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                                                             D E C I Z I E 
                                                                mun. Hînceşti 

    din 26 martie  2018                                                                      nr. 02/04 

 

Cu privire la activitatea Comisiei raionale  

pentru protecţia Copilului aflat în dificultate 

 

       În conformitate cu prevederile pct. 6 (alin. 9) privind atribuţiile Comisiei pentru 

protecţia copilului aflat în dificultate stabilite în Regulamentul-cadru privind organizarea şi 

funcţionarea Comsiei sus-numite, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 7 din 20 ianuarie, 

2016 şi a Regulametului Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate 

(Decizia Consiliului Raional Hînceşti nr. 01/17 din 17.03.2016), în temeiul art. 46 al Legii 

privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 29.12.2006 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 21-35 din 09 martie 2007), Consiliul Raional DECIDE: 

 

1. Se ia act de Nota Informativă prezentată de Preşedintele Comisiei raionale pentru 

protecţia copilului aflat în dificultate, dna Vera PATRAŞCU, cu privire la activitatea 

comisiei pentru anul 2017 (se anexează). 

2. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei: 

- va  propune  Consiliului raional (din mijloacele DASPF) Serviciul social de susținere 

a familiilor cu copii, începînd cu semestrul II al anului curent; 

- va monitoriza şi coordona activitatea echipelor multidisciplinare, raportînd semestrial 

Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copilului. 

3. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Direcţia Învăţămînt, Instituţiile 

medico-sanitare, Inspectoratul de poliţie: 

- vor derula și desfășura activitățile de prevenire și identificare timpurie a copiilor 

supuși riscurilor de neglijare, vioelnță, exploatare etc..; 

4. Se recomandă  Consiliilor locale:  

- să identifice surse pentru angajarea specialistului pentru protecţia drepturilor 

coplilului; 

- să monitorizeze familiile predispuse (sau înregistrate)  la cazuri de încălcare a 

drepturilor copiilor, asigurînd forme de protecţie alternative; 

5. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui 

raionului, dna  Vera PATRAŞCU. 

 

  Preşedintele şedinţei                   Igor EREMIA 

 

      Contrasemnează: 

       Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                              Elena MORARU TOMA 
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ANEXA nr.1 

La Decizia Consiliului raional Hînceşti 

nr.02/04 din 26  martie 2018 

 

 

 

Notă informativă 

cu privire la activitatea Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate 

pentru anul 2017 

 

  Prezentul Proiect  de Decizie este elaborat pornind de la  atribuţiile Comisiei  pentru 

protecţia copilului aflat în dificultate stabilite  în Regulamentul-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea  Comisiei  sus-numite, aprobat  prin  Hotărârea Guvernului 

nr. 7 din 20 ianuarie, 2016  şi a  Regulamentului Comisiei raionale pentru protecţia 

copilului aflat în dificultate (Decizia Consiliului Raional Hînceşti  nr. 01/17 din 17.03.2016) 

 

RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei   raionale pentru protecţia Copilului aflat în 

duficultate  Hînceşti (în continuare  Comisie ) pe perioada 01.01.2017– 31.12.2017 

Activitatea Comisiei  este organizată şi desfăşurată  în condiţiile Legii nr. 140 din 

14.06.2013, privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi 

de părinţi şi ale Hotărârii Guvernului nr.7 din 20.01.2016 privind Regulamentul-cadru 

privind organizarea şi funcţionarea CPCAD și Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 

08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilorprivind mecanismul intersectorial de 

cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor 

victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, precum şi o 

serie de alte acte organice şi normative. În contextual revederii cadrului normativ, în 

perioada raportată, s-au operat modificări  la unele acte care au exclus ori redus din 

incoerențele existente pe acest segment : Codul familiei (din  26.10.2000  modificat mai, 

2017) , Legea privind Administrația publică locală ( Nr. 436 din  28.12.2006, modificat 

noiembrie, 2017),   Legii nr. 45 din 01.03.2007  privind  prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie(modificată  2016) . 

 Comisia(din 9 membri) este un organ  constituit de Consiliul raional şi subordonat Direcţiei 

Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi 

promovării drepturilor copiluluiProblematica supusă dezbaterilor Comisiei  reiese din 

comptențele proprii care se circumscriu obiectivelor, atribuțiilor și principiilor reglementate 

de cadrul normativ.   Chestiunile  vizează aspecte strict încrise în următoarele categorii: 

-  situaţiilor de protecţie, prevenire, depăşire a situaţiilor de risc pentru copii; 

-  asigurării serviciilor din domeniul plasamentului planificat; 

http://lege5.ro/Gratuit/gm4tgmbzgq/legea-nr-217-2003-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-in-familie


-  evaluării competenţelor profesionale a personalului din asistenţa parentală 

profesionistă și seviciilor de tip familial. În anexa Raport statistic cu privire la 

monitrizarea activității Comisiei sunt incluse datele anume conform acestor atribuții, 

clasificate și prezentate în plan comparative. 

(Anexa 2) 

Astfel, în anul 2017 se atestă o descreștere nr. de cazuri ale copiilor în situații de risc 

examinați în Comisie, însă raportat la nr. de minori per total raion cifra indică o situație 

deloc favorabilă. Au fost organizate 14 ședințe (regulamentul prevede ședințe lunare). Cele  

178 de cazuri constituie, în cea mai mare măsură, cazuri care nu au fost soluționate de 

autoritatea tutelară locală. Acest indiciu vorbește despre riscul mare de neglijare, abuz, 

violență, precum și de lipsa de competența existente în familie de a preveni ori rezolva 

adecvat situașiile mai dificile. Structurile instituționale și  administrative, mai puțin putem 

vorbi despre cele obștești și de voluntariat, și-au impulsionat și îmbunătățit acțiunile 

întreprinse pentru soluționarea cazurilor apărute, dar nicidecum nu considerăm că s-a făcut 

totul. 

- Comisia a intervenit în  cazurile a 27 de copii în scopul Prevenirii separării copilului de 

părinți,  când menţinerea în familia era condiţionată de măsuri complexe ale  diferitor 

factori şi/ori specialişti. Deși acțiunile sunt concepute, aplicate în complex, mai rămân încă 

a fi limitate posibilitățile acționale din următoarele considerente: 

 - incoerența cadrului normativ, însă odată cu modificarea acestuia déjà în 2018 vom putea 

reduce din ineficiență pe acest segment; 

- posibilității reale alături de dorința de implicare a factorilor responsabili rămân limitate;, 

-   atitudinea  familiei, pierderea tradițiilor comunităților de relații sociale și de 

comportament.  

- Dezinstituţionalizarea copiilor din servicii de tip rezidenţial(12) s-a soldat cu 

reintegrarea în familie(12) și a plasament planificat (0) Indicile a cunoscut o îmbunătățire, 

fiindcă în toate cele 12 cazuri integrarea s-a făcut în familia biologică, însă  nu întotdeauna 

riscurile au fost excluse, apărând necesitatea implicării repetate și monitorizării acestor 

familii; 

 -  Examinarea propunerilor de separare a copiilor de părinţi şi plasamentul planificat 

al copiilor(172 de copii) constitue o acțiune de extremă, dar inevitabilă. Conform cadrului 

reglementator  APL I urmează  să solicite această formă de protecție doar  în cazurile când 



toate alte forme de intervenție locală s-au epuizat.  Comisia a continuat să înregistreze 

situații când cazurile prezentate spre examinare denotă intervenție tardivă ori 

delăsare/neglijare din partea factorilor responsabili.  Deși DASPF desfășoară activități de 

informare/formare a responsabililor de activitatea echipelor multidisciplinare, de 

sensibilizare a societății, oricum comunitățile intervin rar în prevenirea, raportarea cazurilor 

de abuz, violență, neglijență și de creare a serviciilor proprii de asistență socială specializat. 

Drept rezultat,  în anul 2017 au plasați în serviciui de tip rezidențial 137 de minori. 

Plasați în Serviciul tutelă/curatelă- 28 de copii, față de 29 în anul 2016; 

Plasați în Serviciul de Case ComunitareTip Familial – 6 copii fașă de 2 în anul 2016; 

Examinarea propunerilor privind oportunitatea încetării plasamentului copiilor în 

Serviciul APP și CCTF – 3 cazuri, fașă de 1 în 2016. 

  - Examinarea Raportului, aprobare/reaprobare  Serviciului de Asistenţă Parentală   

şi evaluare profesională  a personalului din acest serviciu-4; 

-  Examinarea propunerilor privind aprobarea solicitanților la funcția de asistent 

parental professional  și părinte-educator -  1/2  în total -  3.  

Nu există, la moment, solicitări pentru APP  cu specificul  - Plasament de urgență și 

plasament de scurtă durată/răgaz,  deși sunt foarte  necesare, iar ca rezolvare, noi suntem 

nevoiți să apelăm la Serviciul plasamant de tip rezidențial pentru copiii în situații de risc  

existent în cadrul Centrului PRO FEMINA, dar care este mai puțin recomandabil.  

 Concluzii, recomandări: 

 Eficienţa activităţii Comisiei:  

Majoritatea cazurilor au un management satisfăcător, rămâne încă problematică aplicarea 

mecanismului prevăzut în Legea administrației publice locale, privind autoritatea tutelară 

locală, inclusiv activitatea echipelor multidisciplinare și cel prevăzut în  Instrucţiunea 

privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, 

asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, 

exploatării şi traficului, atunci când se ajunge la gestionarea cazurilor de abandon școlar, 

vagabondaj, neglijare de orișice tip etc. 

Se confirmă   ca un aspect de reușită faptul că prin Decizia Consiliului Raional (05/15 din 

07.12.2016) s-a  înființat  Serviciul  pentru copiilor în situații de risc care permite activităţi  



permanente de  prevenire, consiliere, separare, resocializare a copiilor ajunşi în situaţiile de 

risc şi care necesită asistenţă specializată. În medie, acest serviciu a avut  o solicitare în 

medie de 8 beneficiari, la capacitatea de 10 locuri, dar este de un real folos, constituind o 

soluție dacă nu optimă, dar salvatoare, în cele mai dese cazuri. 

În scopul creșterii calității activității Comisiei, membrii acestuia au beneficiat de formări 

organizate cu suportul CNPAC-ului, precum și a unor organizații nonguvernamentale. 

Președintele Comisiei( vicepreședintele raionului – Patrașcu V.) , în scopul informării 

primarilor privind cunoașterea și respectarea prevederilor legale, precum și situașia creată la 

capitolul dat a avut 2 comunicări  la întrunirile cu aceștia.  

De către responsabilii Ministerului SASPF au fost organizate 2 seminare de formare pentru 

primary, de asemenea pe domeniul social, în special al copiilor minori. 

 În Raportul anului precedent am remarcat despre  posibila finanțare  și a unui alt serviciu- 

Serviciul social de susținere a familiilor cu copii( decizia Consiliului Raional nr.05/18  din 

07.12.2016 ), care rămâne a fi absolut necesară.  În  anul 2017 nu s-au alocat mijloace de 

la bugetul de stat, iar DASPF nu a avut mijloace care ar fi putut fi direcționate. În 

Legea bugetului pentru anul curent, odată cu modificările parvenite  la finanțarea 

prin FLSP, acest serviciu va primi alocații din bugetul de stat. 

De asemenea, nu s-a  schimbat nimic la aspectul  de implementare a Legii nr. 140  întâlneşte 

impedimente: autorităţile tutelare locale, dar şi cele teritoriale acuză lipsa de personal. Nici 

într-o primărie nu s-a angajat specialist pentru protecţia copilului(art. 6(2) al prezentei legi). 

Prea puţin se lucrează în comun pentru profilaxie, nu este formată o optică corectă a 

societăţii, privind sesizarea cazurilor care pun în pericol sănătatea(psihică, emoţională, 

fiziologică) a minorilor, intervenind de obicei în cazurile f.grave. 

 Deși s-au identificat unele soluții, în cazuri separate,  totuși deplasarea membrilor Comisiei, 

a altor specialişti  în cazurile de documentare, evaluare etc. este limitată  din motive 

obiective, de cele mai deseori: mijloc de transport și cheltuieli pentru acesta, specialiști care 

urmează a fi  coaptați(medici, psihologi, psihatri etc.), spații adecvate pentru desfășurarea 

acțiunilor prevăzute etc.  

Unele decizii rămân cu un termen depăşit la îndeplinire din cauza litigiilor care se află în 

process de judecată ori a  tergiversării hotărîrilor de judecată care uneori impun revederea 

cazurilor  şi adoptarea unor decizii în defavoarea copilului.  



Asistenţa Juridică a Comisiei  rămâne este un aspect vulnerabil, aşa cum DASPF nu dispune 

de aşa serviciu. Consultarea pe anumite chestiuni, inclusiv în pregătirea, desfăşurarea 

şedinţelor, dar, mai ales în adoptarea deciziilor, este indusctabil necesar a fi făcută. Din 

aceste considerente s-au atestat  cazuri de pretenţii, privind rezolvarea conflictelor apărute la 

plasarea/ instituirea tutelei(asupra a 3 minori).  

 

 

 

Activitatea COMISIEI  PENTRU PROTECȚIA COPILULUI AFLAT ÎN 

DIFICULTATE, pentru anul 2017, comparativ cu anul 2016 
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Ex. Vera Patraşcu ,  

Preşedintele Comisiei raionale 

 pentru protecţia copilului aflat în dificultate 

 

 

 

      Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                           Elena MORARU TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


