RAPORT PRIVIND REALIZAREA ÎN ANUL 2017 A PLANULUI DE
ACŢIUNI PENTRU ANII 2016-2020 PRIVIND IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI PE ANII 2014-2020
Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 a fost aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 434 din 10.06.2014 și este focusată pe trei obiective
generale, divizate în obiective specifice:
Obiectivul general 1. Asigurarea condiţiilor necesare pentru creşterea şi
educaţia copiilor în mediul familial.
1) Obiectivul specific 1-1. Prevenirea separării copilului de familie.
2) Obiectivul specific 1-2. Stoparea graduală a instituţionalizării copiilor cu vîrsta
de 0 - 3 ani.
3) Obiectivul specific 1-3. Reducerea continuă a numărului de copii aflaţi în
îngrijire rezidenţială.
4) Obiectivul specific 1-4. Reducerea efectelor negative ale migraţiei părinţilor
asupra copiilor rămaşi în ţară.
Obiectivul general 2. Prevenirea şi combaterea violenţei, neglijării şi
exploatării copiilor, promovarea practicilor nonviolente în creşterea şi educarea
copiilor.
1) Obiectivul specific 2-1. Prevenirea violenţei, neglijării şi exploatării copiilor.
2) Obiectivul specific 2-2. Combaterea violenţei, neglijării şi exploatării copiilor.
Obiectivul general 3. Concilierea vieţii de familie cu activitatea profesională
pentru asigurarea creşterii şi dezvoltării armonioase a copilului.
1) Obiectivul specific 3-1. Redimensionarea semnificaţiei sociale a maternităţii şi
paternităţii şi a rolului ambilor părinţi în creşterea şi educarea copiilor.
2) Obiectivul specific 3-2. Promovarea serviciilor de sprijin pentru părinţii
încadraţi în cîmpul muncii.
Acțiunile din plan se realizează în coordonare cu Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției,
autoritățile administrației publice locale și UNICEF.
Principalii parteneri de implementare a Strategiei sînt ONG-urile, în special:
Parteneriate pentru Fiecare Copil; Lumos Foundation; CCF Moldova – Copil,
Comunitate, Familie; Centrul Național de Prevenire a Abuzului asupra Copilului,
Terre des Hommes.
Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului
(aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 835 din 04.07.2016) include 124 de acțiuni,
dintre care cu termen de realizare pentru anii:
● 2016 – 11 acțiuni;
● 2017 – 16 acțiuni;
● 2018 – 5 acțiuni;
● 2016-2017 – 27 acțiuni;
● 2016-2018 – 6 acțiuni;
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2017-2018 – 27 acțiuni;
2017-2020 – 15 acțiuni;
2016-2020 – 14 acțiuni;
2018-2020 – 2 acțiuni;
2018-2019 – 1 acțiune.

Autoritățile responsabile de realizarea acțiunilor din Plan în anul 2017:
Anii

Numărul
de acțiuni

MSMPS

MECC

MAI

APL

CCA

2017

16

11

5

-

-

-

2016 -2017

27

22

3

1

1

-

2016 -2018

6

2 (exMMPSF – 1;
ex-MS – 1)

2

-

2

-

2016-2020

14

8

2

-

3

1

2017-2018

27

18

6

1

2

-

2017-2020

15

5 (exMMPSF – 4;
ex-MS – 1)

2

-

8

-

Printre cele mai importante acțiuni realizate, se numără:
1. Revizuirea mecanismului managementului de caz pentru copii - Management
de caz revizuit și aprobat.
2. Elaborarea cadrului normativ pentru reglementarea
mecanismului de
condiționare în stabilirea și plata ajutorului social pentru familiile cu copii în situație
de risc - Cadru normativ elaborat aprobat de Guvern.
3. Dezvoltarea programelor de formare a deprinderilor parentale care urmează a
fi implementate în domeniul asistenţei sociale, educaţiei, sănătăţii.
4. Elaborarea cadrului normativ pentru organizarea şi funcţionarea centrelor de
plasament temporar cu regim de urgenţă pentru copii victime ale violenţei, neglijării,
exploatării şi traficului.
5. Revizuirea cadrului normativ în scopul majorării ajutorului bănesc lunar/unic
din cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.
6. Revizuirea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea serviciilor
sociale adresate familiilor cu copii, copiilor aflaţi în situaţie de risc şi copiilor separaţi
de părinţi (casa de copii de tip familial, centrul de plasament temporar pentru copii în
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situaţie de risc, centrul de zi şi centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi,
centrul maternal).
7. Eficientizarea cooperării profesioniștilor care interacționează cu copiii, prin
integrarea în practicile de lucru a cadrului de bunăstare a copilului și familiei în
scopul prevenirii riscurilor și situațiilor de dificultate la etapă primară.
8. Dezvoltarea competenţelor personalului de suport calificat pentru asistenţa
copiilor cu cerinţe educative speciale (în total au fost organizate 118 activități de
formare continuă, în care au fost încadrate 1307 persoane).
9. Elaborarea şi instituţionalizarea curriculumului privind prevenirea şi
combaterea infracţiunilor cu caracter sexual comise împotriva copilului cu utilizarea
tehnologiilor informaţionale, destinat reprezentanţilor organelor de drept şi justiţie.
10.Dezvoltarea modelelor de servicii de intervenţie timpurie pentru copiii cu vîrsta
cuprinsă între 0-3 ani.
11.Elaborarea, dezvoltarea şi promovarea materialelor de informare şi prevenire în
domeniul siguranţei online a copiilor, prestate prin intermediul unei platforme online.
12.Formarea profesională a personalului subdiviziunii specializate în protecţia
familiei şi copilului în cadrul structurilor teritoriale de asistenţă socială.
13.Consolidarea capacităţilor specialiştilor cu competenţe în domeniul protecţiei
copilului în implementarea mecanismului managementului de caz pentru copii.
14.Consolidarea capacităţilor structurilor teritoriale de asistenţă socială în
prestarea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.
15.Consolidarea capacităţilor specialiştilor în utilizarea Sistemului informaţional
automatizat „Asistenţă socială” pe componenta de protecţie a copilului.
16.Sporirea accesului la serviciile de planificare familială, prin creşterea nivelului
de informare a adolescenţilor şi tinerilor.
Totodată, din cauza insuficienței mijloacelor financiare sau a necesității unor
consultări și/sau analize complexe, până la momentul actual nu au fost realizate sau se
realizează cu întârziere, următoarele acțiuni:
1. Angajarea etapizată a specialiştilor pentru protecţia drepturilor copilului,
conform prevederilor Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a
copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.
2. Revizuirea cadrului normativ privind prestaţiile sociale adresate copiilor rămaşi
temporar fără ocrotire părintească şi rămaşi fără ocrotire părintească în scopul
uniformizării şi stabilirii echitabile a acestora în funcţie de necesităţile specifice ale
copiilor respectivi.
3. Modificarea şi completarea cadrului normativ privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului social de asistenţă parentală profesionistă în scopul
plasamentului: copiilor nou-născuţi, copiilor cu dizabilităţi, minorelor gravide,
mamelor minore cu risc de abandon al copilului.
4. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative în scopul reglementării reprezentării legale a drepturilor şi intereselor
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copilului, custodiei şi responsabilităţii legale pentru creşterea şi îngrijirea copilului
(inclusiv în cazul copiilor ai căror părinţi/unicul părinte sînt plecaţi/este plecat peste
hotare).
5. Elaborarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
pentru copiii străzii.
6. Revizuirea cadrului normativ în domeniul adopţiei pentru a asigura celeritatea
luării deciziilor, acordarea sprijinului social adoptatorilor în perioada de încredinţare a
copilului, precum şi pentru a preveni şi a combate corupţia în procedura de adopţie.
Se află în proces de realizare sau reprezintă o prioritate pentru anul 2018,
următoarele acțiuni:
1. Dezvoltarea şi implementarea modulului „Servicii sociale” din cadrul
Sistemului informaţional automatizat „Asistenţă socială” din perspectiva asigurării
introducerii, stocării şi prelucrării datelor privind protecţia specială a copiilor aflaţi în
situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi și consolidarea capacităţilor
specialiştilor în utilizarea Sistemului informaţional pe componenta de protecţie a
copilului.
2. Elaborarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
social „Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni-1,5 (3) ani ”.
3. Elaborarea instrucţiunilor intersectoriale în scopul verificării şi asigurării
imunizării copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi rămaşi fără ocrotire
părintească.
4. Modificarea şi completarea cadrului normativ privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului social de asistenţă parentală profesionistă în scopul
plasamentului: copiilor nou-născuţi, copiilor cu dizabilităţi, minorelor gravide,
mamelor minore cu risc de abandon al copilului.
5. Elaborarea mecanismelor privind asigurarea sustenabilităţii finanţării pentru
menţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local.
6. Elaborarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de
plasament pentru copiii cu devieri de comportament, copiii care au comis infracţiuni.
7. Elaborarea cadrului normativ pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului
specializat de recuperare psihologică a copilului victimă a violenţei, neglijării,
exploatării şi traficului.
8. Elaborarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Centrului de
asistenţă integrată a copilului victimă participant în procesul penal (Expertiză medicolegală, expertiză psihologică, interviuri de protecţie, desfăşurarea audierii propriu-zise
a copilului), de tip „Barnahus servicii integrate”
9. Dezvoltarea serviciilor specializate de recuperare psihologică a copilului
victimă a violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.
10.Revizuirea cadrului normativ în scopul asigurării măsurilor de susţinere
materială a copiilor ai căror părinţi nu achită pensia de întreţinere.
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