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Tabelul Comentariilor la proiectul Strategiei de protecţie a familiei şi copilului:  

3 priorităţi cheie pentru anii 2013-2020 

 

Acest document sintetic este elaborat în baza contribuţiilor din partea a peste 300 de persoane 

consultate direct în cadrul consultărilor regionale desfăşurate în lunile noiembrie şi decembrie 

2012. Consultările directe s-au desfăşurat în oraşele Bălţi, Chişinau, Comrat şi Cahul, inclusiv cu 

reprezentanţii din regiunea din stînga Nistrului.  

Suplimentar, proiectul documentului a fost diseminat pe larg prin intermediul paginei electronice 

pe facebook. Aceasta pagina conţine analiza situaţiei existente care preia în teze analiza situaţiei, 

conţine informaţii relevante practicilor pozitive din alte ţări şi jurisdicţii, conţine mai multe 

discuţii pe marginea subiectelor abordate în proiectul strategiei.  

Contribuţiile originale individuale formulate verbal şi în scris se conţin în anexa care conţine 

peste 40 de pagini.  

Toate propunerile nu contrazic obiectivelor şi măsurilor de activitate propuse în strategie, acestea 

se vor regăsi în planul de acţiuni.  

Documentul conţine informaţia structurată în care comentariul sau observaţia este preluată din 

contribuţia verbală sau scrisă şi este comentată de către autorii proiectului documentului.  

Documentul reflectă situaţia la 30.12.2012.  

 

1. Comentarii şi observaţii - De principiu 

 

La 

prevedere 

Observaţia, recomandarea autor comentariu 

 Evocat problema căsătoriilor timpurii, 

aranjate 

participant  

 Arătat implicarea instituţională pentru fiecare 

direcţie, inclusiv rolul APL1, APL2 

Participant  

 Sistemul de protecţie a copilului include prea 

mulţi actori 

Participant  

 În analiza problemelor trebuie adăugată 

statistica Eurostat şi Unicef 

MCL  

 Trecut în revistă toate prestaţiile sociale 

plătite actual pentru a determina eficienţa 

acestora 

MCL  

 Îmbunătăţirea formulării SMART a RP, TH  
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obiectivelor şi rezultatele aşteptate, 

activităţilor strategice 

(Terre des 

Hommes) 

 Facută mai clar legatură dintre analiza şi 

priorităţile strategice, inclusiv precizaţi 

termenii temporari, referinţele documentelor 

de evaluare 

RP, TH 

(Terre des 

Hommes) 

 

 Lărgirea priorităţilor documentului prin 

includerea dreptului la odihnă, etc 

RP, TH 

(Terre des 

Hommes) 

 

 Documentul trebuie să incorporeze holistic 

acţiunele şi analiza situaţiei, nu doar unele 

priorităţi, cum se conţine în Convenţia ONU 

pentru protecţia drepturilor copilului 

Liuba Ceban 

Altruism 

Moldova 

(FB) 

 

 Crearea bazei de date cu copiii din toată ţara, 

inclusiv de cooperat cu autorităţile din stînga 

Nistrului 

Participant  

    

 

2. Comentarii şi observaţii - De structura documentului  

La 

prevedere 

Observaţia, recomandarea autor comentariu 

 Divizarea Strategiei în 2 părţi: una analitică 

şi una cu priorităţi 

RP, TH 

(Terre des 

Hommes) 

 

    

 

3. Comentarii şi observaţii - Pe priorităţi  

 

Obiectivul 1. Asigurarea condiţiilor necesare pentru creşterea şi educaţia copiilor în mediul 

familial  

Obiectivul Specific 1-1. Prevenirea separării copilului de familie (măsurile generale) 

(analiza problemei) 

Nu au parvenit observaţii şi propuneri 

La prevedere Observaţia, recomandarea autor comentariu 
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(formularea priorităţilor) 

La 

prevedere 

Observaţia, recomandarea autor comentariu 

1.1 p.2) Plasamentele să fie ca excepţie (activitatea 

comisiei, hot.judecătorească, procuratura 

imediată în caz de abuz) 

Participant  

1.2 Responsabilizarea părinţilor prin incasarea 

obligatorie a unei pensii minimale de 

întreţinere de la părintele biologic (pînă la 22 

ani, perioada studiilor) care nu contribuie, 

posibil cuplată cu decăderea din drepturile 

părinteşi (3 ori) 

Participant  

1.1 Decaderea în drepturile părinteşti nu scuteşte 

de obligaţiunea de a contribui financiar – 

pensia de întreţinere a copilului în folosul 

copilului  

Participant  

1.1 Dreptul copilului bilogic la moştenire chiar 

dacă este adoptat sau este la îngrijirea 

statutului 

Participant  

1.1 Programul de educaţia civică şi de deprinderi 

de viaţă pentru copii 

Participant  

1.1 Programe şi serviciile psihologice pentru 

copii după divorţ obligatorie la decizia 

organului corespunzător 

Participant  

1.1 Promovarea eticii jurnalistice în acoperirea 

reportajelor despre copii (divorţui, abuz, etc), 

programe publice pentru educarea copiilor în 

situaţii de posibil abuz, cazul de divorţ etc 

Participant  

1.1 Îndemnizaţiile, beneficiile pentru copii nu pot 

fi cumulate sau să excludă careva beneficii, 

spre exemplu îndemnizaţiile se platesc şi 

mamelor sau taţilor care lucrează 

Participant  

1.1 Înlăturarea obstacolului condiţionării vizei de 

reşedinţă pentru recepţionarea prestaţiilor 

sociale (proceduri extrateritoriale) 

Participant  

1.1 Crearea plasamentelor temporare de tip 

failial cel puţin a nivelul APL2 

Participant  

    

 

 



4 
 

Obiectivul Specific 1-2. Stoparea graduală a instituţionalizării copiilor cu vîrsta  de 0 - 3 ani 

(analiza problemei) 

Nu au parvenit observaţii şi propuneri 

(formularea priorităţilor) 

La 

prevedere 

Observaţia, recomandarea Autor comentariu 

1.1 p.2) Plasamentele să fie ca excepţie (activitatea 

comisiei, h.judecătorească, procuratura 

imediată în caz de abuz) 

Participant  

1.2. p.3) Crearea căminelor sociale pentru mamele 

solitare care nasc copii pentru a preveni 

abandonul 

Participant  

1.2 Părinţii care adoptă să aibă posibilitatea 

concediului pentru îngrijirea copilului 

Participant  

    

 

 

Obiectivul Specific 1-3. Continuarea şi finalizarea reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a 

copilului 

(analiza problemei) 

La 

prevedere 

Observaţia, recomandarea Autor comentariu 

 Copiii nu sunt consultaţi în momentul plasării 

în familia adoptivă 

CIDDC 

(consultări 

copii) 

 

    

 

(formularea priorităţilor) 

La 

prevedere 

Observaţia, recomandarea Autor comentariu 

1.3 Asigurarea că banii eliberaţi din procesul de 

dezinstituţionalizare să fie întreptate spre 

educaţia incluzivă şi pentru serviciile de 

adopţie (4 ori)  

Participant  

1.3 Dezvoltarea serviciilor de suport pentru 

familiile care adoptă, centrele comunitare (3 

ori) 

Participant  
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1.3  Dezvoltarea serviciile de suport pentru 

familiile vulnerabile (4 ori) 

Participant  

1.3  Eficientizarea îndemnizaţiilor, suportului 

pentru familiile cu copii (4 ori) 

Participant  

1.3 Serviciile de reintegrare a familiilor cu copii 

CES 

Participant  

1.3  Casele de tip familial să beneficieze de 

costuri sociale comparabile cu formulele din 

instituţiile rezidenţiale, părinţii să aibă 

recunoscut stagiul de muncă 

Participant  

1.3 Copii cu dizabilităţi educaţi acasă vor 

beneficia de formula de alocaţie care va 

conţine componenta educaţională şi socială şi 

nu doar de o îndemnizaţie pentru dizabilitate 

Participant  

1.3 Asigurarea instruirii profesionale în socială şi 

educaţională pentru îngrijirea copiilor cu 

dizabilităţi 

participant  

1.3 Ridicarea suportului statutului pentru părinţii 

adoptivi 

CIDDC 

(copii) 

 

1.3 Simplificarea procedurilor de adoptţie CIDDC 

(copii) 

 

1.3 Întregiţi să fie inlocuit cu integraţi Particiant  

1.3 Direcţia de activitate 1) după virgulă, 

“inclusiv cu dizabilităţi grave” 

  

    

 

Obiectivul Specific 1-4. Reducerea efectelor negative ale migraţiei părinţilor asupra copiilor 

rămaşi în ţară 

(analiza problemei) 

Nu au parvenit observaţii şi propuneri 

La 

prevedere 

Observaţia, recomandarea autor comentariu 

 Ministerul Italian al muncii şi politicilor 

estimează peste 150 mii de copii moldoveni 

rămaşi acasă fără părinţi, copii în excluziune 

De precizaţi nr. copiilor rămaşi fără tutelă , 

care din ei beneficiază de careva forme de 

protecţie, beneficii, servicii 

Olga Coptu, 

Diaspora în 

Italia 

 

    

 

(formularea priorităţilor) 



6 
 

La 

prevedere 

Observaţia, recomandarea autor comentariu 

1.4 Programe de conştientizare a părinţilor în 

contextul plecării acestora în calitate de 

migranţi de lucru  (2 ori) 

Participant  

1.4 Responsabilizarea părinţilor migranţi pentru 

copiii rămaşi prin: 1) contribuţiile financiare 

lunare pentru întreţinerea copiilor, 2) 

prezentarea la vamă a certificatului de tutelă 

asupra copilului rămas, 3)   dreptul 

autorităţilor poliţieneşti de frontieră de a lua 

depoziţiile şi obligaţia de a completa un 

chestionar cu referire la copii rămaşi (3 ori).  

Participant  

1.4 Elaborarea bazei de date privind copiii 

rămaşi fără părinţi cu profilul copiilor asupra 

necesităţilor acestora 

participant  

1.4  Introducerea obligaţiunii pentru toate firmele 

care intermediază migranţii de lucru să ceară 

certificatul de responsabilitate şi de tutore 

pentru copiii rămaşi (2 ori) (HG220) 

participant  

1.4 Includerea în curicula şcolară a deprinderilor 

de viaţă, inclusiv nu ca ore separate dar şi ca 

parte a altor obiecte (4 ori)  

Participant  

1.4  Promovarea semnării acordurilor bilaterale 

cu Italia, Rusia, Israel în care ce cere 

prezentarea certificatelor de responsabilizare 

a părinţilor (cui rămîne la îngrijire) 

Participant  

1.4 Programe de informare a părinţilor şi 

pedagogilor despre consecinţele plecării şi 

separării de copii, consecinţe pentru familia 

şi cum de menţinut legătura cu copiii 

Participant  

1.4  Crearea unui mecanism de menţinere a 

contactului dintre lucrătorul social şi 

părintele pentru comunicarea despre 

problemele de dezvoltare a copilului 

Participant  

1.4 În cazul deciziei de a renunţa la copil, părinţii 

biologici trebuie să plătească o contribuţie 

socială pentru întreţinerea copilului 

(transferat în contribuţia în folosul 

comunităţii) 

Participant  

1.4 Obligaţiunea părinţilor de a informa serviciul 

social în cazul plecării peste hotare, inclusiv 

pentru perioada scurtă de timp pentru a 

asigura cine va tutela copilul (autorităţile 

şcolare vor colecta declaraţii privind tutela 

copiilor semestrial) 

Participant  
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1.4  Poliţia de frontieră colectează declaraţia pe 

propria răspundere privitor la tutela copiilor 

rămaşi (6 ori) 

participant  

1.4 Necesitatea implicării şcolii în ajutorarea 

copiilor ramaşi fără tutelă, inclusiv în 

cooperare cu asistenţi sociali şi psihologi 

Olga Coptu, 

Diaspora în 

Italia 

 

1.4 Informarea părinţilor despre obligaţiuni şi 

institutul de tutelă, curatelă asupra copilului 

Olga Coptu, 

Diaspora în 

Italia 

 

1.4 Formarea pedagogilor pentru a face faţa 

necesităţilor de gestionare a problemelor 

copiilor rezultate în abuz, exploatare 

participant  

    

 

Obiectivul 2. Prevenirea şi combaterea abuzului, violenţei, neglijării şi exploatării copiilor, 

şi promovarea practicilor non-violente în creşterea şi educaţia copiilor 

 

Obiectivul Specific 2-1 Prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copiilor 

 

(analiza problemei) 

La 

prevedere 

Observaţia, recomandarea autor comentariu 

 Analiza suplimentară expunerea copiilor 

agresiunii prin internet vîrsta 14-17 ani 

RP, TH 

(Terre des 

Hommes) 

 

 Concretizate cazurile de violenţă în şcoală cu 

procente 

RP, TH 

(Terre des 

Hommes) 

 

 Evitarea stereotipului copii săraci sunt mai 

des abuzaţi şi acceptă abuzul 

RP, TH 

(Terre des 

Hommes) 

 

 Incidenţa abuzului copiilor în stradă, spaţii 

publice 

CIDDC 

(copii) 

 

 De analizat cauzele de suicid, creşterea 

acestui fenomen 

CIDDC 

(copii) 

 

 Analiza critică a produselor literare folosite 

în curicula şcolară care propagă violenţa şi 

agresiunea: Baltagul, Pădurea, Spînzuraţilor 

CIDDC 

(copii) 

 

 Descrierea situaţiei cu muncă excesivă în 

gospodărie a copiilor 

CIDDC 

(copii) 

 



8 
 

    

 

(formularea priorităţilor) 

La 

prevedere 

Observaţia, recomandarea autor comentariu 

2.1 Asigurarea cu serviciile psihologice pentru 

copiii cu probleme în cadrul serviciilor 

comunitare, servicii pentru prevenirea 

conflictului dintre păriţii şi copiii infiaţi  

Participant  

2.1  Responsabilizarea APL1 pentru copiii 

vagabonzi că să nu fie exploataţi 

Participant  

2.1  Filtrarea filmelor la capitolul decenţei şi 

neagresivităţii pentru dezvoltarea copilului (2 

ori) 

Participant  

2.1  Angajarea psihologilor în şcoală în special 

gimnaziu pentru a consilia copiii în situaţii de 

risc 

Participant  

2.1  Ajutorul social trebuie condiţíonat cu 

direcţionarea şi verificarea cheltuielilor  

pentru copiii şi penalizarea părinţilor care 

folosesc resursele pentru viciile lor şi nu 

pentru copii (2 ori) 

Participant  

2.1  Programe de instruire şi consiliere pentru 

părinţi, consultanţa psihologică (2 ori) 

Participant  

2.1  Instituirea serviciului care va monitoriza site-

urile cu conţinutul nociv, monitorizarea site-

urilor care sunt folosite pentru acostarea 

tinerilor şi copiilor, desfaşurarea programelor 

informaţionale şi educarea părinţilor să poată 

să protejeze copiii care intră  

Participant  

2.1  Monitorizarea programelor TV pentru 

filtrarea şi eventual eliminarea programelor 

agresive sau doar cu acordul părinţilor 

Participant  

2.1  Autoorganizarea monitorizării violenţei în 

şcoală prin psihologi, vice-directori şi elevii, 

evaluarea siguranţei şcolare periodic  

Participant  

2.1  Programe de sensibilizare despre violenţa în 

şcoală organizate de copii 

Participant  

2.1  Crearea serviciilor şi centrelor de reabilitare 

pentru copii urmare a consumului de droguri 

şi alcool 

CIDDC 

(copii) 

 

2.1 Conştientizarea părinţilor prin programe şi 

media pentru folosirea muncii excesive şi 

responsabilitatea părinţilor pentru plăţile în 

CIDDC 

(copii) 
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interesul copilului 

2.1 Dezvoltarea serviciilor de tratare a 

alcoolismului 

Participant  

    

 

Obiectivul Specific 2-2 Combaterea abuzului, neglijării şi exploatării copiilor   

(analiza problemei) 

Nu au parvenit observaţii şi propuneri 

La prevedere Observaţia, recomandarea autor comentariu 

    

    

 

(formularea priorităţilor) 

La 

prevedere 

Observaţia, recomandarea autor comentariu 

2.2  Monitorizarea comportamentului copiilor 

rămaşi fără părinţi  

Participant  

2.2 Comisariatele de poliţie să aibă angajaţi 

psihologi care să poate să intervină în situaţii 

relevane (2 ori) 

Participant  

2.2 Existenţa centrelor de criză pentru 

amplasarea temporară a copiilor sau copiilor 

cu părinţi în stare de conflict sau abuz, 

crearea centrelor de plasament 

Participant  

2.2 Implimentarea ordonanţelor de protecţie este 

deficientă, prin urmare monitorizarea 

implementării ordonanţelor trebuie 

însărcinată lucrătorilor sociali, poliţiei, etc 

Participant  

2.2 Serviciile medico-legale pentru cazurile de 

abuz pentru copii sunt contra plată, sunt 

achitate de poliţie, trebuie de introdus 

obligativitatea prestării acestora gratuit 

Participant  

2.2  Introducerea serviciilor de lucru cu abuzatorii Participant  

2.2  Examinarea posibilităţii de excludere a 

împăcare în cazul constatării abuzului 

Participant  

2.2 Specializarea judecătorilor pe cazuri de abuz 

al copilului 

Participant  

2.2  Consolidarea capacităţilor lucrătorilor sociali, 

poliţiştilor, medicilor în domeniul exploatării 

sexuale şi abuzului 

CCTP  
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2.2 Educaţia pentru prevenire a exploatării şi 

abuzului copilului în şcoală ca deprinderi de 

viaţă 

CCTP  

2.2 Crearea serviciilor de adăpost temporar 

pentru victime de abuz 

CCTP  

2.2 Programe şi servicii de reabilitare pentru 

abuzatori 

CCTP  

2.2 Introduecerea măsurilor administartive şi 

penale pentru combaterea muncii excesive  

CIDDC 

(copii) 

 

    

 

Obiectivul 3. Concilierea vieţii de familie cu activitatea de muncă, în mod special pentru 

femei 

Obiectivul Specific 3-1 Redimensionarea semnificaţiei sociale a maternităţii şi paternităţii şi a 

rolului ambilor părinţi în creşterea şi educarea copiilor 

(analiza problemei) 

Nu au parvenit observaţii şi propuneri 

La prevedere Observaţia, recomandarea autor comentariu 

    

    

 

(formularea priorităţilor) 

La prevedere Observaţia, recomandarea autor comentariu 

3.1 Asigurarea îndemnizaţiilor pentru 

creşterea copilului pentru toate mamele, 

inclusiv după 1.5 ani care cresc un copil 

şi lucrează (criteriul de angajare în 

cîmpul muncii nu trebuie să discalifice 

familia) 

Participant  

    

 

Obiectivul Specific 3-2 Promovarea serviciilor de sprijin pentru părinţii încadraţi în cîmpul 

muncii 

(analiza problemei) 

Nu au parvenit observaţii şi propuneri 
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La prevedere Observaţia, recomandarea Autor comentariu 

3.2  Participant  

    

 

(formularea priorităţilor) 

La 

prevedere 

Observaţia, recomandarea Autor comentariu 

3.2  50% de scutire de plată asigurărilor medicale 

şi sociale 

Participant  

3.2  Activizarea grădiniţilor în mediul rural cu 

program prelungit 

Participant  

3.2  Facilităţi fiscale pentru angajatorii care re- 

sau angajează abosolvenţii instituţilor 

rezidenţiale, mamele cu copii, părinţii cu 

dizabilităţi 

Participant  

3.2  Prelungirea îndemnizaţei pentru îngrijirea 

copilului pînă la vîrsta de 3 ani  

Participant  

3.2 Recunoaşterea stagiului de muncă a părinţilor 

care au grija de copiii cu dizabilităţi 

Participant  

3.2  Majorarea cuantumului îmdemnizaţiilor 

pentru întreţinerea copiilor (cel puţin 

dublarea sau coşul munim de consum) 

Participant  

3.2 Servicii de gradiniţe de tip familial după ora 

18.00 pentru părinţii care lucrează peste 

program 

Participant  

3.2 Dreptul la gradiniţă (educaţie) se va 

cuantifica monetar şi va fi atribuit pentru 

serviciile de educaţie, părinţii pot dispune 

pentru aceste scopuri 

Participant  

3.2 Crearea centrelor socializare comunitare 

pentru copii şi părinţi 

Participant  

3.2 Introducerea posibilităţii de a cumula 

activitatea profesională şi implicarea în 

cîmpul muncii a părinţilor cu recepţionarea 

îndemnizaţiilor şi pensiei pentru dizabilitate a 

copiilor 

Participant  

    

 

 

 

 


