discernământ are 

dreptul de a-și exprima 

liber opinia sa asupra 

oricărei probleme care 

îl privește. În orice 

procedură judiciară sau 

administrativă care îl 

privește, copilul are 

dreptul de a fi ascultat. 

Este obligatorie 

ascultarea copilului care 

a împlinit vârsta de 10 

ani. Cu toate acestea 

poate fi ascultat și 

copilul care nu a 

împlinit vârsta de 10 ani 

dacă autoritatea 

competentă apreciază că 

audierea lui este 

necesară pentru 

soluționarea cauzei.

Copilul are dreptul la 

libertate de gândire, de 

conștiință și religie.

Copilul are dreptul la 

libertatea de asociere, în 

structuri formale și 

informale, precum și 

dreptul la libertatea de 

întrunire pașnică, în 

limitele prevăzute de 

lege.

Copilul aparținând unei 

minorități etnice, 

religioase sau 

lingvistice are dreptul la 

viață culturală proprie, 

la declararea 

apartenenței sale 

religioase, la practicarea 

propriei sale religii, 

precum și dreptul de a 

folosi limba proprie în 

comun cu alți membrii 

ai comunității din care 

face parte.

Copilul are dreptul la 

respectarea 

personalității și 

individualității sale și 

nu poate fi supus 

pedepselor fizice sau 

altor tratamente 

umilitoare ori 

degradante.

Copilul are dreptul la 

odihnă și vacanță.

Copilul are dreptul de a 

fi protejat împotriva 

oricăror forme de 

violență, neglijare, abuz 

sau rele tratamente

Copilul are dreptul să 

crească alături de 

părinții săi, sa fie 

crescut într-o atmosferă 

de afecțiune și de 

securitate materială și 

morală.

Orice copil care este, 

temporar sau definitiv, 

lipsit de ocrotirea 

părinților săi sau care, 

în vederea protejării 

intereselor sale, nu 

poate fi lăsat în grija 

acestora, are dreptul la 

protecție alternativă.

Copilul are dreptul sa 

depună singur plângeri 

referitoare la încălcarea 

drepturilor sale 

fundamentale; Copilul 

este informat asupra 

drepturilor sale precum 

și asupra modalităților 

de exercitare a acestora.



www.cnpdc.gov.md



Mulțumim pentru atenție!


