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SUMAR EXECUTIV 
 
 

Scopul studiului rezidă în identificarea serviciilor destinate copiilor aflaţi în 

contact cu sistemul de justiţie şi stabilirea costului anual al acestora, precum şi evaluarea 

oportunităţii /posibilităţilor de bugetare separată a costurilor corespunzătoare în bugetul 

de stat. 

La realizarea acestui studiu s-a analizat cadrul instituţional ce oferă servicii pentru 

copiii aflaţi în contact cu sistemul de justiţie civilă, contravenţională şi penală, accesibile 

atît minorului care răspunde penal cât şi  minorului care nu răspunde penal (sub 14 ani). 

Cercetarea porneşte de la premiza că fără o cunoaştere adecvată a actualului cadru 

instituţional ce prestează servicii pentru copiii în contact cu sistemul de justiţie, a 

practicilor existente, a nevoilor şi problemelor întâmpinate de către cei implicaţi direct în 

realizarea actului de justiţie ori de protecţie socială a acestora, nu se pot face propuneri 

coerente de reformare a justiţiei pentru copii. De asemenea, suntem de părerea că studiul 

va aduce la cunoştinţa practicienilor şi factorilor de decizie guvernamentali carenţele 

funcţionării sistemului de justiţie pentru copii şi exemplele de bună practică existente. 

În cadrul studiului au fost analizate următoarele trei coordonate: prima coordonată 

vizează analiza cadrului instituţional existent ce prestează servicii pentru copiii aflaţi în 

contact cu sistemul de justiţie, prin prisma cadrului normativ, a politicilor şi a practicilor 

funcţionale la nivelul justiţiei pentru copii, cea de a doua se referă la stabilirea costului 

anual al acestor servicii, precum şi evaluarea oportunităţii/posibilităţilor de bugetare 

separată a costurilor corespunzătoare în bugetul de stat, cea de a treia coordonată conţine 

recomandările grupului de experţi. 

La realizarea studiului au fost aplicate metode de cercetare teoretice şi empirice, 

cum ar fi aplicarea ghidului de interviu.  Interviurile au fost realizate cu participarea 

persoanelor ce activează în instituţiile care au tangenţă nemijlocită cu obiectul studiului 

respectiv. Prin acest instrument s-a urmărit identificarea opiniilor, atitudinilor şi 

acţiunilor colaboratorilor cu privire la calitatea serviciilor acordate, precum şi 

identificarea unor servicii noi de care ar putea beneficia copiii în contact cu sistemul de 

justiţie. 
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Rezultatele studiului arată că dezvoltarea serviciilor destinate copiilor este privită 

şi apreciată diferit de către actorii instituţionali implicaţi în realizarea justiţiei pentru copii 

din Republica Moldova. Actorii instituţionali ce activează în domeniul protecţiei 

copilului (psihologii, asistenţii sociali etc.) doresc crearea serviciilor de alternativă în 

comunitate, dezvoltarea unor servicii de calitate în instrumentarea cauzelor civile şi 

penale cu copii, denumind generic această necesitate “justiţie prietenoasă copiilor”, care 

poate lua forma de organizare a instanţelor specializate. Specializarea instanţelor de 

judecată este abordată în sensul creării nu a locaţiilor separate, dar a serviciilor 

specializate pentru copii, cum ar fi complete de judecată specializate, servicii de asistenţă 

psihopedagogică, încăperi prietenoase copiilor.  

Reprezentanţii instituţiilor de drept optează pentru menţinerea structurilor 

organizaţionale actuale care pot fi dezvoltate prin specializarea personalului ce 

instrumentează cauze cu copii şi dotarea necesară bunei instrumentări a acestor cauze 

(camere de audiere prietenoase copiilor, săli de judecată dotate corespunzător etc.). 

În urma realizării studiului pot fi evidenţiate următoarele aspecte: actualmente nu 

este elaborat un concept clar de structură, pe verticală şi orizontală a sistemului de 

protecţie a copilului la toate nivelurile, ce generează inconsecvenţe în ceea ce priveşte 

modul de instrumentare a cazurilor copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, iar 

mecanismele de asistenţă diferă în funcţie de zona geografică din care provine copilul, 

respectiv din republică sau municipiul Chişinău; cadrul instituţional existent prestează un 

spectru îngust de servicii şi este orientat spre oferirea serviciilor de suport pentru copiii ce 

au calitate de victimă; cadrul de infrastructură folosit de către procuratură, comisariate de 

poliţie, instanţe de judecată, centre de expertiză legală nu oferă oportunităţi de audiere a 

minorului în spaţii/încăperi prietenoase copilului; rolul pedagogului în instanţă este doar 

o formalitate; aprecierea eficienţei serviciilor, monitorizarea şi evaluarea calităţii acestora 

se face în baza rapoartelor statistice fiind inaplicapil criteriul de apreciere prin evaluarea 

satisfacţiei beneficiarului şi a familiei acestuia; serviciul de mediere este nefuncţional din 

următoarele considerente: necunoaşterea publică a serviciului, lipsa de implicare a 

actorilor instituţionali în promovarea medierii, inexistenţa  documentelor de politici ce ar 

asigura funcţionalitatea serviciului, dificultăţile de finanţare de către stat. 
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La capitolul tendinţe pozitive putem remarca că instituţiile prestatore de servicii 

pentru copii oferă servicii de calitate; se dezvoltă servicii specializate pentru copiii 

victime ale abuzului şi exploatării sexuale, traficului de fiinţe umane, violenţei în familie 

etc.; acţiunile de dezinstituţionalizare sunt corelate cu dezvoltarea serviciilor de 

alternativă care oferă un mediu protectiv apropiat de cel familial; specializarea 

procurorilor în domeniul protecţiei drepturilor copilului; existenţa unei 

practici/metodologii de formare iniţială şi continuă a procurorilor, magistraţilor, 

angajaţilor instituţiilor penitenciare în domeniul asistării copilului aflat în contact cu 

sistemul de justiţie. 

Studiul a urmărit realizarea unei analize calitative a serviciilor destinate copiilor 

aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, care să ofere recomandări decidenţilor în crearea 

de politici şi practici unitare. 

Printre recomandările propuse enumerăm: elaborarea materialelor de suport 

metodologic ce ar explica asistenţilor sociali, psihologilor, pedagogilor, inspectorilor 

pentru minori, ofiţerilor de urmărire penală, medicilor legişti în mod clar şi ne-echivoc 

statutul copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie şi ar prevedea instrucţiuni 

metodologice de asistenţă a acestora; organizarea programelor de instruire continuă, în 

baza unui curriculum special pentru personalul ce asistă copiii în contact cu sistemul de 

justiţie: asistenţii sociali, pedagogii, psihologii, funcţionari publici, asistenţii medicali 

etc.; crearea unui sistem informaţional de monitorizare a evoluţiei în timp a fiecărui copil 

ajuns în contact cu sistemul de justiţie şi/sau de protecţie a copilului aflat în dificultate; să 

fie elaborată o lege ce ar reglementa modul de exercitare a profesiei de psiholog cu drept 

de liberă practică; crearea în cadrul centrelor de expertiză medico-legală a unui serviciu 

specializat în asistenţa/examinarea copiilor separat de adulţi şi specializarea personalului 

medical în lucrul cu copiii (medici legişti, medici psihiatri şi psihologi). 

Credem că rezultatele studiului vor deveni utile specialiştilor, asistenţilor sociali 

sau pedagogilor din sfera instituţiilor publice sau a organizaţiilor neguvernamentale cu 

activitate în domeniul justiţiei pentru copiii şi/sau protecţiei drepturilor copilului. Sperăm 

ca acest studiu, respectiv concluziile şi recomandările acestuia, să fie utile Ministerului 

Justiţiei şi partenerilor săi, în ceea ce priveşte aplicarea strategiei de reformare a 
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sectorului de justiţie, componenta justiţia pentru copii, dar şi practicienilor implicaţi în 

desfăşurarea actului de justiţie. 

 

 

 

 

INTRODUCERE 
 

Potrivit art. 20 din Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, orice copil 

care este, temporar sau definitiv, lipsit de mediul său familial, sau care, în propriul său 

interes, nu poate fi lăsat în acest mediu, are dreptul la protecţia şi ajutorul special din 

partea statului. 

Republica Moldova este o ţară în tranziţie, care aspiră să adere la Uniunea 

Europeană şi reformarea continuă a sistemului ei juridic va juca un rol important în 

promovarea integrării europene a ţării. Ca urmare a transformărilor democratice 

consecutive prin care a trecut Republica Moldova, a fost favorizată crearea propriei baze 

legislative pentru a desfăşura din plin procesul de armonizare a legislaţiei naţionale la 

standardele internaţionale.  

Toate aceste repere au pus baza mecanismelor juridice necesare protejării 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, inclusiv al copilului. În condiţiile 

democratizării tuturor sferelor vieţii sociale o deosebită importanţă se acordă consolidării 

familiei, prin oferirea unor servicii de calitate, menite să apere nu numai familia ca 

entitate componentă a societăţii, dar şi copilul ca personalitate umană. 

Drepturile copilului fac parte din categoria drepturilor omului şi decurg din 

calităţile distincte ale copilului ca persoană, de aceea copilul trebuie să beneficieze de 

drepturile generale ale omului, la care suntem toţi îndreptăţiţi încă din momentul naşterii. 

Mai mult, copilul este vulnerabil în procesul de dezvoltare şi are nevoie de o oarecare 

autonomie, fapt ce presupune dispunerea de către acesta a unor drepturi proprii, în special 

drepturi de protecţie (care se referă la protecţia împotriva oricărei forme de abuz fizic, 

emoţional, exploatare etc.), drepturi la dezvoltare (care prevăd accesul la toate tipurile de 
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servicii sociale, educative, medicale, legale etc.) şi drepturi de participare (care presupun 

dreptul de implicare în deciziile care îl privesc).  

Republica Moldova, ratificând instrumente internaţionale cu privire la drepturile 

copiilor şi-a asumat pe deplin responsabilitatea pentru respectarea acestor standarde, prin 

elaborarea şi adoptarea unor politici naţionale clare şi previzibile de protecţie a copilului, 

crearea cadrului instituţional privind implementarea politicilor adoptate, folosirea unor 

mecanisme eficiente de protecţie a diferitor categorii de copii, precum şi prestarea unor 

servicii calitative încât să răspundă necesităţilor copilului şi să îmbunătăţească calitatea 

vieţii acestora.  

Standardele internaţionale recunosc copilul ca persoană şi nu ca o extensie a 

părinţilor, fiind titular al tuturor drepturilor ce derivă din acest statut cu sublinierea 

particularităţilor bio-psiho-sociale ale acestuia, de natură a-i limita capacitatea juridică în 

diferite situaţii. Toate acestea reclamă intervenţia unor măsuri de asistenţă, protecţie şi 

ocrotire a copilului corespunzător stadiului său de dezvoltare ontogenetică. Aceasta din 

urmă particularitate imprimă vulnerabilitate drepturilor copilului deoarece, deşi formal 

identice, conţinutul lor şi formele de aplicare diferă în funcţie de procesul de dezvoltare al 

copilului, reclamând imperativ intervenţia principiului interesului superior al copilului. 

Totodată, viaţa este complexă şi cu multe evenimente imprevizibile. Nimeni nu 

este scutit de situaţii neplăcute şi nimeni nu ne poate garanta că nu vom interacţiona cu 

sistemul justiţiei, cu organele poliţiei, procuraturii sau judecătoreşti. Pentru cei maturi 

realitatea ce ne înconjoară este mai mult sau mai puţin cunoscută, ei ştiind cum să evite 

anumite influenţe negative, să înţeleagă ce le poate dăuna şi cum să se comporte în 

societate.  

Copii au o experienţă de viaţă sumară, deprinderi sociale superficiale, nu prea ştiu 

să aleagă priorităţile, în consecinţă, cad uşor sub influenţe negative, pot fi manipulaţi şi 

comit mai multe fapte ilicite. Deseori copii ajung să aibă probleme cu legea, fie din 

necunoaştere, fie din cauza mediului care i-a afectat, fie chiar din vina părinţilor care nu 

au ştiut cum să le explice ce este bine şi ce este rău. Orice copil bănuit, învinuit de 

săvârşirea unei infracţiuni riscă să fie reţinut, arestat şi perchiziţionat şi în final 

condamnat. Atunci apare întrebarea ce facem în acest caz, cum procedăm pentru a apăra 

drepturile şi libertăţile acestui copil. De aceea, înţelegerea acestor acţiuni, cunoaşterea 
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drepturilor persoanei reţinute, acuzate, condamnate sunt extrem de importante atât din 

partea colaboratorilor organelor de ocrotire a normelor de drept, cît şi din partea celorlalţi 

participanţi la procesul penal.  

Principalele intervenţii a statului trebuie să se dezvolte în vederea asigurării unei 

justiţii prietenoase copilului, o justiţie accesibilă, corespunzătoare vârstei, rapidă, 

adaptată şi concentrată pe necesităţile şi drepturile copilului, inclusiv pentru acordarea 

serviciilor de calitate presentenţială, sentinţială în comunitate, penitenciară şi 

postpenitenciară, potrivit Legii nr. 8 din 14 februarie 2008  cu privire la probaţiune1.  

Trebuie să recunoaştem că iniţiativele privind realizarea unei justiţii pentru copii 

au aparţinut atât  instituţiilor guvernamentale cât şi neguvernamentale ce au implementat 

proiecte şi programe care au avut abordări şi viziuni diferite, prin toate acestea 

urmărindu-se însă implementarea aceloraşi principii, standarde şi recomandări 

internaţionale în instrumentarea cauzelor cu copii. 

 

GLOSAR 
 

Copil se consideră a fi orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, exceptand cazurile 

în care legea aplicabilă copilului stabileşte limita majoratului sub aceasta vârstă2. 

Copil aflat în contact cu sistemul de justiţie este persoana ce nu a împlinit 

vârsta de 18 ani, care direct sau indirect, spontan sau intenţionat interacţionează cu 

instituţiile publice ce fac parte din cadrul sistemului de justiţie penală, contravenţională şi 

civilă. 

Serviciu reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi realizate pentru a satisface 

necesităţile persoanei în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate. 

Servicii destinate copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie reprezintă 

ansamblul de măsuri şi activităţi efectuate pentru a realiza actul de justiţie şi/sau a 

satisface necesităţile de asistenţă juridică, psihologică, socială, educaţională, medicală ale 

                                                   
1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2008, nr. 103-105 

2 Notă: art. 1 din Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului adoptată la 20 noiembie 1989 
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copilului, în vederea depăşirii situaţii de dificultate generată de interacţiunea cu 

instituţiile ce fac parte din cadrul sistemului de justiţie penală, contravenţională şi civilă. 

Costul reprezintă valoarea monetară cumulată a tuturor resurselor folosite pentru 

a atinge un rezultat specific. Pentru identificarea exactă a costurilor trebuie să se 

identifice şi cuantifice toate resursele alocate şi costurile trebuie considerate într-o 

perioadă de timp fixată. 

Costuri directe sunt costurile resurselor (salarii, resurse şi servicii) folosite 

implicit la acordarea unui serviciu. 

Costuri indirecte sunt alte costuri aferente prestării serviciului (cum ar fi 

costurile de instituire). 

Bugetul pe programe este un program de activităţi (grupuri de activităţi) majore, 

pentru care sînt definite scopuri, obiective, descriere narativă şi indicatori de performanţă 

şi pentru realizarea căruia sînt alocate resursele respective.  

Programul reprezintă o activitate majoră sau grup de activităţi stabilite de către o 

organizaţie pentru a susţine şi implementa politica bugetară.  

Scopul este un deziderat cu caracter general al rezultatelor scontate ce derivă 

imediat de la realizarea programelor.  

Obiectivele sînt declaraţii ale realizărilor şi rezultatelor scontate, măsurabile 

pentru o anumită perioadă de timp, care reflectă progresul înregistrat în atingerea 

scopului.  
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ABORDĂRI CONTEXTUALE 
 

Procesul de reformă a sistemului judiciar al Republicii Moldova a impus 

elaborarea şi adoptarea de către Guvern a unor strategii naţionale şi secvenţiale de natură 

să contribuie la apărarea statului de drept şi a supremaţiei legii inclusiv prin 

implementarea, printre altele, a legislaţiei în domeniul protecţiei drepturilor copilului. 

În anul 2003 Grupul de lucru privind justiţia juvenilă instituit de către Consiliul 

naţional pentru protecţia drepturilor copilului, compus din reprezentanţi ai ministerelor şi 

instituţiilor corespunzătoare, precum şi din experţi naţionali independenţi, a desfăşurat o 

evaluare a sistemului de justiţie juvenilă. Recomandările din cadrul raportului au fost 

prezentate la Conferinţa naţională privind justiţia juvenilă şi aprobate de autorităţile 

relevante ulterior în acelaşi an, care într-o măsură oarecare au asigurat elaborarea 

politicilor privind problema justiţiei juvenile, în vederea eficientizării sistemului justiţiei 

pentru minori. 

 Potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 174 din 19 iulie 2007 privind aprobarea 

Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc şi a Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc3, unul din obiectivele 

principale ale Parlamentului Republicii Moldova sunt eficientizarea sistemului justiţiei 

pentru minori. Au fost identificate patru obiective/activităţi specifice: a) evaluarea 

necesarului de personal şi de spaţii pentru instrumentarea şi judecarea în cele mai bune 

condiţii a cauzelor în care sunt implicaţi minori, victime sau infractori; b) perfecţionarea 

cadrului legislativ în domeniul protecţiei drepturilor minorilor prin elaborarea unor 

propuneri de reglementare unitară, pentru simplificarea procedurilor şi sporirea 

garanţiilor procesuale acordate minorilor în cadrul examinării cauzelor cu implicarea lor, 

precum şi în procesul aplicării pedepselor faţă de minori; c) specializarea judecătorilor şi 

a altor categorii de personal din sistemul judecătoresc în cadrul cursurilor de formare ce 

vor fi organizate la nivelul Institutului Naţional al Justiţiei şi d) crearea infrastructurii 

pentru funcţionarea în bune condiţii a justiţiei pentru minori. 

 Scopurile propuse sunt binevenite şi necesare, având ca urmare acordarea unor 

servicii de calitate copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie. 

                                                   
3 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2007, nr. 136-140, art. 582 
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 În acest context, prin Legea nr. 295 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea 

Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011, o atenţie deosibită a fost acordată 

consolidării justiţiei juvenile, prin elaborarea unor propuneri de reglementare unitară, 

pentru simplificarea procedurilor şi sporirea garanţiilor procesuale acordate minorilor; 

înăsprirea sancţiunilor pentru atragerea minorilor în activităţi economice, precum şi 

crearea infrastructurii pentru funcţionarea în condiţii adecvate a justiţiei pentru minori, 

prin specializarea judecătorilor şi a altor categorii de personal din sistemul judiciar şi 

crearea unui centru de documentare şi informare accesibil profesioniştilor în materie de 

justiţie juvenilă. 

 Totodată, poliţia în scopul eficientizării, democratizării şi sporirii responsabilităţii 

faţă de comunitate, în vederea prevenirii criminalităţii în rândul minorilor va întreprinde 

un complex de măsuri şi programe speciale pentru minori şi familiile acestora, care 

locuiesc într-un mediu cu risc infracţional sporit, ceea ce generează consumul de droguri 

ori promovarea unei culturi infracţionale. 

 Mai mult ca atât, art. 13 din Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la 

probaţiune reglementează probaţiunea în privinţa minorilor, care se desfăşoară ţinându-se 

cont de obligativitatea respectării interesului superior al copilului şi de scopul protecţiei 

temporare a copilului aflat în dificultate, al resocializării şi al reintegrării lui în familia 

biologică sau adoptivă, în casă de copii de tip familial, precum şi în comunitate.  

Acţiunile de probaţiune în privinţa minorilor se axează pe: a) asigurarea procesului de 

reabilitare psihopedagogică a personalităţii; b) abordarea individuală a fiecărui caz, cu o 

atenţie sporită, ţinîndu-se cont de particularităţile personale şi de particularităţile vîrstei; 

c) stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu serviciile de protecţie a drepturilor copilului; d) 

monitorizarea situaţiei pre- şi postintegrare a minorului în familie; e) dezvoltarea 

capacităţii familiei şi a comunităţii de a asigura asistenţă minorului şi de a preveni riscul 

intrării lui în dificultate; f) relaţiile cu mass-media în aplicarea măsurilor de probaţiune 

faţă de minor, în scopul abordării tuturor problemelor doar prin prisma respectării 

interesului superior al copilului. 

 Prin urmare, Republica Moldova îşi consolidează eforturile, în vederea asigurării 

unei justiţii prietenoase copilului, însă neînţelegerea importanţei unei abordări mai vaste 

şi bazate pe date concrete confirmă necesitatea îmbunătăţirii activităţilor statului de 
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prestare a unor servicii mai calitative, încît să răspundă necesităţilor copilului şi să 

îmbunătăţească calitatea vieţii acestora.   

 

METODOLOGIE  
 

Obiectivul acestui studiu vizează trei coordonate: o coordonată este dată de 

analiza cadrului instituţional existent ce prestează servicii pentru copiii aflaţi în contact 

cu sistemul de justiţie, prin prisma cadrului normativ, a politicilor şi a practicilor 

existente la nivelul justiţiei pentru copii, cea de a doua se referă la stabilirea costului 

anual al acestor servicii, precum şi evaluarea oportunităţii/posibilităţilor de bugetare 

separată a costurilor corespunzătoare în bugetul de stat, cea de a treia coordonată conţine 

recomandările grupului de experţi. 

  Pornind de la acest obiectiv general principalele obiective specifice urmărite au 

vizat: 

- analiza situaţiei actuale în domeniul serviciilor pentru copiii în contact cu sistemul de 

justiţie şi a costului anual al acestora (servicii de asistenţă socială, medicală, educaţională, 

servicii de probaţiune, servicii de asistenţă legală, servicii de detenţie etc.); 

- evaluarea şi identificarea necesarului real de servicii pentru copiii aflaţi în contact cu 

sistemul de justiţie, prin prisma standardelor internaţionale şi europene relevante, 

estimarea costului pentru implementarea anuală a acestora şi elaborarea devizului de 

cheltuieli;  

- evaluarea oportunităţii şi a posibilităţilor de includere într-o componentă separată a 

bugetului de stat a mijloacelor financiare destinate serviciilor pentru copiii aflaţi în 

contact cu sistemul de justiţie; 

- elaborarea unui set de recomandări pentru asigurarea anuală a necesarului real de 

servicii pentru copiii aflaţi în contact cu sistemul de justiţie. 

În procesul de realizare a studiului au fost folosite următoarele metode teoretice: 

analiza comparativă, metoda gramaticală (textuală), metoda liberei cercetări ştiinţifice, 

metoda logică şi derivate ale acesteia, precum şi metoda analizei şi sintezei. Metoda 

analizei comparative ca o formă specială de cercetare, a fost combinată cu informaţii şi 

date oficiale în acest domeniu, care au fost exploatate în scopul determinării status quo-
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ului legislaţiei naţionale şi corespunderii acesteia standardelor internaţionale, precum şi 

bunelor practici existente în domeniu. 

Printre metodele empirice de cercetare au fost folosite ancheta prin interviu 

individual şi convorbirea ramificată, ghidul de interviu, care au fost aplicate principalilor 

actori implicaţi în acest domeniu, urmărindu-se identificarea opiniilor şi perspectivelor 

acestora asupra unor aspecte care au reprezentat punctele de interes ale cercetării.  

Pentru realizarea studiului au fost selectate 30 instituţii ce prestează servicii 

pentru copii, dintre care patru instituiţii publice ce coordonează activitatea serviciilor 

aflate în subordine: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Direcţia municipală 

pentru protecţia drepturilor copilului, mun. Chişinău, Direcţia Generală Educaţie, Tineret 

şi Sport Chişinău, Secţia asistenţă socială şi protecţia familiei, mun. Bălţi, 9 (nouă) 

Centre de reabilitare şi protecţie a copiilor: Centrul de Reabilitare Socială a Copiilor 

“Casa Gavroche”, Centrul de zi şi plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în 

perioada post instituţională “Vatra”, Centrul pentru copilărie adolescenţă şi familie 

“PRO.DO.C.S.”, Centrul de plasament temporar al copiilor în situaţii de risc “Azimut”, 

or. Soroca, Centrul de reabilitare şi protecţie socială a copiilor în situaţie de risc « 

Пламьче» din or. Taraclia, Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi  potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane, mun. Chişinău, Centrul de criză familială „SOTIS”, 

mun. Bălţi, Centrul de plasament temporar al copiilor în situaţie de risc „Drumul spre 

casă”, mun. Bălţi, Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă “Evrica”, mun. 

Bălţi, 2 (două) Centre de diagnostic şi reabilitare psihologică: Centrul de asistenţă 

psihosocială a copilului şi familiei AMICUL, Centrul de Diagnostic şi Reabilitare 

“Armonie”, 5 (cinci) instituţii penitenciare: Penitenciarul nr. 11, mun. Bălţi, Izolatorul de 

detenţie nr. 13, mun. Chişinău, Penitenciarul nr. 5, or. Cahul, Penitenciarul nr. 7, s. 

Rusca, Penitenciarul nr. 2, or. Lipcani, (5) cinci birouri de probaţiune, 6 (şase) organizaţii 

neguvernamentale ce oferă diverse servicii pentru copii. Interviurile individuale s-au 

realizat cu 30 persoane care activează în domeniul justiţiei, asitenţei sociale, protecţiei 

copilului (judecători, procurori, ofiţeri de urmărire penală, asistenţi sociali comunitari, 

funcţionari din cadrul DPDC, avocaţi etc.). Interviurile au fost realizate în limbile română 

şi rusă.  
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Interviurile şi convorbirile s-au derulat atît la nivelul factorilor de decizie cît şi la 

nivelul executorilor din instituţiile care prestează servicii de probaţiune, detenţie, 

asistenţă legală, educaţională, medicală, socială pentru copiii aflaţi în contact cu sistemul 

de justiţie, prin intermediul căruia au fost solicitate aprecieri generale asupra impactului 

serviciilor respective (oportunitate, eficacitate şi eficienţa), informaţii privind sistemul de 

monitorizare a calităţii serviciilor prenotate acordate copiilor, precum şi propuneri de 

îmbunătăţire a calităţii acestor servicii.   

Datele au fost ulterior raportate în funcţie de forma de organizare, aria de 

activitate, servicii sociale aflate în subordonarea instituţiei/organizaţiei intervievate, 

domeniul principal de activitate, grupul ţintă, statutul copiilor asistaţi de 

instituţia/organizaţia intervievată în raport cu sistemul de justiţie, criteriile de admitere în 

serviciu; serviciile şi asistenţa oferite copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, 

modalităţile/criteriile de examinare a cazurilor copiilor aflaţi în contact cu sistemul de 

justiţie, resursele umane disponibile pentru realizarea serviciului.   

Pentru a identifica costurile serviciilor sociale pentru copii în contact cu sistemul 

de justiţie s-a folosit metoda evaluării monetare a resurselor folosite pentru prestarea 

acestora.  Etapele evaluării costurilor au fost:  

Definirea serviciilor pentru care costurile vor fi calculate, precum şi identificarea 

cu precizie a resurselor care sunt folosite la prestarea/livrarea serviciului respectiv. 

Această etapă a presupus identificarea costurilor pentru fiecare din resursele folosite şi 

repartizarea lor după tipul costului şi anume costuri directe, costuri indirecte. Tabelul 1 

Defineşte tipurile de costuri şi prezentă metoda de calcul al fiecăruia. 

 
 
 
Tabelul 1. Tipurile de costuri 

 

TIPUL 
COSTULUI 

CONCEPT METODA DE CALCUL 

DIRECT Costurile resurselor (salarii, 
resurse şi servicii) folosite 
implicit la acordarea unui 
serviciu.  

Costurile exprimate în termeni 
monetari şi sunt calculate în baza 
datelor contabile. 
 



 17

 
La estimarea valorii monetare pentru fiecare tip de cost identificat, valoarea a fost 

atribuită conform cheltuielilor respective prezentate în actele contabile. (buget forma 2,3) 

Valoarea monetară a fost estimată în baza cheltuielilor fixate în actele contabile 

pentru perioada de timp considerată, în cazul prezentului studiu  - pentru anul 2010. 

După identificarea costurilor ele au fost atribuite resurselor, şi respectiv resursele, 

au fost atribuite serviciului evaluat. Au fost considerate normativele (daca există) de 

calcul al costurilor pentru resursele folosite, conform prevederilor în vigoare. 

După atribuirea valorii monetare pentru fiecare din resurse utilizare s-a estimat 

costul total al serviciului, costul mediu pe beneficiar, după cum este arătat în Tabelul 2. 

 
 
Tabelul 2.  Sinteza costurilor  

CONCEPT DEFINITIE INDICATOR 
COST TOTAL Suma tuturor costurilor legate 

de prestarea unui serviciul. 
Suma costurilor directe. 
 

COST MEDIU 
PER 
BENEFICIAR 

Costul total împărţit la 
numărul de beneficiari (copii)  

Cost total împărţit la numărul de 
beneficiari cărora li sa acordat 
serviciul timp de un an. 

 
Pentru evaluarea costurilor s-au folosit date secundare, ele fiind prezentate de 

către instituţiile publice şi private prestatoare de servicii sociale copiilor în contact cu 

legea. De asemenea au fost folosite date din baza de date ale Ministerului de Finanţe 

BOOST.  

În procesul colectării datelor, în special cele ce vizau bugetele executate, experţii 

au întâlnit diverse dificultăţi de ordin practic: lipsa de timp a unora dintre persoanele 

intervievate; atitudinea reticentă şi rezervată a unor instituţii şi organizaţii faţă de ideea de 

a prezenta  bugetele executate, în multe cazuri, a fost nevoie de obţinerea unor aprobări 

din partea superiorilor ierarhici, etc. Per ansamblu, ţinem totuşi, să mulţumim tuturor 

participanţilor în calitate de respondenţi la această cercetare pentru cooperare şi 

disponibilitate. 

INDIRECT Alte costuri aferente prestării 
serviciului care nu contribuie 
direct la prestarea serviciului, 
cum ar fi cele de administrare. 

Costurile exprimate în termeni 
monetari şi sunt calculate în baza 
datelor contabile 
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I. TAXONOMIA SERVICIILOR PSIHO-SOCIO-LEGALE DESTINATE 
COPIILOR AFLAŢI ÎN CONTACT CU SISTEMUL DE JUSTIŢIE 
 
Lista serviciilor destinate copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie 
 

În acest subcapitol ne-am propus să identificăm actorii instituţionali ce prestează 

servicii pentru copiii aflaţi în contact cu sistemul de justiţie. 

În rezultatul evaluării cadrului instituţional existent, de către experţi au fost 

identificate următoarele servicii destinate copiilor aflaţi în contact cu sitemul de justiţie: 

1. Poliţia 

a. Organele de urmărire penală 

b. Servicii de asistenţă psiho-pedagogică acordate copilului în cursul urmăririi penale 

c. Serviciul (Inspectoratul) pentru minori aflat în subordinea Direcţiei generală poliţie 

ordine publică din cadrul Departamentului poliţie al Ministerului Afacerilor Interne 

d. Servicii de plasament de tip rezidenţial - Centrul de Plasament Temporar al Minorilor 

aflat în subordinea Comisariatului General de Poliţie, mun. Chişinău 

e. Servicii de pază şi escortă 

2. Procuratura 

3. Servicii de asistenţă legală 

a. Servicii acordate de sistemul de asistenţă juridică garantată de către stat 

b. Servicii acordate de Avocatul Parlamentar 

4. Servicii acordate copilului în cursul examinării cauzei în instanţa de judecată  

a. Servicii de reprezentare 

b. Servicii de interpretariat/traducere 

c. Servicii de asistenţă psiho-pedagogică 

5. Servicii de mediere 

6. Servicii de asistenţă şi reabilitare acordate copiilor supuşi probaţiunii 

7. Servicii de detenţie 

8. Servicii sociale 

A. Prestatori publici de servicii sociale 

a. Instituţiile de asistenţă socială create şi gestionate de autorităţile administraţiei 

publice centrale - Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; 

b. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea  
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- Direcţiile/Secţiile raionale asistenţă socială şi protecţie a familie;  

- Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului din mun. 

Chişinău 

-  Servicii de plasament: publice şi private 

- Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 

c. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi - Serviciul de asistenţă 

socială comunitară. 

B. Prestatori privaţi de servicii sociale 

a) ONG uri cu domeniul de activitate în sfera socială 

b) Servicii de plasament 

9. Servicii educaţionale publice 

a. Servicii de educaţie şi plasament rezidenţial. 

b. Servicii de educaţie prestate în cadrul izolatoarelor de detenţie şi a instituţiilor de 

detenţie 

c. Servicii educaţionale de alternativă prestate în cadrul izolatoarelor de detenţie şi a 

instituţiilor de detenţie 

10. Servicii socio- educaţionale comunitare 

11. Servicii de tutelă şi curatelă 

12. Servicii de asistenţă şi reabilitare psihologică: publice şi private 

a. Serviciul psihologic şcolar 

b. Centrul de Diagnostic şi Reabilitare psihologică  “Armonie” 

c. Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copil / Centrul de asistenţă 

psihosocială a copilului şi familiei AMICUL 

13. Servicii de expertiză 

a. Servicii de expertiză medico legală 

b. Servicii de expertiză medico psihiatrică 

c. Servicii de expertiză medico narcologică 

14. Servicii de imigrare 

a. Centrul de Plasament Temporar al Străinilor 

b. Centrul de Cazare pentru Solicitanţii de Azil 
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           Cadrul instituţional existent 
 

Analiza cadrului instituţional existent şi a responsabilităţilor instituţiilor/ 

organizaţiilor implicate în prestarea serviciilor pentru copiii aflaţi în contact cu 

sistemul de justiţie. 

O cerinţă importantă pentru modernizarea şi susţinerea reformei sistemului de 

protecţiei copilului o constituie implicarea unui număr cât mai mare de parteneri la nivel 

naţional, regional şi local a căror interacţiune să răspundă cerinţelor actuale şi de 

perspectivă din domeniul promovării drepturilor copilului. Astfel, apărarea efectivă a 

drepturilor şi libertăţilor copilului este realizabilă doar prin conjugarea eforturilor acelor 

instituţii publice şi private care protejează şi promovează drepturile copilului. 

În acest subcapitol ne-am propus să analizăm spectrul de servicii destinate 

copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie prin prisma următoarelor aspecte: 

funcţionarea serviciului în raport cu situaţia copiilor aflaţi în contact cu sistemul de 

justiţie; cadrul normativ ce reglementează activitatea serviciului; practici de funcţionare a 

serviciului (rezultate şi carenţe), eficienţa serviciului prin monitorizarea/evaluarea 

calităţii serviciului; caracterul prietenos al serviciului în raport cu necesităţile copilului; 

revizuirea periodică a serviciului prestat în raport cu necesităţile copilului; 

instruirea/specializarea personalului implicat; buget/costuri pentru funcţionarea 

serviciului; recomandări de îmbunătăţire a serviciului analizat. 

Potrivit alin. (2) al art. 2 din Convenţia internaţională cu privire la drepturile 

copilului, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 408 din 12 

decembrie 19904, statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru ca copilul să 

fie efectiv protejat împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancţiuni motivate de 

situaţia juridică, activităţile, opiniile declarate sau convingerile părinţilor săi, ale  

reprezentanţilor săi legali sau ale membrilor familiei sale. Articolul 3 statuează că, în 

toate deciziile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituţii publice sau private de 

ocrotire socială, de către tribunale, autorităţi administrative sau de organe legislative, 

interesele superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate. Statele 

părţi se angajează să asigure copilului protecţia şi îngrijirile necesare pentru bunăstarea 

                                                   
4 Monitorul Oficial 1990, nr. 012 
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sa, ţinând cont de drepturile şi obligaţiile părinţilor săi, ale tutorilor săi, ale altor persoane 

legal responsabile pentru el, şi vor lua, în acest scop, toate măsurile legislative şi 

administrative corespunzătoare.5 Astfel, statul şi-a asumat angajamentul să garanteze 

copiilor aflaţi în jurisdicţia sa respectarea tuturor drepturilor enunţate în Convenţie, 

indiferent de provenienţa etnică sau socială, apartenenţa la o anumită cultură, religie, 

limbă, convingeri etc. 

În vederea respectării tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 

parte, statul nostru a iniţiat procesul de elaborare şi armonizare a legislaţiei naţionale, 

realizând o totalitate de mecanisme juridice care au menirea asigurării respectării 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale copilului. 

Printre cele mai semnificative acte naţionale care reglementează acordarea 

serviciilor legale privind protejarea drepturilor copilului enumerăm: Legea nr. 338 din 15 

decembrie 1994 privind drepturile copilului6, Codul Familiei al Republicii Moldova nr. 

1316 din 26 octombrie 20007, în continuare CF, Codul de procedură penală al Republicii 

Moldova nr. 122 din 14 martie 2003, în continuare CPP8, Codul de procedură civilă al 

Republicii Moldova nr. 225 din 30 mai 20039, în continuare CPC, Legea nr. 99 din 28 

mai 2010 privind regimul juridic al adopţiei10, Codul contravenţional al Republicii 

Moldova nr. 218 din 24 octombrie 200811, în continuare CC, Hotărârea Parlamentului nr. 

222 din 20 noiembrie 200812  prin care Tamara Plămădeală a fost numită în funcţia de 

avocat parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului, pentru un mandat de 5 ani13, etc. 

Ratificarea de către Republica Moldova a Convenţiei O.N.U. cu privire la 

Drepturile Copilului a fost expresia angajării statului nostru în activitatea de apărare şi 

respectare în general a drepturilor copilului şi dezvoltare a serviciilor destinate copiilor 

aflaţi în diverse situaţii de dificultate. 

                                                   
5 Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, ratificată de Republica Moldova prin Hotărîrea 
Parlamentului nr. 408 din 12 decembrie 1990 (Monitorul Oficial 1990, nr. 012) 
6 Monitorul Oficial 1995, nr. 013,  
7 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2001, nr. 47-48,  
8 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2003, nr. 104-110,  
9 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2003, nr. 111-115,  
10 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2010, nr. 131-134 
11 ,Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2009, nr. 3-6 
12 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2008, nr. 198-200 
13 Registru de stat al actelor juridice al Republicii Moldova,  http://lex.justice.md/ 
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Copilul se află în dificultate atunci cînd nu poate beneficia în deplină măsură de 

drepturile sale individuale, iar pentru asigurarea securităţii, integrităţii sau dezvoltării 

fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale are nevoie de protecţie specială din partea 

statului şi a comunităţii. 

Este evident faptul că copiii aflaţi în contact cu sistemul de justiţie se află în 

dificultate, iar statul prin intermediul reglementărilor legale şi a instituţiilor abilitate 

trebuie să asigure un remediu efectiv de soluţionare a situaţiei de dificultate.  

Actualmente în practica de asistenţă psiho-socială există o incongruenţă în ceea ce 

priveşte catalogarea copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie. Realizarea 

interviurilor a arătat că actorii instituţionali includ în aceasta categorie fie copiii aflaţi în 

conflict cu legea penală, fie pe cei aflaţi în situaţie de risc determinat de vulnerabilitatea 

familiei sau a mediului abital din care provine copilul, starea de dificultate fiind 

determinată şi de prezenţa unei stări de dependenţă narcologică, abandon şcolar. Suntem 

de părerea că o astfel de abordare ar putea avea un impact redus în ceea ce priveşte 

neglijarea, sub aspect asistenţial a copiilor aflaţi în contact cu justiţia civilă. Aceasta 

sugerează, ca autorităţile competente, cum ar fi Ministerul Muncii Protecţie Sociale şi 

Familiei, să elaboreze materiale de suport metodologic ce ar explica asistenţilor sociali, 

specialiştilor în protecţia drepturilor copiilor şi pedagogilor sociali, în mod clar şi ne-

echivoc statutul copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie.  

1. Poliţia 

Organele de urmărire penală 

În actuala redacţie a Codului de procedură penală legiuitorul prin  prevederea art. 270 

alin (1) lit. d)  a delegat procurorului atribuţia exclusivă de a exercita urmărirea penală în 

cazul infracţiunilor săvârşite de minori. Astfel, serviciile destinate copiilor cu statut de 

bănuit, învinuit, inculpat, vor fi descrise şi analizate la secţiunea denumită „Procuratura”.  

Conform prevederilor art. 271 alin 2 din CPP al RM dacă organul de urmărire penală 

constată că nu este competent a examina cauza dată, imediat dar nu mai târziu de 3 zile, 

trimite cauza procurorului. 

În contextul prevederilor enunţate, nu se exclude probabilitatea interacţiunii copilului 

cu ofiţerul de urmărire penală. Astfel, copii pot interacţiona cu organele de urmărire 
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penală în următoarele situaţii: din momentul sesizării organului de poliţie şi pînă la 

expedierea cauzei către procuror; copilului îi este atribuită calitate de victimă sau parte 

vătămată prin infracţiune; copilul are statut procesual de martor într-un proces penal în 

care bănuitul, învinuitul este o persoană adultă. Pentru a evita analiza fragmentată a 

serviciilor disponibile copilului în faza urmărirei penale, oportunităţile de asistenţă a 

minorilor cu statut de martor şi parte vătămată vor fi analizate la secţiunea – 

„Procuratura”. 

Cadrul normativ ce reglementează activitatea serviciului: Codul de procedură penală 

nr. 122 din 14.03.200314, Legea nr. 416 din 18.12.1990 cu privire la poliţie15, Legea nr. 

333 din 10.11.2006 cu privire la statutul ofiţerului de urmărire penală16. 

În rezultatul interviurilor realizate se atestă că, în viziunea ofiţerilor de urmărire 

penală, cadrul normativ existent oferă o protecţie efectivă copilului ajuns în contact cu 

sistemul de justiţie.  

Interviurile realizate cu actorii instituţionali implicaţi în protecţia drepturilor copilului 

au reflectat următoarele carenţe ce apar în activitatea organelor de urmărire penală, în 

raport cu copiii aflaţi în contact cu sistemul de justiţie: 

- Numărul mare de dosare aflate în procedura de instrumentare a ofiţerilor de 

urmărire penală, generează situaţii de imprimare a unui ritm alert procedurii de 

urmărire penală, fapt ce creează premise de lezare a drepturilor copiilor aflaţi în 

contact cu sistemul de justiţie;   

- Înştiinţarea tardivă a părinţilor sau a reprezentantului legal al copilului; 

- În cazul copiilor care nu sunt din localitate, ofiţerii de urmărire penală nu depun 

eforturi de a anunţa părinţii, dar optează pentru alternativa numirii autorităţii 

tutelare ca reprezentant legal; 

- Obstrucţionarea apărătorilor, psihologului, reprezentantului autorităţii tutelare de 

la comunicarea cu copilul în faza de pre-audiere; 

- Depoziţiile (declaraţiile, explicaţiile, lămuririle) sunt luate de la copii pînă la 

apariţia reprezentantului legal şi al apărătorului, care de regulă sunt efectuate 

pentru a obţine informaţii cu tentă de învinuire; 
                                                   
14  Monitorul Oficial Nr. 104-110 din 07.06.2003 
15 Monitorul Oficial Nr. 17-19  din 31.01.2002 
16 22.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 195-198  din 22.12.2006 
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- Formalizarea acţiunii de explicare a drepturilor procesuale; 

- Lipsa spaţiilor ce ar asigura conversaţia copilului cu apărătorul său, pedagogul în 

condiţii de confidenţialitate; 

- Limitarea în timp a conversaţiilor purtate de minor cu apărătorul său şi/sau 

pedagogul/psihologul; 

- Derogarea de la prevederile art. 479 alin (1) CPP al RM care fixează limita de 

timp destinată audierii minorului; 

Modalităţile de control periodic al calităţii serviciului se efectuează prin rapoarte 

statistice ce vizează evaluarea creşterii / descreşterii numărului de beneficiari. 

În planul de acţiuni al MAI în domeniul drepturilor omului pentru anul 2011, aprobat 

prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 203 din 20.07.2011, instituţia şi-a fixat ca 

prioritate amenajarea în cadrul organelor de urmărire penală a unor încăperi specializate 

destinate audierii minorilor participanţi în procesul contravenţional sau penal, însă 

asemenea spaţii nu au fost adaptate în toate locaţiile organelor de urmărire penală. Printre 

priorităţile fixate în documentul de politici enunţat sunt menţionate şi acţiuni de 

dezvoltare a serviciilor comunitare pentru prevenirea delicvenţei juvenile, elaborarea 

Regulamentului-cadru al echipelor multidisciplinare, modificarea Regulamentului-cadrul 

al serviciului minori al poliţiei. 

Trebuie să specificăm că în prezent instrumentarea cauzelor cu participarea copiilor 

nu este efectuată de ofiţeri de urmărire specializaţi, după cum nu sunt efectuate nici 

instruiri pentru dezvoltarea competenţelor de interacţionare constructivă cu copilul în 

cursul efectuării acţiunilor de urmărire penală. Ofiţerii de urmărire penală nu sunt 

specializaţi în domeniu asistării copiilor, fapt ce conduce spre situaţii de inhibare a 

copilului ce interacţionează cu organele de urmărire penală şi provoacă stări de disconfort 

psihologic acestora. 

Potrivit informaţiilor oferite de către reprezentanţii Institutului de formare 

profesională continuă şi cercetări ştiinţifice aplicative al MAI17, formarea profesională 

continuă a angajaţilor din organele şi subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne se 

face în conformitate cu HG. nr. 1224 din  09.11.2004 cu privire la organizarea formării 

                                                   
17 Fondat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1391 din 27 decembrie 2005 
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profesionale continue18. Respectiv, colaboratorii MAI odată în 3 ani beneficiază de 

cursuri de instruire continuă, care însă nu prevăd programe separate de instruire în 

domeniul asistenţei copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie. 

Identificarea costurilor aferente prestării serviciilor în cadrul departamentului de 

urmărire penală  nu a fost posibilă în totalitate, fiind calculate doar costurile salariale. 

Cheltuielile legate de prestarea acestor servicii sunt gestionate de către Ministerul 

Afacerilor Interne, informaţia este securizată şi inclusă pe o linie bugetară funcţională. 

Linia bugetara funcţională (clasificarea - 06) presupune includerea tuturor cheltuielilor 

(inclusiv educaţie, sănătate, servicii sociale) aferente sectorului în această linie. 

Tabelul 3 prezintă costurile salariale de prestare a serviciilor, şi anume sau considerat 

salariile ofiţerului superior şi a ofiţerului de urmărire penală. A fost considerat salariul de 

funcţie, media grilelor pentru sediul central şi cele teritoriale.19 Aceste costuri sunt 

indicative, noi nu cunoaştem numărul de personal care este direct implicat şi cât din 

timpul lor este alocat prestării serviciilor copiilor. 

Tabel 3. Cost salarial al ofiţerilor de urmărire penală 

Sursa:  Legea cu privire la salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI  din  23.12.2005 
 
 În contextul celor enunţate, se recomandă Ministerului Afacerilor Interne: 
 

- să numească în fiecare comisariat ofiţeri de urmărire penală specializaţi în 

instrumentarea cauzelor penale ce implică copii, prin operarea modificărilor de 

rigoare în dispoziţiile (ordinele) cu privire la distribuirea obligaţiilor de serviciu 

ale ofiţerilor de urmărire penală. Numărul ofiţerilor de urmărire penală 

specializaţi în instrumentarea cauzelor penale ce implică copii, va fi stabilit în 

dependenţă de volumul de lucru în fiecare localitate. 

                                                   
18 Monitorul Oficial Nr. 208 din 19.11.2004 
19 Legea cu privire la salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI  din  23.12.2005 

Funcţia  Salariul de funcţie 
mediu (central, 
teritorial), lunar lei 

Cost salarial anual (un 
specialist) 
anual, lei 

Ofiţer superior de urmărire penală 1300 15600 
Ofiţer de urmărire penală 1200 14400 



 26

- să reducă la minim termenele de procedură în lucru cu copiii, astfel încît decizia 

de neîncepere a urmăririi penale să fie comunicată prompt serviciilor de protecţie 

a copilului; 

- să creeze încăperi speciale pentru audierea copilului în cadrul secţiilor şi 

comisariatelor de poliţie; 

- să efectueze instruirea ofiţerilor de urmărire penală în vederea dezvoltării 

competenţelor de relaţionare constructivă cu copii aflaţi în contact cu sistemul de 

justiţie; 

- să instituie modalităţi de monitorizare, evaluare a calităţii serviciului vizat ce ar 

valorifica şi gradul de satisfacţie a beneficiarului/reprezentantului legal a acestuia 

în raport cu serviciile prestate.  

 

Servicii de asistenţă psiho-pedagogică 

Potrivit recomandărilor formulate în Ghidul Comitetului de Miniştri al Consiliului 

Europei pentru Justiţia Prietenoasă Copilului, adoptat la 17 noiembrie 2010 la reuniunea 

1098 a Delegaţiilor Miniştrilor) informaţia despre orice acuzaţii aduse unui copil trebuie 

să fie oferită prompt şi direct după înaintarea acuzaţiilor. Această informaţie trebuie să fie 

oferită copilului şi părinţilor într-un aşa mod încât ei să înţeleagă exact acuzaţia precum şi 

consecinţele posibile. 

Oricând un copil este reţinut de poliţie, copilul trebuie să fie informat în măsura şi 

limbajul corespunzător vârstei sale şi nivelului de înţelegere a motivului pentru care a fost 

arestat. Copiilor trebuie să li se ofere accesul la avocat şi posibilitatea de a-şi contacta 

părinţii sau o persoană în care ei au încredere. 

  Cadrul legal: art. 479 CPP al RM care stipulează că la audierea bănuitului 

învinuitului, inculpatului minor, participarea apărătorului şi a pedagogului sau 

psihologului este obligatorie.  

Pedagogul sau psihologul este în drept, cu consimţământul organului de urmărire 

penală, să pună întrebări minorului, iar la sfîrşitul audierii, să ia cunoştinţă de procesul-

verbal sau, după caz, de declaraţiile scrise ale minorului şi să facă observaţii în scris 

referitor la plenitudinea şi corectitudinea înscrierii lor. Aceste drepturi sunt explicate 
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pedagogului sau psihologului înainte de începerea audierii minorului, despre ce se face 

menţiune în procesul-verbal respectiv. 

Trebuie să menţionăm că în contextul actualei redacţii a CPP al RM, legislaţia 

procesual penală nu prevede o normă expresă care ar reglementa statutul pedagogului şi 

psihologului, ci doar norme generale. De aceea, considerăm a fi binevenită completarea 

Codului de procedură penală cu propunerile formulate de experţi în anexele prezentului 

studiu. 

În rezultatul analizei cadrului instituţional existent, experţii au constatat faptul că 

unele procedurii şi practici aplicabile în faza efectuării acţiunilor de urmărire penală, nu 

asigură un caracter prietenos în raport cu necesităţile copilului. De exemplu, actualul 

cadru de infrastructură folosit de către procuraturi şi comisariate de poliţie, nu oferă 

oportunităţi de audiere a minorului în spaţii/încăperi prietenoase copilului, care ar asigura 

un minim de confort psihologic în procesul de colectarea a declaraţiilor de la copii. De 

regulă, audierea minorilor se face în birouri care sunt nespaţioase, aglomerate, iar din 

lipsă de spaţiu sunt populate şi de alţi angajaţi ai instituţiilor respective. O astfel de 

lacună creează situaţii ca în acelaşi birou, concomitent, sunt audiate mai multe persoane, 

fapt ce generează stări de disconfort psihologic, inhibare a minorului, precum şi premize 

de revictimizare, în special pentru copiii cu statut de victimă. Dat fiind faptul că 

organigrama organelor de poliţie nu prevede angajarea unui psiholog, copiii sunt asistaţi 

în cursul audierii de către pedagogi din şcolile comunitare sau din cadrul Direcţiilor 

pentru protecţia drepturilor copilului. Într-o astfel de accepţiune se creează premise ca 

copilul să fie asistat de un pedagog/psiholog care nu cunoaşte specificul asistenţial al 

copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie. De regulă, pedagogii care participă la 

audierea minorilor nu au urmat cursuri de formare iniţială şi continuă privind asistarea 

copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie. 

Din informaţiile prezentate în interviuri aflăm că ofiţerii de urmărire penală şi 

procurorii constată lipsa pârghiilor legale, aplicabile în privinţa pedagogilor /psihologilor 

pentru a-i implica în acţiuni procesuale şi de a evita tergiversarea termenului rezonabil de 

înfăptuire a urmăririi penale şi se pronunţă pentru reglementări legale de obligare a 

pedagogilor / psihologilor să participe la acţiuni procesuale.  



 28

Actorii instituţionali intervievaţi, la capitolul carenţe ale sistemului de servicii 

destinate copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, s-au expus asupra participării 

formale a pedagogului la audierea copilului. Uneori, din lipsă de timp sau din alte 

considerente procurorii şi ofiţerii de urmărire penală obstrucţionează iniţiativa 

pedagogului de a discuta cu copilul pînă a începe audierea. Într-o astfel de situaţie rolul 

pedagogului în faza urmăririi penale devine o formalitate şi nu un serviciu destinat 

copilului. 

Pentru a prezenta costurile aferente acestui serviciul trebuie să cunoaştem 

costurile salariale şi costurile resurselor folosite. La calcularea costurilor pentru acest 

serviciu s-au considerat doar costurile pentru resursele umane şi anume costul salarial a 

unui pedagog-psiholog. Pentru a asigura acest serviciu este invitat un specialist din cadrul 

direcţiei/secţiilor de asistenţă socială.  

Pentru a calcula costurile salariale trebuie să ştim cîţi specialişti sunt solicitaţi, 

câte ore pe luna ei prestează serviciul, şi media anuală, din păcate această informaţie nu 

este disponibilă.  

Tabelul 5. Costuri pentru servicii de asistenţă psihologică 

 
Sursa: Legea nr. 355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare din sectorul 
bugetar 
 
 
În contextul celor expuse se recomandă: 

- MAI şi PG să faciliteze, prin acorduri de colaborare, comunicarea şi 

cooperarea dintre procuratură, organele de urmărire penală şi serviciile 

publice şi private ce prestează servicii de asistenţă psihologică, pentru a se 

asigura asistarea copilului în cursul acţiunilor de urmărire penală de către 

psihologi specializaţi;  

- să creeze încăperi speciale pentru audierea copilului în cadrul procuraturilor. 

 

Funcţia  Salariul de funcţie 
lunar lei 

Cost salarial anual (un 
specialist) 
anual, lei 

Pedagog-psiholog 800 9600 
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Serviciul (Inspectoratul) pentru minori aflat în subordinea Direcţiei generală 
poliţie ordine publică din cadrul Departamentului poliţie al Ministerului Afacerilor 
Interne 

 
Acest serviciu funcţionează în baza Regulamentului - Tip al secţiei 

(inspectoratului), serviciului, biroului şi grupului pentru minori al comisariatului de 

poliţie, aprobat prin ordinul ministrului afacerilor interne nr. 400 din 10 noiembrie 2004; 

HG nr. 778 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea ministerului afacerilor interne, structurii şi efectivului limită ale aparatului 

central şi subdiviziunile MAI; ordinul MAI nr. 420 din 10.12. 2009 cu privire la statele 

de organizare ale aparatului central şi subdiviziunile subordonate MAI.  

Serviciul minori constituie subdiviziunea structurală a poliţiei de ordine publică, 

parte componentă a comisariatului de poliţie, care îşi desfăşoară activitatea pe întreg 

teritoriul sectorului administrativ deservit, exercitând profilaxia delictelor comise de către 

minori, respectarea legalităţii cu sprijinul nemijlocit al autorităţilor administraţiei publice 

locale şi societăţii civile. În prezent, conform statelor de organizare ale MAI, sunt 

prevăzute 201 funcţii de inspectori pe problemele minorilor, dintre care la momentul 

realizării interviului 21 erau vacante.  

Inspectorul Serviciului minori îşi exercită funcţiile după principiul zonal, care este 

stabilit conform numărului populaţiei de vârstă minoră, în special al elevilor instituţiilor 

de profil preuniversitar, în raport cu numărul inspectorilor pentru minori care deservesc 

sectorului administrativ şi nu depăşeşte numărul de 2000 minori la 1 inspector. 

În corespundere cu sarcinile de bază, serviciul acordă următoarele servicii legale 

minorilor: asigură organizarea şi realizarea politicii de stat privind protecţia vieţii, 

sănătăţii, libertăţilor şi drepturilor minorilor de atentate criminale şi de alte intervenţii 

nelegitime, ţine evidenţa şi monitorizează starea delicvenţei juvenile din teritoriu, 

întreprinde măsuri în vederea prevenirii delictelor în mediul minorilor, prin acţiuni de 

contracarare, curmare, documentare şi examinare, în limita competenţei sale, a cazurilor 

contravenţionale şi altor fapte antisociale; întreprind măsuri spre depistarea şi reţinerea 

minorilor vagabonzi, cerşetori, care practică prostituţia sau alte fapte nelegitime şi prin 

intermediul Centrului de plasament temporar al minorilor sau comisariatul de poliţie 

stabilesc identitatea acestora, ulterior efectuând acţiunile de documentare şi predare 
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părinţilor, persoanelor sau instituţiilor curative, instructiv-educative sau speciale care îi 

tutelează, sau sunt responsabili de supravegherea acestora; în termen de 3 zile, expediază 

organelor administraţiei publice locale, instituţiilor de învăţământ sau curative 

informaţiile respective despre faptele antisociale comise de către minori, cu propuneri de 

întreprindere a măsurilor de influenţă publică în privinţa lor; asigură conlucrarea şi 

schimbul de informaţii cu serviciile comisariatului de poliţie, altor subdiviziuni ale MAI, 

instituţii de stat şi obşteşti, abilitate în protecţia drepturilor copilului, precum şi 

efectuează activităţi de prevenire a intrării copiilor în contact cu sistemul de justiţie. 

Conform cerinţelor de angajare formulate în regulamentul enunţat, în cadrul 

serviciului minori pot fi numite persoane cu studii superioare pedagogice sau juridice. 

Deşi faţă de inspectorii în problemele minorilor sunt înaintate cerinţe de a avea studii 

pedagogice sau instruiri în acest sens, suntem de părerea că pregătirea pegagogică 

insuficientă şi mentalitatea unora dintre inspectori şi/sau lipsa de interes a acestora pentru 

particularităţile de asistare a minorului delincvent este, în mod evident, un obstacol în 

dezvoltarea unui serviciu prietenos copilului. 

În rezultatul realizării interviurilor s-a constatat că nu există un mecanism de 

asistenţă şi referire a copiilor ce ajung în contact cu inspectorul pentru minori, către 

serviciile sociale publice şi private, pentru ca minorii să beneficieze de asistenţă 

specializată şi măsuri de protecţie. Colaborarea serviciului pentru minori cu 

instituţiile/organizaţiile de protecţie a copilului este reglementată de acte normative ce 

trasează linii directorii generale fără a fi instituite sarcini şi responsabilităţi concrete 

pentru fiecare actor instituţional. În continuare enumerăm actele ce reglementează 

cooperarea serviciului pentru minori cu alte instituţii de protecţie a copilului: HG nr. 409 

din 09.04.1998 “Privind aprobarea Regulamentului Consiliului Naţional pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului” şi modificările efectuate prin HG nr. 726 din 13.06.2003, HG nr. 

233 din 28.03.2001“Cu privire la combaterea vagabondajului, cerşitului şi fenomenului 

copiii străzii”, HG nr. 784 din 09.07.2007 “Pentru aprobarea Strategiei Naţionale şi a 

Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului 2007-

2012”, HG nr. 1177 din 31.10.2007 “Cu privire la instituirea Comisiei pentru protecţia 

drepturilor copilului şi aprobarea Regulamentului cadru de activitate a acestora”, HG nr. 

1344 din 01.12.2008 “Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în domeniul prevenirii 
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combaterii violenţei împotriva copilului pe perioada 2009-2011”, HG nr. 450 din 

02.06.2010, “Pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor 

rămaşi fără îngrijire părintească pentru anii 2010-2011”, Hotărârile Colegiului MAI, 

hotărârea comună a Colegiilor nr. 8/3/3/6/1/5/6/ din 16.07.2008, planurile separate 

privind profilaxia delicvenţei juvenile, planurile de lucru a Direcţiei Generale Ordine 

Publică. 

Suntem de părerea că reglementarea fragmentată a colaborării serviciului pentru 

minori cu instituţiile de protecţie a copilului creează premize pentru cooperarea 

insuficientă şi abordarea copilului de pe poziţii separate.  

De asemenea, un obstacol în dezvoltarea serviciului pentru minori considerăm a fi 

şi fluctuaţia cadrelor în rîndul inspectorilor pentru minori, determinată de tendinţa de 

ascensiune pe linia ierarhică existentă în sistem. Aceasta face ca atunci când ai nevoie de 

o persoană despre care ştii că este competentă pe linie de minori afli că a avansat, fie nu  

mai profesează. 

Modalităţile de control periodic al calităţii serviciului se efectuează prin rapoarte 

statistice ce vizează evaluarea creşterii / descreşterii numărului de beneficiar, făcându-se 

abstracţie de evaluarea satisfacţiei beneficiarilor, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor 

produse la nivelul beneficiarilor (schimbări produse în urma intervenţiilor). 

Cadrul normativ ce reglementează activitatea serviciului nu oferă o consecvenţă în 

ceea ce priveşte metodologia de asistare a copilului aflat în contact cu sistemul de justiţie, 

procedura de ţinere a dosarelor copiilor aflaţi în evidenţă, conţinutul minim obligatoriu al 

dosarului beneficiarului, modalităţile de revizuire periodică a cazului în raport cu 

necesităţile copilului, etc. 

Inspectoratul pentru minori este un serviciu specializat, dar dat fiind faptul că acest 

serviciu este în subordinea Direcţiei ordine publică, în sarcina inspectorilor pentru minori 

sunt puse şi alte atribuţii improprii ce vizează acţiuni de menţinerea a ordinii publice, 

cum ar fi patrularea, asigurarea ordinii publice la diferite manifestări, delegaţii, etc. 

Suntem de părerea că implicarea inspectorilor pentru minori în activităţi ce nu vizează 

copiii creează premiza abordării superficiale a beneficiarilor direcţi ai acestui serviciu. 
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Formarea profesională iniţială şi continuă a inspectorilor pentru minori se efectuează 

în cadrul Institutului de formare profesională continuă şi cercetări ştiinţifice aplicative20. 

Cursurile de instruire continuă se organizează odată în 3 ani şi nu prevăd programe 

separate de instruire în domeniul asistenţei copiilor aflaţi în contact cu sistemul de 

justiţie. 

Din interviurile realizate a reieşit că nici în localităţile din cadrul inspectoratelor 

pentru minori nu există încăperi adaptate pentru a asista copii. În aceste condiţii copiii 

sunt primiţi, asistaţi, evaluaţi de către inspectorii pe minori în birourilor acestora, care nu 

sunt adaptate pentru a asigura un minim de confort psihologic minorului şi sub aspectul 

dotării cu mobilier, obiecte, etc., nu comportă un caracter prietenos în raport cu copilul. 

Costurile serviciilor prestate în cadrul inspectoratului pentru minori nu au putut fi 

calculate din cauza că autoritatea nu a făcut disponibil bugetul instituţiei. 

 Prin prisma constatărilor efectuate se recomandă Ministerului Afacerilor Interne: 

- să stabilească parteneriate la nivel local între şcoală, asistenţa socială, poliţie 

şi societatea civilă ce vor viza proceduri de identificare, asistenţă şi 

monitorizare a cazurilor copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie; 

- să creeze un mecanism de referire a copiilor aflaţi în contact cu sistemul de 

justiţie de la organele de poliţie către serviciile sociale publice şi private, 

pentru ca minorii să beneficieze de asistenţă specializată şi măsuri de 

protecţie;  

- să faciliteze comunicarea şi colaborarea dintre inspectorii pe minori şi 

serviciile publice şi private de asistenţă socială, şi să definească clar sarcinile 

şi obligaţiile partenerilor în acţiunile de prevenţie a interacţiunii copilului cu 

sistemul de justiţie, asistare, susţinerea şi reeducarea copilului în comunitate şi 

monitorizare care va prevedea şi procedura de revizuire a cazului în raport cu 

necesităţile copilului; 

- să elaboreze recomandări practice şi metodologii de lucru cu copiii aflaţi în 

contact cu sistemul de justiţie, pentru inspectorii pentru minori care să includă 

etapele, procedurile şi instrumentele de lucru în procesul de asistenţă a 

copilului în contact cu sistemul de justiţie;  
                                                   
20 Fondat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1391 din 27 decembrie 2005 
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- să elaboreze instrucţiuni interne ce ar reglementa crearea unui sistem 

informaţional de monitorizare a evoluţiei în timp a fiecărui copil ajuns în 

contact cu sistemul de justiţie, managementul de caz al beneficiarilor 

serviciului, conţinutul minim obligatoriu al dosarului copilului aflat în 

evidenţă, modalităţile de revizuire periodică a cazului în raport cu necesităţile 

copilului, etc. 

- să introducă modalităţi de control periodic al calităţii serviciului care vor face 

uz şi de evaluarea satisfacţiei beneficiarilor, monitorizarea şi evaluarea 

rezultatelor produse la nivelul beneficiarilor (schimbări produse în urma 

intervenţiilor). 

- să organizeze instruiri pentru inspectorii pentru minori ce ar contribui la 

dezvoltarea competenţelor de relaţionare constructivă cu copilul; 

- să fie introduse modificări în dispoziţiile (ordinile) cu privire la distribuirea 

obligaţiilor de serviciu a inspectorilor pentru minori, pentru a exclude alte 

atribuţii ce nu implică lucru cu copiii. 

Servicii de plasament de tip rezidenţial - Centrul de Plasament Temporar al 
Minorilor aflat în subordinea Comisariatului General de Poliţie 

Centrul de Plasament Temporar al Minorilor al Ministerului Afacerilor Interne este un 

serviciu specializat, independent, destinat îngrijirii temporare a diferitor categorii de copii 

în dificultate. Centrul activează din 31 mai 2002, oferind asistenţă anual pentru circa 

1500 de copii (o bună parte din copii au fost beneficiari ai Centrului pe parcursul unui an 

de mai multe ori), contribuind şi participând la procesul de reintegrare în comunitate. 

Până în 2002 instituţia se numea Centrul de Triere pentru Minori al MAI, unde activau 

doar poliţişti. Ulterior organigrama Centrului a fost completată cu asistenţi sociali, 

pedagogi şi educatori. După reformarea instituţiei au fost angajaţi specialişti din 

domeniul psihosocialului şi a apărut o nouă categorie de copii numiţi rezidenţi (anual 25-

30 de copii). Copiii rezidenţi sunt plasaţi pe o perioadă de 6-12 luni, fiindule asigurat 

dreptul de a face studii. Copiii cu statut de rezident îşi fac studiile în instituţiile şcolare 

comunitare. Personalul Centrului este format din 37 de persoane: 17 poliţişti, 4 asistenţi 

sociali, 3 psihologi, 6 educatori, 3 medici, 4 persoane de suport. 
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Beneficiari ai Centrului de Plasament Temporar pentru Minori sunt: copii ai străzii 

(vagabonzi, cerşetori), copii rămaşi fără îngrijire părintească, copii orfani, copii în 

conflict cu legea, copii repatriaţi, etc.  

Admiterea copilului în serviciu se poate face:  

- La sesizarea din partea persoanei fizice sau juridice (în baza unui demers, în cazul 

in care persoana fizică nu doreşte să prezinte demers se întocmeşte un proces 

verbal de primire a copilului de către poliţistul de gardă); 

- La demersul Comisariatelor de poliţie, Procuraturii în privinţa copiilor în conflict 

cu legea (pentru a preveni dispariţia acestora se solicită pe perioada efectuării 

urmării penale plasarea copilului pentru o perioadă de la 3 până la 30 zile. 

Termenul de plasament poate fi prelungit în funcţie de necesitate). De regulă 

asemenea demersuri variază de la 10 până la 20 de cazuri anual;  

- La demersul Direcţiei municipale pentru protecţia dreptului copilului (DMPDC), 

Direcţiilor pentru protecţia dreptului copilului (DPDC), Primăriilor, Centrelor de 

plasament, gimnaziilor internat pentru plasarea copiilor orfani sau rămaşi fără 

îngrijire părintească.  

- La adresarea copilului de a fi plasat (cele mai dese cazuri sunt înregistrate în 

perioada rece a anului); 

- În urma efectuării raziilor organizate de poliţie şi DPDC copiii identificaţi sunt 

aduşi la Centru. 

Serviciile oferite beneficiarului sunt: plasament temporar de scurtă şi lungă durată 

(de la 1 zi până la 6 luni/12 luni), asistenţă medicală, dezvoltarea abilităţilor sociale, 

asistenţă psihosocială, şcolarizare, profesionalizare şi asistenţă pentru angajarea în 

câmpul muncii, etc. 

În cadrul Centrului există încăperi prietenoase copilului. Respectiv, cabinet 

psihologic, cameră de odihnă şi activităţii, fiind dotate cu obiecte, jucării şi literatură 

selectate în funcţie de criteriu de vârstă. Cât priveşte analiza componentelor structurale ce 

vizează evaluarea eficienţei serviciului, modalităţile de revizuire a cazului în raport cu 

necesităţile copilului şi instruirea/specializarea personalului, aceasta nu a fost posibil de 

efectuat din lipsă de informaţii prezentate de către Centru.  
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Tabelul 4. Costurile de personal al serviciul de plasament de tip rezidenţial 
Funcţia Numărul de 

unităţi 
(personal) 

Salariul de 
funcţie, lunar, 
lei 

Cost 
salarial, 
anual, lei 

Poliţist 17 740 150960 
Asistent social 4 760 36480 
Psiholog 3 800 28800 
Educator 6 600 43200 
Medic (cu studii medii de 
specialitate) 

3 740 26640 

Personal de suport (categoria 8) 4 640 30720 
Total 37 - 316800 
Cost per beneficiar 1500 

(beneficiari) 
-  221.2 lei 

Sursa: Legea nr. 355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare din sectorul 
bugetar 

 

Serviciu de pază şi escortă 

Serviciul de escortă şi pază constă în escortarea persoanelor arestate, condamnate în 

instanţele de judecată, procuratură şi în alte instituţii de forţă. Serviciile descrise sunt 

prestate de către Batalionul serviciului escortă şi pază (BSEP) aflat în subordinea CGP 

mun. Chişinău. Serviciu funcţionează în baza Regulamentului serviciului de poliţie 

pentru paza şi escortarea persoanelor reţinute şi arestate aprobat prin ordinul nr. 5 MAI 

din 05.01.2004. 

În cadrul batalionului activează 162 colaboratori ce asigură escortarea persoanelor 

arestate, reţinute cât şi paza instituţiilor de expertiză judiciară-criminologie şi medico-

legală21. Serviciile de escortă sunt prestate în baza demersului organului de urmărire 

penală, procurorului sau instanţei de judecată prin care se informează despre necesitatea 

escortării minorului pentru efectuarea acţiunilor de urmărire penală sau judecare a cauzei 

penale. 

Actualmente în cadrul batalionului de pază şi escortă nu există personal specializat în 

asistarea copiilor. Angajaţii MAI ce asigura paza şi escortarea minorilor nu beneficiază 

                                                   
21 cgp.md/news/7833/index.html 
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de instruiri speciale, ce ar contribui la dezvoltarea competenţelor de relaţionare cu copii 

aflaţi în contact cu sistemul de justiţie.  

Autospecialele folosite pentru deplasarea deţinuţilor nu asigura un mediu prietenos în 

raport cu necesităţile copilului.  

Costurile serviciilor prestate separat pentru minori nu au putut fi calculate din cauza 

că aceste date nu sunt publice. Salariul de funcţie a unui colaborator variază între 1000-

1500, costul salarial al acestui serviciul este de aproximativ 250 000 lei anual.  

 

2. Procuratura 
 

Cadrul normativ ce reglementează activitatea serviciului vizează următoarele acte 

normative: Codul de procedură penală nr. 122 din 14.03.200322, Legea nr. 294-XVI  din  

25.12.2008 cu privire la Procuratură23, Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova  

privind aprobarea organelor Procuraturii, a localităţilor de reşedinţă, a circumscripţiilor în 

care activează şi a numărului de personal nr. 78  din  04.05.201024, Regulamentul cu 

privire la actele normative ale Procuraturii aprobat prin ordinul Procurorului General 

nr.200/22 din 23 septembrie 2004. 

Procurorul este persoana cu funcţie de răspundere care, în limitele competenţei 

sale, exercită în numele statului urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţă, 

exercită şi alte atribuţii prevăzute de CPP al RM25.  

Principalele atribuţii ale procurorului în domeniul justiţiei pentru copii constau în: 

exercitarea urmăririi penale şi participarea în cadrul şedinţelor de judecată.  

În cadrul activităţii de exercitare a urmăririi penale, rolul procurorului vizează 

efectuarea anchetei la etapa de urmărire penală, audierea copilului, martorilor, 

învinuiţilor, eventual a părinţilor, luarea măsurii reţinerii, propunerea către instanţă a 

măsurii de arestare preventivă, dispunerea trimiterii în judecată prin rechizitoriu în cazul 

săvârşirii unei infracţiuni, întocmirea rechizitoriului trimis instanţei, propunerea măsurii 

de netrimitere în judecată pentru cei care nu răspund penal, aplicarea sancţiunilor 

                                                   
22  Monitorul Oficial Nr. 104-110 din 07.06.2003 
23 Monitorul Oficial nr.55-56/155 din 17.03.2009 
24 Monitorul Oficial nr.78-80/228 din 21.05.2010 
25 Notă: definiţia a fost reprodusă în temeiul art. 51 alin 1 din CPP al RM. 
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administrative, verificarea modului în care se respectă drepturile minorilor şi a 

persoanelor puse sub interdicţie şi alte acţiuni prevăzute de CPP. 

Rolul procurorului ce participă la soluţionarea cazurilor în cadrul şedinţelor de  

judecată vizează: susţinerea acuzării, respectarea drepturilor procesuale, urmărirea 

modului în care sunt menţinute probele din faza de urmărire penală, propunerea de 

măsuri etc.   

Contactul copilului cu sistemul de justiţie penală poate avea loc în multiple 

situaţii şi cu diferiţi actori ai aparatului instituţional penal al statului. Cazurile când 

minorul vine în contact cu justiţia penală variază şi în dependenţă de statutul juridic al 

acestuia. 

În acest context, se consideră oportun de a examina concomitent atât legislaţia 

penală, cît şi cea contravenţională. Această stare de lucruri este justificată prin faptul că, 

deşi legislaţia naţională face diferenţă dintre aceste două categorii de răspundere, ele sunt 

foarte apropiate ca esenţă.  

Astfel, copiii aflaţi în conflict cu legea capătă unul din următoarele 3 statuturi 

procesual-penale: bănuit, învinuit, acuzat. Aceasta depinde de etapa derulării procesului 

şi de actul care urmează a fi întocmit. Pe de altă parte, delimitarea statutului respectiv 

determină şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor copilului în cadrul procesului penal în 

care este implicat. 

În conformitate cu art. 21 din CP al Republicii Moldova, sunt pasibile de 

răspundere penală persoanele fizice responsabile care, în momentul săvârşirii infracţiunii, 

au împlinit vârsta de 16 ani. În calitate de excepţie, şi persoanele fizice care au vârsta 

între 14 şi 16 ani sunt pasibile de răspundere penală numai pentru săvârşirea infracţiunilor 

expres prevăzute la alin. (2) din acelaşi articol. Legiuitorul a ales vârsta răspunderii 

penale (generală de 16 ani şi particulară de la 14 ani) şi a specificat lista respectivă 

conducându-se de criteriile psiho-sociale, punând pe primul plan capacitatea copilului de 

a sesiza caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii ca faptă social-periculoasă, cât şi 

posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru săvârşirea ei. La aprecierea statutului 

de subiect al infracţiunii se ia în consideraţie vârsta copilului la momentul săvârşirii 

infracţiunii. 
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La interacţiunea cu justiţia penală, copilul poate dobândi următorul statut: bănuit, 

învinuit, inculpat, parte vătămată, martor. Statutul procesual şi drepturile bănuitului, 

învinuitului, inculpatului, victimei, părţii vătămate, martorului sunt reglementate în 

articolele 58, 59, 63, 64, 65, 66 din CPP. 

În domeniul contravenţional al sistemului de justiţie juvenilă, menţionăm că 

vârsta generală a răspunderii contravenţionale este de 18 ani26. Prin derogare, persoana 

fizică cu vârsta între 16 şi 18 ani este pasibilă de răspundere contravenţională pentru 

săvârşirea faptelor prevăzute la art. 228–245 CC27  şi la art. 263–311 CC28. 

În cazul minorului care a săvârşit o faptă ce se încadrează în dispoziţia unei norme 

contravenţionale, agentul constatator, procurorul sau instanţa de judecată expediază 

materialele cauzei contravenţionale autorităţii administraţiei publice locale pentru 

problemele minorilor. La demersul agentului constatator, instanţa de judecată poate 

aplica faţă de minor măsuri de constrîngere cu caracter educativ conform art. 104 din CP. 

În conformitate cu prevederile art. 384 din CC, drepturile minorului se realizează 

şi de reprezentantul lui legal. Procesului contravenţional se aplică în mod corespunzător 

prevederile Codului de procedură penală cu privire la drepturile şi obligaţiile 

reprezentantului legal al minorului. 

În cazul în care minorul a săvârşit o contravenţie, potrivit prevederilor Codului 

contravenţional, acesta va avea statut procesual de contravenient29. Contravenientul este 

asigurat cu un apărător din oficiu, în cel mult 3 ore de la reţinere, doar dacă este pasibilă 

de sancţiunea arestului contravenţional.  

În mod similar ca în procesul penal, în cadrul procedurii contravenţionale, 

minorul poate avea şi calitatea de victimă şi martor. Articolele 387 şi 388 din CC, 

definesc în termeni similari ca în Codul de procedură penală, rolul şi statutul victimei şi 

martorului. Dacă victima este un minor, drepturile lui sunt realizate de reprezentanţii săi 

legali. În procedura contravenţională, martorul minor este asistat de reprezentantul său 

                                                   
26 Notă: art.16 din CC prevede că este pasibilă de răspundere contravenţională persoana fizică cu capacitate 
de exerciţiu care, în momentul săvîrşirii contravenţiei, are împlinită vîrsta de 18 ani. 
27 Capitolul XIII din CC -contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere 
28 Capitolul XV - contravenţii ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi 
valorile mobiliare 
29 art. 384 din CC 
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legal sau de reprezentantul autorităţii tutelare. Reprezentantul martorului minor este în 

drept să ştie despre citarea de către autoritatea competentă, să soluţioneze cauza 

contravenţională a persoanei ale cărei interese le reprezintă, să o însoţească şi să asiste la 

acţiunile procesuale. Agentul constatator sau instanţa de judecată sunt obligaţi să asigure 

participarea reprezentantului minorului la procesul contravenţional. Ca şi în cazul 

procesului penal, în cauzele contravenţionale, martorul minor urmează a fi interogat 

numai în prezenţa unui pedagog.30 

 Potrivit informaţiilor prezentate Ministerului Justiţiei de către Procuratura 

Generală în primul semestru al anului 2011 au fost pornite 1116 cauze penale privind 

infracţiuni comise de minori, dintre care au fost finisate şi expediate în instanţa de 

judecată 430 cazuri, încetate 475 cauze penale. În perioada vizată procurorii au pornit 144 

cauze penale în care figurează în calitate de victimă copii, dinte care în 66 % copii au fost 

victime ale diferitor forme de abuz sexual.  

În rezultatul realizării interviurilor, reprezentanţii instituţiilor au expus 

următoarele atitudini ce vizează gradul de compatibilitate/incompatibilitate cu interesul 

superior al copilului a actualelor proceduri şi practici aplicabile în faza urmării penale: 

În fapt, procurorii împărtăşesc o apreciere pozitivă a procedurilor şi practicilor din 

faza de urmărire penală. Respectiv, respondenţii consideră că  prevederile Codului Penal 

şi al celui de procedură penală sunt considerate ca fiind adecvate, prin prisma faptului că 

sunt suficient de comprehensive şi protective faţă de copii, întemeind poziţia pe 

argumente strict legislative şi nu pe aspectele problematice ale punerii în practică a 

prevederilor legale. Persoanele intervievate au considerat a fi pozitive următoarele 

elemente: obligativitatea asistenţei juridice garantate de către stat, a participării 

pedagogului la audierea minorului şi a înştiinţării/citării reprezentanţilor legali (părinţi, 

tutore etc.). 

În rândul actorilor instituţionali din domeniul protecţiei copilului şi a 

reprezentanţilor organizaţiilor non-guvernamentale se conturează o atitudine diferită faţă 

de cea expusă de mai sus. Atitudinile expuse de reprezentanţii instituţiilor/organizaţiilor 

din domeniul protecţiei copilului sunt centrate pe punerea în practică a prevederilor legale 

                                                   
30 Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova 2009, nr. 3-6, art. 15) 
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referitoare la procedura penală, făcând trimitere la faptul că sunt cazuri în care acestea nu 

se respectă şi sunt practic încălcate drepturile copilului. Persoanele intervievate recunosc 

că prevederile legale sunt relativ adecvate, însă acuză faptul că în multe cazuri 

respectarea procedurii este doar o formalitate, „pentru proces verbal”, şi că prevederile 

referitoare la protejarea drepturilor copilului, în fapt, sunt respectate lacunar.  

Cei care au exprimat asemenea opinii au criticat faptul că există cazuri în care:  

- reprezentanţii legali (părinţii, tutorele sau reprezentanţi ai autorităţii tutelare) 

sunt chemaţi cu întârziere să participe la audieri;  

-  metodele de anchetare sunt orientate spre dezvoltarea unei atitudini cu tentă 

de învinuire, care creează premiza intimidării copilului;  

- uneori este obstrucţionată activitatea reprezentanţilor organelor responsabile 

de protecţia copilului, refuzând întâlnirile confidenţiale între acesta şi minorul 

aflat în contact cu justiţia penală. 

- mediul în care au loc de obicei aceste audieri – birouri aglomerate, în care 

uneori au loc mai multe audieri  potenţează afectarea psihicului copilului. 

- inexistenţa unui mecanism ce ar asigura cooperarea procuraturii cu serviciile 

sociale publice şi private, pentru asigura copiilor asistenţă psiho-pedagogică 

specializată, în cursul efectuării acţiunilor de urmărire penală.  

În cadrul procedurilor civile serviciile prestate de către procuror în raport cu 

copilul se conturează după cum urmează: servicii de reprezentare în instanţa de judecată, 

procurorul poate interveni prin depunerea unei cereri în instanţa de judecată, în temeiul 

art. 71 din CPC al RM, în apărarea drepturilor şi intereselor copilului; servicii de 

evaluare, apreciere a gradului de legalitate a procedurii de adopţiei31. 

Modalităţile de control periodic al calităţii serviciului se efectuează prin rapoarte 

statistice ce vizează evaluarea creşterii / descreşterii numărului de beneficiar, dezagregate 

pe criteriu de vârstă, sex, tipul infracţiunii săvârşite, etapele evoluţiei cauzei penale. 

Prin ordinul nr. 808-p din 07.09.2010 cu privire la sarcinile procuraturii în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului şi înfăptuirea justiţiei pentru minori au fost 

                                                   
31 Art. 31 alin (5) din Legea cu privire la regimul juridic al adopţiei, nr. 99 din  28.05.2010, MO Nr. 131-
134  din  30.07.2010, art Nr : 441 
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desemnaţi procurori specializaţi în problemele copiilor. Respectiv, procurorii specializaţi 

au beneficiat de cursuri de formare şi instruiri specializate în domeniul asistării şi 

protecţiei copiilor.    

Pentru a putea furniza costurile serviciilor prestate minorilor este necesară 

evidenţa separată a cheltuielilor suportate pentru adulţi şi copii. Introducerea bugetării pe 

programe32 în cadrul sistemului de justiţie ar permite această evidenţă. În anul 2010 

cheltuielile pentru funcţionarea procuraturilor au constituit 70 milioane lei (conform 

datelor BOOST). 

În contextul celor enunţate se recomandă: 

- PG să faciliteze, prin acorduri de colaborare, comunicarea şi cooperarea dintre 

procuratură, organele de urmărire penală şi serviciile publice şi private ce 

prestează servicii de asistenţă psihologică, pentru a se asigura asistarea copilului 

în cursul acţiunilor de urmărire penală de către psihologi specializaţi; 

- PG să monitorizeze posibilităţile de îndepărtare a organelor de poliţie de la 

efectuarea actelor procesuale în dosarele cu copii. 

3. Servicii de asistenţă legală 
 
Servicii acordate de sistemul de asistenţă juridică garantată de către stat 
 

Având în vedere necesitatea protejării dreptului la un proces echitabil, stabilit de 

articolul 6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1298 

din 24 iulie 199733, legiuitorul a adoptat Legea nr. 198 din 26 iulie 2007 cu privire la 

asistenţa juridică garantată de stat34, care stabileşte că se acordă asistenţă juridică 

garantată de stat prin apărare a intereselor bănuitului, învinuitului, inculpatului în proces 

penal, precum şi apărare a intereselor persoanei în cadrul procedurii pe cauze 

contravenţionale. 

Serviciile legale de asistenţă juridică acordate persoanelor, inclusiv minorilor de 

către avocaţi, pot fi grupate în două tipuri de asistenţă juridică: asistenţa juridică calificată 

                                                   
32 Notă: definiţia este expusă în glosar. 
33 Monitorul Oficial 1999, nr. 054 
34 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2007, nr. 157-160,  
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acordată de către avocaţi în baza contractului încheiat între avocat şi client, în care 

onorariu este stabilit bilateral printr-o clauză contractuală; asistenţa juridică calificată 

acordată de către avocaţi publici, în care onorariu este fix, potrivit tarifelor aprobate de 

Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat. 

În continuare accentul urmează a fi pus pe prestarea serviciilor legale de asistenţă 

juridică calificată garantată de stat, deoarece asistenţa juridică conturată juridic printr-un 

contract, poate să preia forma diferitor servicii legale prestate de către avocat către client. 

Potrivit art. 2 din Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, asistenţă 

juridică garantată de stat, reprezintă acordare a serviciilor juridice prevăzute în prezenta 

lege din contul mijloacelor destinate acordării unor astfel de servicii persoanelor care nu 

dispun de suficiente mijloace financiare pentru plata lor şi care întrunesc condiţiile 

stipulate în prezenta lege. 

În principiu, serviciile legale acordate minorului din partea avocatului public sunt 

legate de exercitarea drepturilor sale de care dispune în cadrul procesului penal, 

contravenţional sau civil. 

Astfel, minorul şi familia acestuia urmează să beneficieze de următoarele servicii 

legale: consultaţii şi explicaţii în probleme juridice; întocmirea de acte juridice relevante; 

reprezentare în faţa autorităţilor administraţiei publice; apărare a intereselor bănuitului, 

învinuitului, inculpatului în proces penal; apărare şi reprezentare a intereselor 

condamnatului; apărare a intereselor persoanei în cadrul procedurii pe cauze 

contravenţionale; apărare şi reprezentare a intereselor persoanei în cadrul procesului civil; 

apărare şi reprezentare a intereselor persoanei în instanţă de contencios administrativ. 

Organele de administrare a sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate 

sunt enunţate în art. 8 al Legii nr. 198 din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat. În contextul legii enunţate minorii pot beneficia de asistenţă juridică 

primară indiferent de nivelul de venit al familiei şi asistenţă juridică calificată, în 

următoarele situaţii: au nevoie de asistenta juridica pe cauze penale, şi interesele justitiei 

o cer, însă nu dispun de suficiente mijloace pentru a plati acest serviciu; au nevoie de 

asistenţă juridică de urgenţă în cazul reţinerii în cadrul unui proces penal sau al unei 

proceduri contravenţionale; au dreptul la asistenţă juridică obligatorie în temeiul art. 69 

alin.(1) pct.2)-12) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova; au dreptul la 
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asistentă juridică obligatorie în temeiul art. 304 şi 316 din Codul de procedura civilă al 

Republicii Moldova; au nevoie de asistenţă juridică în cauze contravenţionale, civile şi de 

contencios administrativ, însa nu dispun de suficiente mijloace pentru a plăti aceste 

servicii, cauzele fiind complexe din punct de vedere juridic sau procesual.35 

Un rol important în sistemul justiţiei pentru copii îl ocupă apărătorul minorului cu 

atât mai mult cu cât, în ipoteza în care copilul a intrat în conflict cu legea penală, asistenţa 

juridică a acestuia este obligatorie. În actuala redacţie a Legii cu privire la avocatură, care 

reglementează organizarea şi exercitarea profesiei de avocat nu se prevede o specializare 

a avocaţilor în asistenţa juridică şi reprezentarea minorilor, aceştia fiind desemnaţi de 

către CNAJGS în dosarele penale sau aleşi de către reprezentanţii legali ai copilului.   

Suntem de părerea că dreptul la apărare, accesul liber la justiţie, prezumţia 

nevinovăţiei deşi consfinţite în Constituţia Republicii Moldova, Codul de procedură 

penală al Republicii Moldova, Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, nu-

şi găsesc deplină reflecţie practică, inclusiv datorită impedimentelor pe care le întâlnesc 

avocaţii în activitate lor cotidiană orientată spre facilitarea accesului efectiv al clienţilor 

lor la aceste drepturi şi garanţii. Pregătirea şi instruirea profesională insuficiente 

(formarea iniţială şi continuă) şi lipsa standardelor de calitate sunt şi ele impedimente 

deloc neglijabile în asigurarea unui remediu efectiv din partea justiţiei pentru copiii afalţi 

în contact cu justiţia penală şi civilă. 

Într-o asemenea accepţiune, avocatura în Republica Moldova nu dispune de 

suficiente  instrumente şi mecanisme de evaluare a calităţii serviciilor prestate de către 

avocaţi, care ar viza modul de ţinere a dosarelor avocatului, conţinutul minim obligatoriu 

al dosarului de apărare dezagregat pe criteriul de vârstă –copil /adult, standarde minime 

de calitate pe care le aplică şi le consideră necesare, evaluarea calităţii activităţii de 

avocat de către client prin evaluarea satisfacţiei clientului faţă de asistenţa oferită, etc. 

Ţinând cont de necesitatea respectării principiului independenţei profesiei de avocat, 

considerăm că astfel de mecanisme trebuiesc elaborate în interiorul profesiei şi de către 

membrii acesteia. 

                                                   
35   Legea nr. 198 din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova 2007, nr. 157-160, art. 614) 
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Potrivit datelor publicate pe saitul http://www.cnajgs.md/ro/informatie-

utila/prestatori de servicii.html actualmente activează avocaţi publici specializaţi în 

asistarea copiilor. Fără îndoială că aceasta atestă o practică pozitivă în domeniu 

promovării unei justiţii prietenoase copilului, doar că numărul avocaţilor publici 

specializaţi este mult prea mic în raport cu cauzele ce implică minori.  

Printre tendinţele pozitive în sensul specializării avocaţilor publici remarcăm 

suportul UNICEF Moldova acordat Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat în crearea sistemului ce ar asigura prezenţa a cel puţin a unui avocat 

public specializat în asistenţa copiilor confruntaţi cu sistemul de justiţie (atât copii în 

conflict cu legea, cât şi copii victime sau martori) în cadrul fiecărui oficiu de avocaţi 

publici, prin crearea reţelei de avocaţi publicii specializaţi în asistarea copiilor. În cadrul 

acestui proiect avocaţii publici specializaţi preluau cauze în baza graficului de serviciu36 

sau în baza solicitării oficiului teritorial. Astfel, organele de urmărire penală, organele 

procuraturii şi instanţele de judecată solicitau Oficiilor Teritoriale desemnarea unui 

avocat în cauze cu implicarea copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, care 

numeau avocaţii publici specializaţi în aceste cauze. În cazul în care avocaţii publici 

specializaţi în cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea au fost suprasolicitaţi, au 

fost desemnaţi în aceste cauze alţi avocaţi. 

Astfel, în perioada 1 februarie – 30 iunie 2010,  379 copii în conflict cu legea au 

beneficiat de asistenţă juridică calificată, oferită de reţeaua de 10 avocaţi publici. Pentru 

comparaţie, în perioada iulie 2009 – ianuarie 2010, avocaţii publici specializaţi au avut 

318 copii în conflict cu legea în calitate de beneficiari (total număr de beneficiari direcţi 

ai proiectului - 697)37.  

Spre regret, din iulie 2010 şi până în prezent statul nu a identificat soluţii pentru a 

menţine sistemul specializat de asistenţă juridică garantată de stat, destinat copiilor în 

contact cu sistemul de justiţie. Argumentele derivă din următoarele considerente: criza 

economico-financiară, dar şi a creşterii considerabile a numărului de solicitări de 

asistenţă juridică garantată de stat (20096 persoane în anul 2009, comparativ cu 4935 

anul 2008), situaţii ce creează imposibilitatea de a asigura de la bugetul de stat plata 
                                                   
36 http://www.cnajgs.md/ro/asistenta-juridica-de-urgenta.html; 
37 Raportul analitic cu privire la implimentarea proiectului Suport Ministerului Justiţiei în Reforma justiţiei 
pentru Copii. 
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serviciilor avocaţilor specializaţi în cauzele copiilor în conflict cu legea după modelul 

avocaţilor publici.  

În prezent avocaţii reţelei pot fi remuneraţi pentru asistenţă juridică doar din 

fondurile CNAJGS, conform procedurilor de raportare a avocaţilor la cerere. Este de 

menţionat, că în cazul în care avocaţii publici specializaţi sânt remuneraţi pe baze 

comune, interdicţia de a prelua dosare în bază de contract, precum şi de a avea în calitate 

de beneficiari adulţii nu le este opozabilă, ceea ce ar putea duce la diminuarea atenţiei 

speciale pentru cauzele copiilor în conflict cu legea. 

Respondenţii au remarcat că avocaţii cu un program foarte încărcat, au dificultăţi 

în a se întâlni cu clienţii pentru a-i asculta şi a afla detalii despre situaţia clientului. 

Numărul mare de cazuri de pe agenda unui avocat, precum şi onorariile simbolice 

achitate de către stat sunt în detrimentul copilului şi a calităţii reprezentării de care ar 

trebui să beneficieze un copil.  

În interviurile realizate avocaţii au identificat următoarelor dificultăţi în realizarea 

unei apărări eficiente a minorilor ce ar conduce la garantarea unui remediu efectiv din 

partea justiţiei: 

- minorii adesea sânt lipsiţi de libertate în secţiile de poliţie fără anunţarea 

reprezentanţilor legali în termenul prevăzut de lege şi fără întocmirea proceselor-

verbale de reţinere; 

- sânt cazuri când minorii sunt forţaţi sau intenţionat duşi în eroare pentru a face 

declaraţii (explicaţii, lămuriri), ce conţin o puternică tentă de învinuire, în absenţa 

avocatului şi reprezentanţilor legali, iar procurorii cunoscând că asemenea fenomene 

există, le tolerează;  

- procurorii deleagă ofiţerului de poliţie multe din atribuţiile sale referitor la 

organizarea acţiunilor procesuale, permiţând astfel să existe un contact destul de 

îndelungat între minor şi poliţist;  

- procurorii şi ofiţerii de urmărire penală minimalizează importanţa şi obligativitatea 

participării pedagogului sau psihologului, sau reprezentantului legal al minorului la 

acţiunile procesuale şi preferă ca acţiunile procesuale să aibă loc şi în absenţa 

acestora, care pot semna actele şi ulterior;  
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- inexistenţa în cadrul procuraturilor şi a comisariatelor a încăperilor prietenoase 

copilului ce ar oferi posibilitatea discuţiei, în condiţii de confidenţialitate a 

apărătorului cu clientul (de regulă întrevederile „confidenţiale” se fac în holul, scara 

procuraturii sau în alte spaţii care minimalizează confortul psihologic) şi dotarea 

tehnică insuficientă a organelor judiciare, imposibilitatea efectuării de copii de pe 

documentele necesare. 

Costurile pentru serviciile acordate de către avocatul public au fost calculate în baza 

costului salarial. Salariile fiind stipulate în cadrul regulamentului cu privire la mărimea şi 

modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate de către 

stat. Costul altor resurse aferente acordării serviciilor legale nu au fost considerate din 

cauza că nu este o evidenţă separată pentru aceste cheltuieli. Datele prezentate mai jos se 

referă la serviciile acordare atât copiilor cât şi adulţilor. 

Tabelul 6.1. Remunerarea avocaţilor publici pentru activităţile prestate38 

 

 

 

                                                   
38 Sursa : Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea 
asistenţei aprobat prin Hotărîrea CNAJGS nr. 22 din 19.12.2008, MO nr.10-11/29 din 23.01.2009. 
39 idem 

O unitate convenţională = 20 lei Remunerarea avocaţilor care 
acordă asistenţă juridică 
calificată unui minor (o 
unitate de personal, lunar, 
lei)  

  u.c. cost 
1 Participare în fiecare proces judiciar sau în 

fiecare acţiune de urmărire penală 5+1 120 

2 Alcătuirea acţiunii sau referinţei la acţiune 3+1 80 
3 Pentru fiecare acţiune auxiliară întreprinsă 

conform punctului 3(2) din regulament39 18+6 480 

4 Întocmirea cererii de apel şi de recurs 5+1 120 
5 Zi de serviciu pentru asistenţa de urgenţă 2  40 
6 Cheltuielile de deplasare 20% 168 
    
Salariu  mediu  1008 
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Tabelul 6.2. Remunerarea avocaţilor publici pentru activităţile prestate, total anual 

 

 

 

 

În contextul celor enunţate se recomandă: 

- crearea unui mecanism funcţional de pregătire iniţială şi formare continuă a avocaţilor 

publici ce va permite accesul copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie la 

servicii de asistenţă juridică din partea avocaţilor specializaţi. 

- instituirea de către Uniunea Avocaţilor din Moldova a unui mecanism de evaluare a 

calităţii serviciilor prestate de către avocaţi, care ar viza modul de ţinere a dosarelor 

avocatului, dezagregat pe adulţi şi minori, conţinutul minim obligatoriu al dosarului 

de apărare, standardele minime de calitate pe care le aplică şi le consideră necesare, 

evaluarea calităţii activităţii de avocat de către client prin evaluarea satisfacţiei 

clientului faţă de asistenţa oferită etc. 

- Ministerul Justiţiei să planifice resurse financiare suficiente în bugetul de stat pentru 

dezvoltarea reţelei de avocaţi publici specializaţi în asistenţa copiilor aflaţi în contact 

cu sistemul de justiţie. 

- CNAJGS să revizuiască periodic numărul avocaţilor publicii specializaţi ce acordă 

asistenţă juridică minorilor în raport cu numărul de solicitări;  

-  MAI, Procuratura Generală şi MJ să creeze încăperi speciale ce ar oferi posibilitatea 

interacţiunii avocatului cu clientul său în condiţii de confidenţialitate şi a încăperilor 

prietenoase copilului. 

 
 
 
 
 

                                                   
40 Sursa: Raportul de activitate în domeniul asitenţei juridice garantate de către stat pentru anul 2010, pag. 
6, http://www.cnajgs.md/ro/informatie-utila.html. 

 2008 2009 2010 
Decizii asistenţă calificată 4491 17717 21172 
Decizii asistenţă de urgenţă 444   1500 1835 
Avocaţi la cerere 258   277 331 
Onorarii plătite40 (lei) 661958 4578135 5071167 
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Servicii acordate de Avocatul Parlamentar 
 

Ţinând cont de importanţa respectării drepturilor copilului, la data de 30 

octombrie 2008, Parlamentul Republicii Moldova în temeiul art.4, art.5 alin (1) şi (2), art. 

6 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr.1349 din 17 octombrie 1997 cu privire 

la avocaţii parlamentari, a adoptat Hotărârea Parlamentului nr. 222-XVI prin care Tamara 

Plămădeală a fost numită în funcţia de avocat parlamentar pentru protecţia drepturilor 

copilului, pentru un mandat de 5 ani. 

Avocatul copilului îşi exercită atribuţiile în vederea garantării respectării 

drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale copilului şi realizării, la nivel naţional, de 

către autorităţile publice centrale şi locale, de către persoanele cu funcţii de răspundere de 

toate nivelurile a prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. 

Potrivit art. 361 din Legea nr.1349 din 17 octombrie 1997, avocatul parlamentar 

pentru protecţia drepturilor copilului reprezintă Centrul pentru Drepturile Omului în 

relaţiile cu alte autorităţi şi cu instituţii din ţară şi din străinătate care promovează şi 

asigură protecţia drepturilor copilului. În exercitarea atribuţiilor, avocatul parlamentar 

pentru protecţia drepturilor copilului este asistat de Serviciul pentru protecţia drepturilor 

copilului, subdiviziune specializată în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului. 

Prin prisma atribuţiilor de bază de care dispune avocatul parlamentar, acesta 

prestează următoarele servicii legale: examinarea petiţiilor, audierea copiilor şi repunerea 

lor în drepturi; verificarea informaţiei privind cazurile de încălcare în masă sau gravă a 

drepturilor copilului; remiterea în adresa autorităţilor publice a obiecţiilor şi propunerilor 

în vederea asigurării drepturilor cetăţenilor; soluţionarea plângerilor prin concilierea 

părţilor, găsirea soluţiilor reciproc acceptabile. 

 
Tabel 8. Cost de personal pentru asistenta legală 
 

Funcţie Salariul de 
funcţie 

Total anual (lei) Cost per adresare 
(182 adresări 
pentru anul 2011) 

Avocat 
parlamentar 

6400 76800 422 

Sursa: Legea nr. 355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare din sectorul 
bugetar 
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4. Servicii acordate copilului în cursul examinării cauzei în instanţa de judecată  

Servicii acordate în procesul înfăptuirii justiţiei 

Potrivit competenţelor materiale stabilite prin lege instanţele judecătoreşti au un 

rol edificator în protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

Prezentul subcapitol se ocupă de identificarea serviciilor disponibile copilului în 

procesul judecării cauzei, prin prisma analizei modalităţilor de asigurare a garanţiilor 

procesuale ale minorului, respectiv: modalitatea de desfăşurare a judecăţii, persoanele 

chemate la judecarea cauzei cu participarea copilului, asistenţa juridică obligatorie.  

 Cadrul legal ce reglementează activitatea instanţelor judecătoreşti include 

următoarele acte normative: Constituţia Republicii Moldova din 29.07.199441, Legea nr. 

514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească42, Legea nr. 789 din 26.03.1996 

cu privire la Curtea Supremă de Justiţie43, Legea nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la 

statutul judecătorului44, Legea nr. 950 din 17.07.1996 cu privire la colegiul disciplinar şi 

răspunderea disciplinară a judecătorilor45, Codul penal al RM, CPP al RM, PPC al RM, 

Codul de etică a judecătorului aprobat prin hotărârea CSM din 29.11.2007, Hotărârea 

CSM cu privire la unele măsuri de eradicare a riscurilor de corupţie în sistemul 

judecătoresc din RM, nr. 276/12 din 20.09.2007,  Instrucţiunea privind ţinerea lucrărilor 

de secretariat în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin Hotărârea CSM nr. 473/21 din 

18.12.2008.  

Potrivit competenţelor materiale stabilite prin lege, instanţele judecătoreşti judecă 

atât infracţiunile săvârşite de minori, cât şi infracţiunile săvârşite asupra minorilor. În 

vederea soluţionării lor, cauzele penale şi civile, parcurg un întreg circuit judiciar-

administrativ care începe cu înregistrarea dosarului în instanţă şi se finalizează cu 

pronunţarea şi comunicarea hotărârii judecătoreşti. Legat de depunerea sau repartizarea 

cererilor în materie civilă şi a dosarului penal către instanţă, legislaţia procesuală nu 

stabileşte norme speciale aplicabile în cazul minorilor, respectiv fiind aplicat principiul 

repartizării aleatorii a dosarelor. 

                                                   
41 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1 din 12.08.1994 
42 Monitorul Oficial Nr. 58 din 19.10.1995  
43 Monitorul Oficial Nr. 032 din 30.05.1996 
44 Monitorul Oficial nr. 59-60 din 26.10.1995  
45 Monitorul Oficial Nr. 182-185  din 19.08.2003 
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Actualmente, în Republica Moldova nu există instanţe specializate pentru 

judecarea cazurilor cu implicarea copiilor, iar principiu repartizării aleatorii a dosarelor 

către judecători face inoperantă procedura instituirii unor complete specializate.  

În materie penală, legiuitorul a instituit reguli speciale de procedură, fiind 

prevăzute dispoziţii procedurale aplicabile în raport cu copilul aflat în contact cu sistemul 

de justiţie penală şi care răspunde din punct de vedere penal. Astfel, instrumentarea 

cauzelor cu copiii care au comis infracţiuni este reglementată prin dispoziţiile speciale 

cuprinse în Codul de procedură penală, Capitolul I denumit „Procedura în cauzele privind 

minorii” inclus în Titlul III, intitulat „Proceduri speciale”, prevăzându-se că urmărirea şi 

judecarea cauzelor având ca obiect infracţiunile comise de minori, precum şi punerea în 

executare a hotărârilor privitoare la aceştia se face potrivit procedurii obişnuite, cu unele 

completări şi derogări. Procedura specială vizată se aplică  în privinţa persoanelor care, la 

momentul săvârşirii infracţiunii, nu au împlinit vârsta de 18 ani. 

În actuala redacţie a CPP nu sunt prevăzute dispoziţii derogatorii, privind copiii 

care sunt în contact cu sistemul de justiţie penală şi răspund din punct de vedere penal, de 

la cele de drept comun cu referire la componenţa completelor de judecată, în compunerea 

cărora să fie judecători specializaţi. 

În ipoteza în care în Republica Moldova nu există instanţe specializate, cauzele cu 

implicarea minorilor sunt examinate în condiţii uzuale generale, aplicând prevederile 

speciale referitoare la minori cuprinse în Codul de procedură penală, printre care 

enunţăm: asistenţa juridică obligatorie, participarea reprezentantului legal şi al 

pedagogului/psihologului la audierea copilului, durata audierii minorului, etc. 

Din interviurile realizate s-a constatat că magistraţii au în general o atitudine 

empatică faţă de copii aflaţi în contact cu justiţia penală, comparativ cu atitudinea faţă de 

adulţi şi manifestă disponibilitate de a apela la serviciile de alternativă ce garantează 

respectarea drepturilor copilului. Judecătorii intervievaţi au specificat că în timpul 

audierii copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie sunt puşi în situaţia de a apela la 

cunoştinţele empirice, dobândite în procesul interacţiunii cu proprii copii, specificând că 

tehnicile de audiere a copilului diferă în funcţie de vârstă, calitatea procesuală, victimă 

sau inculpat. Cât priveşte numărul audierilor la care trebuie supus copilul pe o cauză dată 

specialiştii au păreri diferite. Respectiv, au fost expuse opinii că minorul poate fi audiat, 
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în funcţie de necesitate, la fiecare etapă a instrumentării cazului, deoarece legea nu 

fixează un plafon minim şi maxim de audieri, dar excesul de audieri creează premise de 

revictimizare a copilului în procesul înfăptuirii justiţiei. Suntem de părerea că practicile 

de audiere repetată deşi nu contravin legii, creează premise de subestimare a intereselor 

copilului, facîndu-se abstracţie de necesităţile copilului şi individualitatea acestuia. Într-o 

altă accepţiune, s-a expus opinia că legislaţia procesuală este mult prea permisivă în ceea 

ce priveşte acordarea dreptului de stabilire la discreţia procurorului sau a judecătorului a 

necesităţii audierii de mai multe ori a minorilor. De regulă, audierea repetată se 

efectuează în faza urmăririi penale şi creează premise de victimizare/revictimizare a 

copiilor în procesul înfăptuirii justiţiei şi a aşteptării unui remediu efectiv din partea 

justiţiei.   

În vederea specializării judecătorilor în domeniu judecării cauzelor ce implică 

copiii, Institutul Naţional de Justiţie a organizat cursuri de formare a magstraţilor în 

domeniul dat. 

Codul de procedură penală prevede ca şedinţa în care are loc judecarea 

infractorului minor să se desfăşoare separat de celelalte şedinţe şi să nu fie o şedinţă 

publică. În opinia persoanelor intervievate, instanţele de judecată se confruntă cu 

probleme legate de infrastructură.  Lipsa unei săli anume destinată judecării cauzelor cu 

minori obligă judecătorul să audieze copilul în aceleaşi condiţii cu persoanele mature. 

Într-o astfel de accepţiune cauzele ce implică copiii sunt judecate în locaţii 

standard. Important de precizat că în mun. Chişinău există practici pozitive ce implică 

deplasarea instanţei către locaţia Centrului de Prevenire a Abuzului Faţă de Copil, care 

dispune de o cameră dotată în acest sens, inclusiv cu tehnică de înregistrare audio/video. 

 Respondenţii au semnalat necesitatea adaptării unor spaţii/încăperi separate unde 

să se judece cazurile atât civile cât şi penale, în care sunt implicaţi copiii. Amenajarea 

sălilor de judecată într-un climat mai prietenos pentru copil, care ar trebui să fie dotate cu 

mijloace de înregistrare, ar crea premise de audiere a copilului într-un cadru securizat şi 

confortabil şi de stabilire a unei relaţii mai prietenoase cu instanţa.   

În contextul celor enunţate se recomandă: 

- CSM şi INJ să examineze opţiunile de specializare a judecătorilor la toate 

etapele de examinare a cauzei şi să identifice categoriile de litigii care vor fi 
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de competenţa acestora; în acest sens se vor lua măsuri privind estimarea 

numărului de judecători specializaţi necesari şi a costurilor pentru asigurarea 

unui sistem specializat durabil; 

- CSM şi MJ să examineze posibilitatea amenajării în cadrul instanţelor 

judecătoreşti (judecătorii, Curţile de Apel şi Curtea Supremă) a încăperilor 

destinate audierii minorilor, cu participarea psihologilor calificaţi şi 

specializaţi în acest domeniu; 

- CSM şi INJ să elaboreze recomandări practice şi să asigure instruirea 

judecătorilor în domeniul examinării pricinilor civile, penale şi 

contravenţionale cu implicarea minorilor. 

 

Servicii de reprezentare 

Copiii în vârstă de până la 18 ani au capacitatea de exerciţiu limitată şi îşi exercita 

drepturile procesuale prin intermediul reprezentanţilor legali, adică a părinţilor, 

înfietorilor, tutorilor sau curatorilor. 

În situaţia în care copilul aflat în contact cu justiţia penală nu are reprezentant 

legal, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată numeşte ca reprezentant legal 

autoritatea tutelară46. Dacă copilul este plasat într-o instituţie de plasament de tip 

rezidenţial, interesele acestuia pot fi reprezentate şi de către administraţia acestei 

instituţii47. 

De regulă, copiii care interacţionează cu sistemul de justiţie penală sunt plasaţi în 

instituţiile rezidenţiale sau provin din familii dezavantajate social, în care angajamente 

parentale practic nu există. Ca urmare, în practică, se constată deseori că minorii se 

prezintă în instanţă neînsoţiţi de părinţi, sau de alte autorităţi. Deoarece, numirea 

autorităţii tutelare ca reprezentant legal al copilului, poartă un caracter expromt, prezenţa 

reprezentanţilor acestei instituţii este mai mult o formalitate. Există, însă şi situaţii când 

autoritatea tutelară participă atât la acţiunile de urmărire penală cât şi la faza judecării 

cauzei. Multitudinea obligaţiilor puse în sarcina autorităţii tutelare, resursele umane 

                                                   
46 art. 77 alin (2) din CPP al RM . 
47 art. 144 alin (1) Cod Familiei 
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limitate, fluctuaţia mare de cadre conduc spre carenţe ce vizează continuitatea între fazele 

procesuale, din punctul de vedere al desemnării persoanei ce ar reprezenta interesele 

copilului. În acest context, apar situaţii când pentru fiecare fază procesuală, urmărire 

penală, judecată în primă instanţă, apel şi recurs uneori şi pentru fiecare şedinţă de 

judecată, este desemnat câte un nou reprezentat al autorităţii tutelare. Astfel, prestaţia 

oferită copilului de reprezentantul autorităţii tutelare, în cursul judecării cauzei, se 

apreciază de către respondeţii participanţi la interviu, ca fiind formală şi superficială, 

existînt situaţii când reprezentanţii studiază dosarul în ultimul moment sau chiar în sala 

de judecată, nu iau legătura cu minorii pentru a sta de vorbă din timp cu aceştia sau care, 

pur şi simplu, nu au pregătire în domeniul juridic, sau dăruire şi preocupare pentru 

cauzele asistate. Printre argumentele invocate în vederea inculpabilizării enumărăm:   

a) remunerarea foarte mică a reprezentanţilor autorităţii tutelare în raport cu volumul 

mare de muncă şi diversitatea sarcinilor ce li se impun;  

b) lipsa timpului necesar pentru a studia dosarul şi a se pregăti pentru examinarea în 

instanţă; 

c) foarte puţini dintre angajaţii autorităţii tutelare au studii juridice, majoritatea sunt 

pedagogi sau asistenţi sociali. 

Atribuţiile autorităţii tutelare în ceea ce priveşte reprezentarea drepturilor şi 

intereselor copiilor se exercită prin mijloace şi activităţi judiciare, cum ar fi acţiunile 

civile adresate instanţelor judecătoreşti în temeiul art. 73 din Codul de procedură civilă,  

avizele prezentate în cazul pricinilor civile ce au drept obiect litigii ce vizează creşterea şi 

educarea minorului, precum şi la soluţionarea cererilor privind încuviinţarea adopţiei. 

Trebuie să menţionăm, că aceste servicii vor fi descrise în subcapitolul ce vizează 

serviciile sociale. 

Modalităţile de control periodic al calităţii serviciului se efectuează prin rapoarte 

statistice ce vizează evaluarea creşterii / descreşterii numărului de beneficiari, făcîndu-se 

abstracţie de evaluarea satisfacţiei beneficiarilor şi monitorizarea şi evaluarea rezultatelor 

produse la nivelul beneficiarilor (schimbări produse în urma intervenţiilor). 

În rezultatul studierii practicii asistenţiale în domeniu vizat, nu a fost posibil de 

identificat un mecanism consecvent de revizuire periodică a cazurilor copiilor, beneficiari 

ai serviciului de reprezentare, în raport cu necesităţile copilului.  
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Interviurile realizate au reflectat că în mun. Chişinău în cadrul Direcţiilor pentru 

protecţia drepturilor copilului sunt specialişti care se ocupă exclusiv de instrumentarea 

cazurilor copiilor aflaţi în conflict cu legea. Dar, nu există un mecanism coerent de 

instruire iniţială a acestor specialişti şi formare continuă, în vederea specializării în 

domeniul asistenţei copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, după cum nu dispun 

nici de recomandări practice şi metodologii de lucru cu copiii aflaţi în contact cu sistemul 

de justiţie, care să includă etapele, procedurile şi instrumentele de lucru în procesul de 

asistenţă a acestor copii. 

  Costurile serviciilor de reprezentare vor fi reflectate în subcapitolul ce descrie 

activitatea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului. 

În contextul celor menţionate se recomandă: 

- MMPSF să elaboreze recomandări practice şi metodologii de lucru cu copiii 

aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, pentru asistenţi sociali şi specialiştii în 

protecţia copiilor, care să includă etapele, procedurile şi instrumentele de lucru 

în procesul de asistenţă a copilului în contact cu sistemul de justiţie; 

- MMPSF să examineze opţiunile de specializare a specialiştilor în protecţia 

copilului şi a asistenţilor sociali în asistarea copiilor aflaţi în contact cu 

sistemul de justiţie; în acest sens se vor lua măsuri privind estimarea 

numărului de specialişti necesari şi a costurilor pentru asigurarea unui sistem 

specializat durabil; 

- MMPSF să asigure instruirea iniţială şi continuă a specialiştilor ce asistă copii 

în instanţele de judecată, în domeniul examinării pricinilor civile, penale şi 

contravenţionale cu implicarea minorilor. 

Servicii de interpretariat/traducere 

Serviciile de interpretariat asigurate copilului la examinarea cauzei în instanţa de 

judecată garantează aplicarea principiului potrivit căruia actele procedurale ale organului 

de urmărire penală şi cele ale instanţei de judecată se înmânează bănuitului, învinuitului, 

inculpatului, fiind traduse în limba lui maternă sau în limba pe care acesta o cunoaşte. În 

vederea implementării acestui principiu organigramele instanţelor prevăd posibilitatea 

angajării traducătorilor/interpreţilor. În general nu sunt obstacole privind accesibilitatea la 
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acest serviciu pentru copii ce interacţionează cu sistemul de justiţie, cu excepţia calităţii 

serviciilor prestate de către traducătorii contractaţi de instanţe, a resurselor umane 

limitate în raport cu numărul mare de cauze ce se examinează într-o singură zi. Astfel, 

apar situaţii cânt din lipsa disponibilităţii unui interpret, instanţele sunt puse în situaţia de 

a începe cu întârziere şedinţele.  

Pentru a evita repetările, menţionăm că aspectul privind caracterul prietenos 

copilului al procedurilor judiciare a fost analizat la secţiunea servicii acordate în cursul 

înfăptuirii justiţiei.  

Costurile de interpretariat sunt considerate cele achitate ca onorariul 

traducătorului. Tabelul 9 prezintă costurile salariului de funcţie stabilit pentru acest 

serviciu. Conform datelor ei sunt angajaţi în sector cu salariu lunar fix. Potrivit datelor 

prezentate de DPDC Botanica, în cadrul proceselor examinate cu participarea 

reprezentantului autorităţii tutelare, în anul 2010 de servicii de interpretariat au beneficiat 

49 copii, acestea fiind prestate de 3 translatori. 

 
Tabel 9. Costul serviciilor de interpretariat 
 
Funcţie Salariul de 

funcţie  
Total anual 
(lei) 

Cost total 
2010 (lei) 

Cost per 
copil (lei, 
anual) 

Traducător, 
interpret 

1000 12000 36000 735 

Sursa: DPDC, 2010 

Servicii de asistenţă psiho-pedagogică 

Dat fiind faptul că statutul pedagogului/psihologului în procesul audierii copilului 

a fost analizat în subcapitolul întitulat Poliţia pentru a evita repetările nu vom reitera 

opiniile expuse, care îşi găsesc aplicabilitatea şi în prezentul context. Astfel, au fost 

identificate următoarele obstacole în dezvoltarea acestui serviciu: lipsa de spaţii 

prietenoase copilului, lipsa continuităţii participării pedagogului/psihologului la fiecare 

fază procesuală – urmărire penală, judecată în primă instanţă, apel şi recurs, resurse 

umane limitate, insuficienţa pregătirii pedagogilor/psihologilor ce asistă copii în instanţă, 

caracterul formal al participării pedagogului/psihologului. 
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Costurile de asistenţă psihologică sunt considerate cele achitate ca onorariu 

specialistului. Tabelul 10 prezintă costurile salariului de funcţie stabilit pentru acest 

serviciu. În 2010 conform datelor prezentate de DPDC Botanica în anul 2010 pedagogul 

Direcţiei a asistat în instanţă 49 de copii. 

Tabel 10. Costurile de asistenţă psihologică 
 
 
Funcţie 

 
 
Salariul de funcţie  

 
 
Total anual (lei) 

 
 
Cost per copil (lei, 
anual) 

Psiholog 800 9600 196 
Sursa: Informaţii prezentate de DPDC Chişinău, 2010 
 

5. Servicii de mediere 
 

Medierea este modalitate alternativă de soluţionare a conflictului dintre părţi pe 

cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi 

confidenţialitate. Medierea se întemeiază pe cooperarea părţilor şi utilizarea de către 

mediator a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere. 

În procesul realizării interviurilor au fost solicitate opiniile subiecţilor chestionaţi 

pentru a stabili situaţia actuală cu privire la aplicarea medierii în procedurile ce implică 

copiii. 

Respondenţii au enunţat că în prezent în Republica Moldova procesul de mediere 

este practic inaplicabil. Printre cauzele nefuncţionării medierii, actorii instituţionali 

intervievaţi au identificat următoarele aspecte: necunoaştere publică (cetăţeni, dar şi 

reprezentanţi ai instituţiilor responsabile de apărarea drepturilor copilului) a serviciului de 

mediere, neimplicarea actorilor instituţionali în promovarea/aplicarea medierii, 

dezinteresul procurorilor de a apela la mediere deoarece nu există servicii de suport şi 

asistenţă pentru copiii care săvârşesc infracţiuni şi ei „obosesc” să îi prindă pe cerc, 

dezinteresul avocaţilor de a apela la medierea afirmând că şi avocatul poate concilia 

părţile şi nu este necesară intervenţia altei persoane pentru serviciile căruia clientul său 

trebuie să achite un alt onorariu, dificultăţile mediatorilor de a îşi asigura închirierea unui 

sediu/spaţiu în care să poată desfăşura activitatea în condiţii confortabile pentru client, 

inexistenţa documentelor de politici ce ar asigura funcţionalitatea serviciului, dificultăţile 
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de acoperire financiară a cheltuielilor necesare pentru medierea gratuită în cazurile 

penale,  din partea statului. 

 

În contextul celor enunţate se recomandă: 

- a dezvolta campanii de mediatizare şi promovare a imaginii serviciului de mediere 

prin crearea de site-uri, bloguri, diverse publicaţii de specialitate, pliante de 

prezentare a ofertei, sau a activităţii, distribuirea de materiale informative, afişarea 

pliantelor informative în spaţiile special amenajate chiar şi în holul judecătoriilor, 

procuraturii, comisariatele de politie. 

6. Servicii de asistenţă şi reabilitare acordate copiilor supuşi probaţiunii  
 

Serviciile de probaţiune au prerogativa de a întocmi referatele de evaluare 

a minorilor pentru organele judiciare cu scopul estimării riscului pentru siguranţa 

publică cu relevanţă în luarea măsurilor preventive şi a individualizării pedepsei 

în vederea aplicării unei sentinţe adecvate nevoilor de reabilitare şi reintegrare 

socială a copiilor infractori. Aceste servicii au atribuţii în supravegherea 

executării sancţiunilor neprivative de libertate cu scopul asigurării respectării 

măsurilor şi îndeplinirii obligaţiilor impuse de instanţa de judecată în cazul 

aplicării sancţiunilor neprivative de libertate; acordarea de asistenţă socială pentru 

perioada supravegherii, acordarea de asistenţă post-penală, asistenţa şi consilierea, 

activităţi prin intermediul cărora se urmăreşte susţinerea persoanelor aflate în 

supravegherea acestor servicii, diminuarea pericolului de comitere a unor noi 

infracţiuni din partea persoanelor condamnate şi reducerea efectelor negative ale 

detenţiei în paralel cu pregătirea pentru liberare şi acordare de asistenţă post-

penală. 

Analiza sistemului de probaţiune din Moldova, reflectă faptul că în 

privinţa minorilor toate acţiunile de probaţiune sunt în sarcina unui consilier de 

probaţiune specializat. Acestea se concretizează în: reflectarea tabloului 

psihosocial al persoanei aflate în conflict cu legea penală prin întocmirea 

referatelor presentenţiale de evaluare psihosocială a personalităţii minorului; 
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formularea de propuneri, pentru instanţa de judecată, referitor la principalele 

activităţi care trebuie desfăşurate cu minorul aflat in conflict cu legea penală in 

vederea facilitării procesului de soluţionare a problemelor psihosociale; oferirea 

de informaţii referitor la minorul aflat in conflict cu legea penală, la familia lui şi 

la mediul social din care provine; asigurarea cooperării persoanei aflate în conflict 

cu legea penală şi conformării ei la condiţiile care i s-au stabilit prin hotărâre 

judecătorească; consilierea subiectului probaţiunii în rezolvarea dificultăţilor 

personale care au condus la săvârşirea infracţiunii; desfăşurarea programelor 

individuale şi a programelor de grup, concentrarea resurselor din comunitate 

pentru soluţionarea problemelor psihosociale ale subiecţilor probaţiunii; controlul 

persoanei aflate în conflict cu legea penală prin supravegherea, asistenţa şi 

consilierea minorilor liberaţi de pedeapsa penală şi liberaţi de răspunderea penală; 

supravegherea executării pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în 

folosul comunităţii aplicată minorilor; coordonarea programelor sociale şi a celor 

terapeutice pentru copii. 

Acţiunile de probaţiune în privinţa copiilor se axează pe: asigurarea 

procesului de reabilitare psiho-pedagogică a personalităţii; abordarea individuală 

şi cu atenţie sporită a fiecărui caz, ţinându-se cont de particularităţile personale şi 

de vârstă; stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu serviciile de protecţie a drepturilor 

copilului; monitorizarea situaţiei pre - şi postintegrare a minorului în familie; 

dezvoltarea capacităţii familiei şi a comunităţii de a asigura asistenţă minorului şi 

de a preveni riscul intrării lui in dificultate; relaţiile cu mass-media în aplicarea 

măsurilor de probaţiune faţă de minor, in scopul abordării tuturor problemelor 

doar prin prisma respectării interesului superior al copilului. 

În desfăşurarea activităţilor de probaţiune, personalul organului de 

probaţiune poate participa la: elaborarea şi aprobarea programelor sectoriale 

locale în domeniul protecţiei copilului şi a familiei, la crearea de servicii 

comunitare de protecţie socială; elaborarea şi punerea în aplicare a sistemului de 

monitorizare şi de evaluare a serviciilor de protecţie a copilului şi a familiei; 

crearea la nivel naţional şi la nivel local a unui sistem informaţional care să 

includă date despre copil şi despre familia aflată în dificultate sau in situaţii de 



 59

risc, precum şi despre instituţiile de protecţie a copilului şi a familiei; dezvoltarea 

şi la promovarea modelelor viabile de servicii comunitare de protecţie a copilului 

şi a familiei, de servicii de prevenire a intrării copiilor în dificultate şi în sistemul 

rezidenţial de îngrijire şi educaţie, de servicii de asistenţă socială pentru copiii şi 

familiile aflate în dificultate sau în situaţii de risc; elaborarea unui mecanism de 

implicare a sectorului privat în soluţionarea problemelor copilului şi ale familiei. 

Pentru realizarea celor descrise se poate de afirmat că aceste acţiuni 

formează o încărcătură enormă pentru consilierul de probaţiune responsabil de 

lucrul cu copiii. Printre sarcinile enumerate mai sus pot fi regăsite unele care pot 

fi atribuite sau care, de fapt, sunt în responsabilitatea şi altor actori comunitari. 

Sistemul actual de probaţiune în privinţa minorilor este în faza de 

dezvoltare şi de identificare a mecanismelor viabile pentru prestarea serviciilor 

psiho-socio-legale copiilor aflaţi în sistemul de justiţie penală. Practicile 

internaţionale demonstrează că sistemele de probaţiune au nevoie de servicii 

psiohosociale standardizate, ce au menirea de a schimba comportamentul 

antisocial al copilului, prevenirea riscului de recidivă şi sporirea siguranţei 

comunitare.  

În acest sens un rol important în activitatea de probaţiune revine 

procesului derulării programelor probaţionale, care la moment nu au cunoscut 

aplicare în activităţile de probaţiune desfăşurate în Republica Moldova. 

Dezvoltarea practicilor în domeniul aplicării programelor probaţionale va putea 

contribui la minimalizarea riscului recidivei în rândul copiilor supuşi probaţiunii, 

la dezvoltarea noilor abilităţi sociale, etc. 

 Programul probaţional este un instrument de lucru necesar activităţii 

consilierului de probaţiune specializat în lucrul cu copiii în activitatea de 

reintegrare socială. Acest segment a cunoscut o dezvoltare în statele europene, 

cum ar fi Olanda, Norvegia, România, Letonia, etc.  
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Tabelul 11. Serviciile oferite persoanelor supuse probaţiunii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Biroul de probaţiune, 2010. 

În contextul celor menţionate se recomandă Oficiului Central de 

Probaţiune: 

- să  elaboreze şi implementeze programe de reabilitare psihosocială a minorilor 

aflaţi la evidenţa oficiilor de probaţiune, pentru minimalizarea riscului recidivei în 

rândul copiilor şi dezvoltarea noilor abilităţi sociale la aceştia, inclusiv prin 

examinarea practicilor ţărilor membre UE, care au găsit soluţii în elaborarea unui 

sistem de măsuri de supraveghere minimă şi medie a copiilor cu devieri de 

comportament, destinat resocializării şi educării acestora. 

- să întreprindă acţiuni concludente de specializare a consilierilr de probaţiune în 

examinarea cauzelor i lucrul cu copiii, prin instruirea ini ială i continuă.  

- să amenajeze în cadrul birourilor de proba iune a încăperilor destinate audierii 

copiilor, cu participarea psihologilor calificaţi şi specializa i în acest domeniu. 

- să consolideze sistemul de proba iune juvenilă prin îmbunătă irea sistemului de 

recrutare i monitorizare a performan ei consilierilor de proba iune juvenilă, 

inclusiv îmbunătă irea calită ii referatelor presenten iale; 

- să mediatizeze în rîndurile judecătorilor i procurorilor rolul serviciilor de 

proba iune în asigurarea drepturilor copilului în conflict cu legea i utilitatea 

referatului de evaluare psihosocială a copilului.   

 

 

 Cost per persoană anual  (mii lei) 

Retribuirea muncii 31.4 

Fondul social 7.2 
Asigurare medicala 1.1 
Mărfuri si servicii 14.5 
Total cheltuieli 39.7 
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7. Servicii de detenţie 
 

Copilul ajunge în contact cu sistemul de detenţie în cazul aplicării arestului ca 

măsură cu caracter de constrângere, în condiţiile stipulate în art. 185-187 din CPP al RM 

sau în rezultatul pronunţării sentinţei de condamnare prin care a fost stabilită o pedeapsă 

privativă de libertate. Instituţiile penitenciare şi izolatoarele de urmărire penală sunt 

gestionate de către Departamentul Instituţiilor Penitenciare. 

În Republica Moldova există un singur penitenciar pentru minori, Penitenciarul nr. 

2 din or. Lipcani, r. Briceni.  

Penitenciarul nr. 2 este destinat pentru detenţia minorilor de gen masculin. Potrivit 

datelor prezentate la interviu de către administraţia Penitenciarului nr. 2., secţia de minori 

este separată de adulţi, însă în acelaşi instituţie este o secţie în care se deţin persoane 

majore, care înainte de condamnare au deţinut funcţii speciale, iar aflarea lor în alt 

penitenciar ar putea pune în pericol securitatea personală a acestora.  Există secţii 

speciale pentru minori şi în alte penitenciare, spre exemplu în Penitenciarul nr. 7 din 

localitatea Rusca funcţionează un sector pentru detenţia condamnatelor minore. Sectoare 

pentru minori sunt şi în cadrul celor cinci izolatoare de urmărire penală.  

În cadrul instituţiilor de detenţie copilul beneficiază de următoarele drepturi: va fi 

separat de minorii condamnaţi şi de adulţi, cu excepţia cazurilor când nu se va proceda 

astfel; va avea acces rapid la asistenţă juridică sau la altă asistenţă corespunzătoare şi 

dreptul să comunice regulat şi confidenţial cu consilierul juridic; va avea dreptul de a 

contesta legalitatea privării sale de libertate şi examinarea contestaţiei în termeni 

restrânşi; va avea dreptul să nu fie  constrâns  să mărturisească  împotriva sa; va avea 

dreptul să fie deţinut în condiţii, care să permită tratamentul individualizat şi înlesnirea 

accesului şi contactului dintre minor şi familia acestuia; va fi ajutat să înţeleagă regulile 

organizării interioare a instituţiei de detenţie şi procedura de înaintare a  plângerii; are 

dreptul de a i se oferi posibilitatea să presteze o muncă remunerată, de a-şi continua 

studiile sau pregătirea, dar fără să i se impună acest lucru; să primească şi să păstreze 

materiale pentru distracţie şi recreare; fiecare minor aflat la vârsta şcolarizării obligatorii 

are dreptul la educaţia destinată să-l pregătească pentru întoarcerea în societate etc.  

În continuare prezentăm serviciile de detenţie din punct de vedere al programelor 

desfăşurate cu minorii, aşa cum reiese din informaţiile prezentate de administraţia 
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instituţiilor de detenţie în interviurile realizate. Trebuie menţionat faptul că experţii nu au 

vizitat propriu-zis aceste penitenciare, ghidul de interviu fiind expediat prin poştă.  

În cadrul programelor desfăşurate cu minori, nu neapărat specifice lor, se includ 

programele socio-educative. Având drept scop respectarea drepturilor copilului la 

instruire şi a evitării analfabetismului pentru copiii aflaţi în detenţie sunt organizate 

activităţi socio-educative, cum ar fi: programul cu privire la organizarea activităţilor cu 

deţinuţii noi sosiţi în penitenciar; programul de iniţiere a deţinuţilor în domeniul ştiinţelor 

socio-juridice; programul cu privire la educaţia fizică şi sport cu condamnaţii – 

PROSPORT; programul cu privire la reducerea violenţei în mediul deţinuţilor; programul 

cu privire la pregătirea pentru liberarea deţinuţilor din detenţie – PROSOCIAL, 

programul cu privire la pregătirea pentru liberarea condiţionată a deţinuţilor. 

Cu 6 luni înainte de liberarea din detenţie,  minorii  sunt implicaţi  în Programul 

de pregătire pentru liberare care presupune asistenţă la perfectarea actelor de identitate, 

informarea despre instituţiile de învăţământ şi locurile de muncă vacante din societate, 

asistenţă în restabilirea legăturilor cu rudele apropiate, informare despre asistenţa 

medicală din societate şi de asemenea despre instituţiile de stat abilitate în soluţionarea 

problemelor ce apar odată cu liberarea din detenţie (ex. activitatea Centrului de pregătire 

pentru liberare Lipcani 2007-2008)  

Prin realizarea interviurilor cu persoanele ce activează în sistemul penitenciar, nu 

a fost posibil de a identifica carenţele serviciilor de detenţie, deoarece la această 

întrebare, toţi respondenţii au evitat a răspunde. Experţii au identificat următoarele lacune 

ale serviciilor de detenţie: locaţii reparate şi dotate insuficient, infrastructura sistemului 

penitenciar nu asigură un caracter prietenos în raport cu necesităţile copilului, lipsa 

programelor educaţionale de alternativă, inexistenţa unui sistem de monitorizare a duratei 

detenţiei, aplicarea sancţiunilor disciplinare care nu exclud încarcerarea copilului, 

insuficienţa personalului educativ şi a psihologilor.  Pentru a dezvolta competenţele de 

interacţiune şi asistenţă a copiilor aflaţi în detenţie, personalul ce activează în instituţiile 

detenţie a beneficiat de instruiri în domeniu. 

Costurile pentru serviciile oferite copiilor in detenţie au fost calculate în baza 

datelor din nota informativa privind mijloacele financiare aprobate pe anul 2011 în 

Penitenciarul nr.2 Lipcani. Tabelul 12 prezintă cheltuielile separat pentru personal şi 
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mărfuri şi servicii de întreţinere a persoanelor (minorilor).  

Tabel 12.Costuri detenţie penitenciar Lipcani 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Susursa: Ministerul Justiţiei, 2011 
 

Datele au fost prezentate dezagregat, astfel nu este posibil în interiorul 

categoriilor de a analiza cheltuielile. Din tabelul de mai sus este clar că fondurile sunt 

cheltuite în mare parte la achitarea salariilor personalului. Din păcate nu a fost posibil să 

identificăm ce specialişti sunt implicaţi pentru a aprecia dacă/în ce măsură sunt acordate 

unele servicii.  

Din cheltuielile totale pentru penitenciare (sursa BOOST 2010) vedem că 80% din 

total cheltuieli sunt pentru alimentare, 6% pentru medicamente urmate de plata utilităţilor 

(figura 2).  Figura 1 arată evoluţia cheltuielilor pentru acest sector în perioada 2007-2010. 

Fig. 1 Cheltuielile pentru penitenciare 

 

În cadrul proiectului „Suport Ministerului Justiţiei în promovarea reformelor 

jstiţiei pentru copii”, implementat de Ministerul Justiţiei în perteneriat cu UNICEF-

Moldova, au fost realizate două studii ce vizează durata aflării copiilor în arest preventiv 

 Cost total 
anual  
(mii lei) 

Cost per 
personă anual  
(mii lei) 

Cost pe zi per 
persoană  

Retribuirea muncii 5366 55  

Mărfuri şi servicii 593 6  

Alte cheltuieli 389 4  

Total cheltuieli 6349 65 179 
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şi instituirea unui mecanism de monitorizare a duratei detenţiei preventive48, precum şi 

sancţiunile disciplinare aplicabile copiilor în detenţie, cu accent pe excluderea încarcerării 

faţă de copii49. 

Analizînd aspectele ce vizează respectarea şi implementarea eficientă a tuturor 

drepturilor copiilor aflaţi în arest preventiv şi în detenţie, experţii au evidenţiat că 

condi iile de deten ie a copiilor nu contribuie la dezvoltarea la ace tia a unei atitudini 

i de aptitudini care să îi ajute să se reintegreze în societate. Printre constatările 

experţilor se remarcă că în Republica Moldova, cele mai frecvente sancţiuni aplicate în 

cazul minorilor sînt mustrarea şi încarcerarea. Sancţiunile în penitenciar sînt propuse, în 

special, de către şeful de sector sau orice altă persoană ce a depistat încălcarea efectuată 

de minor. În baza încălcării este întocmit un raport către şeful penitenciarului, care ia 

decizia finală privind aplicarea sancţiunii. Alte persoane sau servicii nu sînt implicate în 

luarea deciziei de aplicare a sancţiunii sau a stimulărilor şi nu este analizat impactul 

sancţiunii aplicate. 

În contextul celor expuse, ţinînd cont şi de constatările formulate în studiile 

nominalizate se recomandă: 

- MJ să opereze modificări în actele normative ce reglementează componentele 

conceptuale, organiza ionale i func ionale inerente procedurii de 

executare de către minori a sanc iunilor disciplinare i să excludă 

încarcerarea ca sanc iune aplicată minorilor; totodată, excluderea 

încarcerării din practică, se va efectua în paralel cu introducerea metodelor de 

lucru educative şi psihoterapeutice individualizate, axate în primul rînd pe 

lucrul cu persoanele cele mai problematice;  

- MJ să creeze condi ii pentru organizarea activităţilor psihoterapeutice 

individualizate în dependenţă de trăsăturile de personalitate ale copilului i 

programe adaptate necesităţilor criminogene ale copiilor afla i în terapie.   

- MJ să opereze modificări în legislaţia procesual-penală cu privire la termenul 

maxim de ţinere în stare de arest a minorului la faza de examinare a cauzei 

                                                   
48 V. Cojocaru (coord), R. Botezatu, O. Cojocaru, D. Cojocaru, Durata aflării copiilor în arest preventiv şi 
instituirea unui mecanism de monitorizare a duratei detenţiei preventive, Chişinău, 2011. 
49 I. Lupuşor (coord), A. Adam, A. Tarasov, Sancţiunile disciplinare aplicabile copiilor în detenţie, cu 
accent pe excluderea încarcerării faţă de copii. Chişinău, 2011. 
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penale i de către instanţa de judecată, precum i să elaboreze un mecanism 

eficient de evidenţă a termenului arestului preventiv al copiilor.  

- DIP să examineze posibilitea implicării serviciului educativ şi psihologic în 

luarea deciziei privind aplicarea sancţiunilor faţă de copii şi să creeze o 

echipă multidisciplinară care ar identifica pedeapsa sau stimularea cea mai 

oportună pentru fiecare caz în parte, exceptînd cazurile cînd abaterile impun 

măsuri de urgenţă privind izolarea deţinutului;  

- DIP şi MJ să continue instruirea angajaţilor din instituţiile penitenciare 

privind dezvoltarea competenţelor de relaţionare cu copii aflaţi în detenţie şi 

instruirea personalului educativ şi psihologic privind aplicarea programelor 

de psihoterapie; 

- DIP să examineze posibilitatea de a mări numărul de personal angajaţi în 

serviciul psihologic şi educativ din cadrul penitenciarelor şi izolatoarelor de 

urmărire penală care să lucreze doar cu copiii deţinuţi;  

- DIP să dezvolte diverse programe educative de alternativă şi creeze condiţii 

pentru organizarea activităţilor de reabilitare psihologică, programe adaptate 

specificului criminogen al copiilor aflaţi în terapie.    

8. Servicii sociale 

Prestatori publici de servicii sociale 

Instituţiile de asistenţă socială create şi gestionate de autorităţile administraţiei 

publice centrale - Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 

În Republica Moldova autoritatea centrală în domeniul protecţiei copilului este 

reprezentată de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei îndeplinind în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor copilului funcţii strategice de reglementare, 

administrare şi reprezentare, sensul în care exercită următoarele atribuţii principale 

referitoare la:  

a) Protecţia şi promovarea drepturilor copilului: 

Instituţia are prerogativa elaborării strategiilor naţionale şi a programelor în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor copilului, coordonarea activităţilor şi măsurilor de 

implementare a obiectivelor preconizate, monitorizând respectarea drepturilor copilului, 
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precum şi identificarea nevoilor de formare şi specializare a personalului din acest 

domeniu. 

b) Prevenirea separării copilului de părinţi şi al protecţiei speciale a copilului separat 

temporar sau definitiv de părinţi: 

Instituţia are prerogativa elaborării de norme, standarde şi metodologii pentru 

funcţionarea serviciilor care asigură prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum 

şi protecţia specială a copilului şi licenţierea serviciilor destinate prevenirii separării 

copilului de părinţii săi, precum şi a serviciilor destinate protecţiei speciale a copilului. 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a fost creat în temeiul Legii nr.21-

XVIII din 18 septembrie 2009 pentru modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu 

privire la Guvern50. Activitatea MMPSF este reglementată şi de următoarele acte 

normative: Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 200351, Hotărârea 

Guvernului nr.1117 din 27 octombrie 2005 cu privire la aprobarea Concepţiei privind 

eficientizarea sistemului de asistenţă socială, Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la 

serviciile sociale.52 

Ca autoritate centrală în domeniul protecţiei drepturilor copilului Ministerul 

realizează monitorizarea instituţiilor investite cu atribuţii de autoritate tutelară şi 

coordonează sub aspect metodologic aceste autorităţi. 

Pentru a evita repetările recomandările formulate pentru MMPSF vor fi prezentate la 

fiecare serviciu aflat în subordonare şi în Capitolul III, secţiunea recomandări.  

 

Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea  
 

Direcţiile/Secţiile raionale asistenţă socială şi protecţie a familie reprezintă o 

structură constituită în cadrul autorităţii publice locale de nivelul al doilea care asigură 

aplicarea legislaţiei privind protecţia socială a copilului şi familiei. În activitatea sa 

Direcţiile/Secţiile raionale asistenţă socială şi protecţie a familiei sunt subordonate în plan 

administrativ Consiliilor raionale sau municipale, iar la nivel metodologic se 

subordonează Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Atribuţiile  Secţiei 

                                                   
50 Monitorul Oficial” nr.149 din 22.09.2009 
51 Monitorul Oficial Nr. 42-44 din 12.03.2004 
52 Monitorul Oficial Nr. 155-158  din 03.09.2010 
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Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului sunt stipulate în Regulamentul – cadru 

de organizare şi funcţionare a structurii teritoriale de asistenţă socială, aprobat la 

08.12.2009, acestea fiind repartizate pe domenii cum ar fi asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice aflate în dificultate; a familiei şi copilului; a persoanelor cu dizabilităţi; a 

victimelor violenţei în familie, victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe 

umane şi în domeniul asigurării respectării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, 

precum şi a altor grupuri de beneficiari ai Secţiei.  

Cadrul normativ ce reglementează activitatea serviciului include următoarele acte 

normative: Codul Familiei al Republicii Moldova nr. 1316 din 26.10.2000, Titlul V, 

capitolul XVII, 53 Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 200354, Hotărârea 

Guvernului nr.1117 din 27 octombrie 2005 cu privire la aprobarea Concepţiei privind 

eficientizarea sistemului de asistenţă socială, Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la 

serviciile sociale,55 Hotărârea Guvernului nr.784 din 09 iulie 2007 pentru aprobarea 

Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de 

îngrijire a copilului pe anii 2007-2012; Hotărârea Guvernului nr. 1177 din 31 octombrie 

2007 cu privire la instituirea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi 

aprobarea Regulamentului – cadru de activitate a Comisiei56; HG nr. 432 din pentru 

aprobarea  Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea 

copiilor din instituţiile de tip rezidenţial57, Hotărârea Guvernului nr. 812 din 02.07.2003 

cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip 

familial58, HG Nr. 581 din  25.05.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei  aflaţi sub 

tutelă/curatelă, HG nr 544 din 09.09.2009 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului 

Informaţional automatizat “Registru unic al cazurilor de  violenţă în familie”59. 

Direcţiile/Secţiile raionale asistenţă socială şi protecţie a familiei, sunt organizate la 

nivelul raioanelor şi alături de persoane cu atribuţii de asistenţi sociali din aparatul 

primăriilor locale comunale iau măsuri şi desfăşoară activităţi de asistenţă socială în 
                                                   
53 Monitorul Oficial Nr. 47-48 din 26.04.2001 
54 Monitorul Oficial Nr. 42-44 din 12.03.2004 
55 Monitorul Oficial Nr. 155-158  din 03.09.2010 
56 Monitorul Oficial Nr. 178-179 din 16.11.2007 
57 Monitorul Oficial Nr. 060  04.05.2007    
58 Monitorul Oficial Nr. 149  din 18.07.2003    
59 Monitorul Oficial nr. 143 din 16.09.2009 
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domeniul protecţiei copilului, familiei, precum şi oricăror persoane aflate în dificultate. În 

domeniul protecţiei copilului, Direcţiile/Secţiile raionale asistenţă socială şi protecţie a 

familiei au ca principale atribuţii: monitorizarea situaţiei copiilor din unităţile 

administrativ-teritoriale, a modului cum sunt respectate drepturile copiilor, realizând 

activităţi de prevenire a separării copilului de familia sa.  Identifică şi evaluează situaţiile 

care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de 

familia sa şi elaborează documentaţia necesară pentru acordarea acestor servicii. Asigură 

consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor 

acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local 

urmărind aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, 

de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent 

şi sesizează primarul în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie 

specială, în condiţiile legii. Monitorizează evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care 

părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul 

care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa, 

colaborând cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului. 

Instrumentarea cazurilor copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie se realizează 

în conformitate cu instrucţiunile metodice elaborate de către MMPSF ce descriu 

procedura managementului de caz în asistenţă socială şi pun la dispoziţia practicienilor 

un set de formulare unificate şi aprobate prin Ordinul Ministrului Muncii Protecţiei 

Sociale şi Familiei nr. 71 din 3 octombrie 2008. 

Prin Ordinul Ministrului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 99 din 31.12.2008 a 

fost aprobată metodologia de supervizare profesională în asistenţa socială, fiind dezvoltat 

Ghidul de implementare a mecanismului de supervizare în asistenţa socială60.  

În cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei este angajat următorul 

personal ce se ocupa nemijlocit de instrumentarea cazurilor copiilor: şeful Direcţiei de 

asistenţă socială şi protecţie a familiei, care exercită funcţia de autoritate tutelară în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului, specialistul principal în problemele familiilor cu 

                                                   
60 Ordinul Ministrului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 015 din 10.11.2009. 
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copii în situaţii de risc, specialistul principal în problemele drepturilor copilului, asistenţi 

sociali comunitari, asistenţi parentali profesionişti.  

Trebuie să menţionăm că deşi, Direcţiile de asistenţă socială şi protecţie a familiei 

sunt responsabile de asistenţa copiilor cu aflaţi în diverse situaţii de dificultate, 

organigrama Direcţiilor reflectată în Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a 

structurii teritoriale de asistenţă socială, aprobat la 08.12.2009 nu prevede posibilitatea 

angajării unui psiholog şi nici a unui jurist. 

În toate cauzele care implică existenţa unui litigiu între părinţi şi privesc aplicarea 

legii privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului Direcţia de asistenţă socială şi 

protecţie a familiei are obligaţia de a întocmi şi prezenta instanţei judecătoreşti avizul 

privitor la situaţia copilului, iar în cazul primirii cererilor de instituire a unei măsuri de 

protecţie specială sau imediat după instituirea plasamentului în regim de urgenţă, 

întocmind planul individualizat de protecţie/intervenţie. 

Asistarea cazurilor copiilor aflaţi în contact cu sistemul de  justiţie la nivel  comunitar 

şi raional, de regulă se realizează în baza criteriului de examinare individuală de către 

specialistul responsabil de caz, cu spurevizarea şefului serviciului, iar in situaţiile în care 

planul individualizat de asistenţă poate prevedea identificarea unei forme de protecţie 

socială a copilului ce implică separarea copilului de familie, cazul va fi referit spre 

examinare Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate. 

Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate, funcţionează în baza 

Regulamentului cadru de activitate, aprobat prin HG nr.1177 la 31 octombrie 200761 

desfăşurând o activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor 

copilului. Are competenţa de a se pronunţa, în condiţiile legii, cu privire la propunerile 

referitoare la stabilirea unei măsuri de protecţie specială a copilului, inclusiv de a decide 

plasarea copilului într-o instituţie de tip rezidenţial şi revizuirea periodică a plasamentului 

în raport cu necesităţile copilului. 

 Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale este descris în ghidul 

de aplicare practică aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei 

nr. 55 din 12.06.2009. 

                                                   
61 Monitorul Oficial Nr. 178-179 din 16.11.2007, art Nr : 1248 
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Trebuie să menţionăm că procedura de luare a deciziilor în contextul pregătirii 

avizelor necesare a fi prezentate instanţei în categoriile de pricini civile ce impune 

prezentarea concluziei autorităţii tutelare nu este reglementată expres în instrucţiunile 

normative. Respectiv, concluziile autorităţii tutelare sunt elaborate de specialistul în 

protecţia copilului şi aprobate de şeful Direcţiei, fără a fi examinate şi avizate de către o 

Comisie sau echipă multidisciplinară.  O astfel de abordare este susceptibilă de multiple 

interpretării subiective şi face loc pentru apariţia incompatibilităţii deciziilor autorităţii 

tutelare cu interesul superior al copilului.  

Interviurile realizate au reflectat faptul că specialiştii în protecţia drepturilor copilului 

participanţi la interviu nu au beneficiat de instruiri în vederea dezvoltării competenţelor 

de asistare a copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie.  

Locaţiile Direcţiilor/Secţiilor de asistenţă socială şi protecţie a familiei care de regulă 

se află în clădirile Consiliilor raionale, nu sunt adaptate pentru a oferi un mediu prietenos 

în raport cu necesităţile copilului, după cum nu există nici camere special destinate pentru 

discuţii cu copilul în condiţii de confidenţialitate. Pentru a respecta prevederile art. 54 din 

CF, specialiştii în protecţia drepturilor copilului, ascultă opinia copilului cu referire la 

problemele ce îi ating interesele în birourile proprii, care nu oferă un mediu securizat 

copilului şi care de regulă sunt ocupate şi de către alţi colegi de serviciu ce primesc 

cetăţeni în audienţă sau vorbesc la telefon.   

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului din mun. Chişinău este 

o instituţie de interes public, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului 

Municipal Chişinău,  care a fost constituită în baza deciziei Primăriei municipiului 

Chişinău nr. 19/2 din  26 iunie 1997. Organigrama Direcţiei municipale pentru protecţia 

drepturilor copilului în mun. Chişinău este reflectata în fig. 262.  

Figura. 3. Organigrama Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului în mun. 
Chişinău  
 

                                                   
62 Sursa - Raportul de activitate al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului pentru anul 2010. 
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Direcţiile pentru protecţia drepturilor copilului din mun. Chişinău acordă următoarele 

servicii: 

Serviciul de protecţie a familiei ţine evidenţa familiilor aflate în dificultate, 

cărora le acordă suport şi consiliere familială, facilitează obţinerea suportului financiar 

pentru familiile cu copii aflate în situaţie de criză. În cadrul acestui serviciu activează un 

specialist în protecţia familiei şi 2-5 asistenţi sociali, în sarcina cărora este instrumentarea 

cazurilor copiilor şi familiilor aflate în dificultate. 

Serviciul de protecţie a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească este 

reprezentat de specialistul în tutelă/curatelă (o singură persoană) care depistează şi ţine 

evidenţa copiilor ramaşi fără îngrijire părintească, acordă consiliere şi suport copiilor 

aflaţi în dificultate, propune forma optimă de protecţie. 

Serviciul juridic este reprezentat de un jurist care apără drepturile copiilor în 

instanţele de judecată, acordă consultaţii juridice persoanelor care au la întreţinere copii. 
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Serviciul de protecţie a copilului aflat in conflict cu legea este realizat de 

specialistul în protecţia copilului aflat în conflict cu legea care participă în calitate de 

reprezentant legal al copilului în procesele penale, în cazul în care victima, partea 

vătămată, bănuitul, învinuitul, inculpatul nu au reprezentanţi legali, iar organul de 

urmărire penală sau instanţa de judecată a numit din oficiu ca reprezentant legal 

autoritatea tutelară, ţine evidenţa copiilor ce au săvârşit infracţiuni şi se afla sub vârsta 

răspunderii penale, a copiilor cărora le-au fost aplicate pedepse neprivative de libertate, 

copii condamnaţi la privaţiune de libertate cu suspendarea executării pedepsei, copii aflaţi 

în evidenţa birourilor de probaţiune, etc., efectuează lucrările de pregătire şi documentare 

a şedinţelor Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului. 

Serviciul socio-educativ comunitar este coordonat de către specialistul în 

probleme comunitare care monitorizează activitatea centrelor comunitare pentru copii şi 

tineri, ce organizează activităţi educative, de divertisment, programe de prevenire a 

intrării copilului în contact cu sistemul de justiţiei. 

Interviurile realizate arată că în cadrul Direcţiilor pentru protecţia drepturilor 

copilului din mun. Chişinău nu există un serviciu de consiliere psihologică. Un astfel de 

serviciu există doar în cadrul DMPDC şi în unele centre de plasament. La etapa dată de 

timp Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului nu dispune de un serviciu 

de asistenţă psihologică şi de reabilitare, specializat pentru copiii aflaţi în contact cu 

sistemul de justiţie, în forma ce ar corespunde cu exigenţele profesionale din domeniu.  

Modalităţile de control periodic al calităţii serviciului se efectuează prin rapoarte 

statistice ce vizează evaluarea creşterii / descreşterii numărului de beneficiar, fiind 

aplicate metodologii de monitorizare şi evaluare rezultatelor produse la nivelul 

beneficiarilor (schimbări produse în urma intervenţiilor), făcându-se abstracţie de 

evaluarea satisfacţiei beneficiarilor. 

Revizuirea periodică a serviciului prestat în raport cu necesităţile copilului este 

prerogativa Comisiei de determinare a situaţiei copilului aflat în dificultate, care 

examinează periodic rezultatele monitorizării cazului copilului aflat în evidenţa 

serviciului şi a evaluează rezultatele produse la nivelul beneficiarilor, fiind în drept a se 

expune asupra oportunităţii/inoportunităţii continuării intervenţiei asistenţiale sau  

recomandă un alt serviciu. 
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În mun. Chişinău, activitatea decizională în materia protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului, inclusiv aprobarea avizelor concluzie, prezentate de către autoritatea 

tutelara este atribuţia exclusivă a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate. 

Suntem de părerea că aplicarea criteriului colegial în activitatea decizională şi 

elaborarea avizelor autorităţii tutelare, exclude probabilitatea apariţiei factorilor subiectivi 

şi coruptibili şi potenţează obiectivitatea specialiştilor implicaţi.  

Din informaţiile prezentate este evident faptul că mecanismele de instrumentare a 

cazurilor copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţiei diferă în funcţie de faptul dacă 

cazul este examinat de autoritatea tutelară din municipiu sau raioane. Pentru a corecta 

situaţia descrisă mai sus şi pentru a facilita punerea în aplicare a actelor normative, 

consideram că autorităţile de stat competente, în persoana MMPSF trebuie să elaboreze 

un regulament care să precizeze în mod clar şi ne-echivoc procedura de elaborare a 

avizelor prezentate de autoritatea tutelară din întreaga ţară, fără disensiuni de amplasare 

geografică. 

Toate cheltuielile Direcţiei municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

pentru anul 2010 au fost de 242,8 mii lei din care 168 mii lei pentru retribuirea muncii. 

Specialiştii Direcţiei au oferit diferite categorii de servicii pentru 2 997 copii aflaţi în 

dificultate63.  

Cadrul normativ ce reglementează activitatea serviciilor sociale, monitorizarea 

evaluarea calităţii serviciului, caracterul prietenos al copilului, procedura de 

managementului de caz şi de revizuirea periodică în raport cu necesităţile copilului, 

instruirea personalului au fost analizate în secţiunea anterioară şi deoarece informaţiile 

prezentate sunt opozabile serviciului vizat facem trimitere la analiza respectivă. 

În contextul informaţiilor prezentate se recomandă: 

- MMPSF să realizeze cercetări periodice detaliate în domeniul protecţiei copiilor 

aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, focusate pe spectrul de servicii de suport, 

cu scopul elaborării unor politici cu impact direct asupra problemelor de 

reabilitare şi protecţie a acestora şi a familiilor din care ei fac parte; 

                                                   
63 www.chisinau.md/.../rapoarte_2010/Directia_protectia_copilului.doc 
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-  MMPSF să elaboreze recomandări practice şi metodologii de lucru cu copiii 

aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, pentru asistenţi sociali şi specialiştii în 

protecţia copiilor, care să includă etapele, procedurile şi instrumentele de lucru în 

procesul de asistenţă a copilului în contact cu sistemul de justiţie penală, 

contravenţională şi civilă; 

- MMPSF să asigure instruirea specialiştilor în protecţia drepturilor copilului, 

asistenţilor sociali  în domeniul asistării copiilor aflaţi în contact cu sistemul de 

justiţie în faza prejudiciară şi a examinării  pricinilor civile în instanţa de judecată, 

în faza urmăririi penale şi în faza judecăţii a cauzei penale; 

- MMPSF să elaboreze un regulament care să reglementeze modul de perfectare, 

aprobare a avizelor prezentate de către autoritatea tutelară în cauzele civile, sub 

aspectul instituirii unui criteriu colegial de aprobare a avizelor; 

- APL, MMPSF să examineze posibilitatea de a  introduce în organigrama 

Direcţiilor de asistenţă socială şi protecţie a familiei o unitate de psiholog şi o 

unitate de jurist; în acest sens se vor lua măsuri privind modificarea p. 15 

Capitolul VII din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a structurii 

teritoriale de asistenţă socială din 08.12.2009, estimarea numărului de jurişti şi 

psihologi specializaţi necesari şi a costurilor pentru asigurarea unei funcţionări 

durabile; 

- APL şi MMPSF să creeze încăperi speciale pentru audierea copilului în cadrul 

Direcţiilor-secţiilor de asistenţă socială şi protecţie a familiei. 

Servicii de plasament publice  

Serviciile de plasament destinate copiilor aflaţi în conflict cu sistemul de 

justiţie au scopul de a acorda copilului un mediu securizat care să asigure beneficiarului 

confortul psihologic şi capacitatea de dezvoltare normală. Centrele de plasament 

integrează şi alte tipuri de servicii: cum ar fi asistenţa medicală primară, suport şcolar 

individualizat ţinând cont de vârsta, diagnosticul medical, social şi potenţialul restant al 

beneficiarilor. Serviciile medicale ce includ investigaţiile medicale complexe, tratamentul 

şi reabilitarea copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie se acordă în funcţie de grila 

de evaluare medico-socială şi pe baza Planului individualizat de intervenţie. 
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Cadrul normativ ce reglementează activitatea serviciilor de plasament publice: 

Hotărârea Guvernului nr. 937 din 12.07.2002 pentru aprobarea Regulamentului casei de 

copii de tip familial; Hotărârea Guvernului nr. 812 din 02.07.2003 cu privire la aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial64; Hotărârea 

Guvernului nr.1018 din 13 septembrie 2004 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru 

al Centrului de plasament temporar al copilului; Hotărârea Guvernului nr.450 din 28 

aprilie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea 

şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar; Hotărârea Guvernului 

nr.1362 din 29 noiembrie 2006 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de 

fiinţe umane. 

 Dat fiind faptul că obiectivul studiului nu au vizat identificarea tuturor centrelor 

de plasament care activează în domeniu, pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra 

serviciilor de plasament destinate copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, 

eşantionul de cercetare a cuprins nouă centre de plasament selectate aleatoriu.  

În continuare, pentru a oferi o imagine de ansamblu, prezentăm serviciile de 

plasament oferite de următoarele instituţii de plasament: Centru EVRICA, Centrul de 

reabilitare sociala a copiilor Casa Gavroche, Centru de zi şi plasament temporar pentru 

copii şi tineri aflaţi în perioada post instituţională “Vatra”. 

Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă “EVRICA” este amplasat în 

mun. Bălţi, str. Bulgară, 77, blocul 7 şi reprezintă o instituţie publică din sfera socială, 

care oferă asistenţă urgentă copiilor străzii. 

Scopul serviciului social rezidă în diminuarea fenomenului ,,copiii străzii” în rîndul 

copiilor, prin activităţi de identificare, plasament în regim de urgenţă şi reintegrare socio-

familială a acestora. 

De serviciile Centrului beneficiază următoarele categorii de copii: abandonaţi, 

despărţit de părinţi din motive obiective, copii cu comportament delicvent, copii în risc 

sau victime ale situaţiilor de abuz. 

                                                   
64 Monitorul Oficial Nr. 149  din 18.07.2003    
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Beneficiarii indirecţi ai Centrului sunt: familiile biologice/substitutive şi extinse ale 

copiilor, instituţiile sociale de protecţie a copilului, comunitatea, etc. 

În Centru se plasează „copiii străzii”cu vîrsta de 5 – 18 ani. Centrul poate găzdui pe zi 

un număr maxim de 10-12 copii. În Centru se realizează  intervenţii pe termen scurt, 

pentru a răspunde nevoilor urgente fizice şi psihice ale copilului. Plasamentul în regim de 

urgenţă are o durată de 15 – 30 de zile.  Serviciile oferite beneficiarului sunt: 

Primirea - copilul aflat în situaţie de risc sau dificultate este primit 24/24 ore, fără 

zile de odihnă. După un control medical de rutină şi după acordarea primelor îngrijiri 

igienico-sanitare, copilul este găzduit în Centru şi dat în responsabilitatea unui asistent 

social. Dacă la internare asistenţa medicală identifică probleme care depăşesc sfera 

îngrijirilor elementare şi a primului ajutor, va fi chemat de urgenţă medicul sau copilul va 

fi transportat la spital. 

Identificarea - procedura de identificare începe odată cu primirea copilului în 

Centru. Se utilizează elemente din declaraţia copilului, se colaborează cu poliţia, cu 

şcoala, specialiştii din cadrul SASPF, autoritatea tutelară, cu cetăţeni din comunitate, iar 

ulterior se completează fişa copilului. 

Găzduirea copilului cu tot ceea ce presupune aceasta (condiţii de cazare şi masă, 

ambianţa generală, posibilităţi de petrecere a timpului liber, relaţia educator-copil precum 

şi relaţia dintre ceilalţi angajaţi şi copil) se organizează astfel încât să asigure copilului un 

sentiment de siguranţă, de încredere, de căldură. 

Evaluare iniţială si complexă - în cadrul evaluării se identifică problemele 

copilului, cauzele acestor probleme şi sunt analizate în echipa multidisciplinară soluţiile 

posibile pentru ameliorarea / rezolvarea situaţiei. În funcţie de caz, evaluarea durează 

câteva zile sau câteva săptămâni şi implică adesea un număr mai mare de specialişti, din 

Centru de primire, din cadrul Secţiei asistenţă socială şi protecţia familiei, autoritatea 

tutelară, precum şi din alte instituţii şi servicii din comunitate (poliţie, spital etc.) 

Intervenţie şi Tratament- axele de intervenţie, obiectivele de acţiune, activităţile 

şi calendarul acestora sunt stabilite în urma evaluării. Acest plan de intervenţie 

individualizat se adoptă permanent în evoluţia procesului de evaluare – de aceea sunt 

foarte importante  şedinţele  de lucru în echipa unde fiecare caz este examinat. 
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Măsuri de protecţie adecvată- intervenţii care necesită să fie realizate pe termen 

lung,  se  aprobă de către Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate, care 

analizează cu prioritate posibilităţile de  reintegrare a  copilului în familia  biologică sau 

lărgită, dar numai în cazul când aceasta nu contrazice intereselor copilului. Dacă 

întoarcerea în familie este posibilă, familia trebuie să urmeze un program de consiliere 

/evaluare /suport în cadrul Centrului. În cazul când  întoarcerea în familia biologică sau 

lărgită a copilului nu este posibilă, copilul este referit spre un sistem de servicii 

alternative. Activităţile planificate vizează atât  interesele copilului, cât şi a familiei. 

Despre deciziile luate în cadrul Comisiei municipale pentru protecţia copilului aflat în 

dificultate se informează părinţii (în cazuri posibile).  Situaţia copilului se monitorizează 

şi după plecarea copilului din Centru. 

Serviciul de consiliere telefonică - “telefonul copilului” este un serviciu pentru 

protecţia copilului, de tip permanent, a cărui misiune este să primească semnalări cu 

privire la situaţiile dificile a “copilului străzii”, să asigure consilierea telefonică şi să 

intervină exprompt în cazurile urgente, prin intermediul unei echipe mobile. 

Servicii asemănătoare pentru copiii aflaţi în contact cu sistemul de justiţie sunt 

prestate de următoarele instituţii publice: în mun. Bălţi de Centrul de Criză Familială 

„SOTIS” şi Centrul de plasament al copiilor în situaţie de risc „Drumul spre casa”, 

Centrul de Plasament Temporar al copiilor în situaţii de risc „AZIMUT" din oraşul or. 

Soroca, Centrul de reabilitare şi protecţie socială a copiilor în situaţie de risc  

«Пламъче», or. Taraclia, Centrul de reabilitare socială a copiilor “Casa Gavroche”, mun. 

Chişinău, Centru pentru copilărie, adolescenţă şi familie “PRODOX”, mun. Chişinău,  

Centre de plasament ce prestează servicii de plasament specializate pentru 

victimele traficului de fiinţe umane, violenţei în familie, inclusiv şi copii sunt în 

următoarele localităţi: mun. Chişinău, sos. Hînceşti, 4, Asociaţia obştească „Refugiul 

Casa Mărioarei”, Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime 

ale Traficului de Fiinţe Umane, Centrul de informare şi consiliere pentru victimele 

violenţei, mun. Bălţi, str. 31 August, 63, Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor 

Violenţei Domestice.     

Interviurile realizate relevă faptul că în cadrul centrelor de plasament ce au făcut 

parte din eşantion activează personal specializat în domeniu asistării copiilor aflaţi în 



 78

dificultate. Respectiv, specialiştii psihologi şi asistenţi sociali au beneficiat de instruiri 

speciale pentru dezvoltarea competenţelor de asistare a copiilor aflaţi în contact cu 

sistemul de justiţie, ce au calitate de victimă a infracţiunilor de abuz fizic, sexual sau 

trafic de fiinţe umane, exploatare sexuală, nu şi a copiilor care comit infracţiuni. 

Menţionăm că interviurile cu angajaţii centrelor de plasament din republică au 

fost realizate prin intermediul telefonului şi al reţelei internet, iar în instituţiile de 

plasament din mun. Chişinău experţii în timpul interviului au vizitat şi locaţiile de 

plasament. Imaginea creată per ansamblu, în rezultatul realizării interviurilor reflectă 

faptul că Centrele de plasament incluse în eşantionul de cercetare, oferă încăperi 

prietenoase copilului, dotate şi amenajate în mod corespunzător.  

Costurile pentru centrul de primire a copilului în regim de urgenţă 

EVRICA: 

În baza bugetului prezentat de instituţie au fost calculate costurile prestării 

serviciilor, ca cumulare a costurilor de personal şi celor de resurse şi servicii şi împărţit la 

numărul de beneficiari. Tabelul 12 prezintă costurile de personal pentru anul 2010. 

Tabelul 12. Costurile de personal Evrica 
 lei 
Salariul funcţiei (tarif de funcţie) 171600 
Sporurile la salariul funcţiei 56300 
Retribuirea complementara la salariul funcţiei 34300 
Salarizarea lucrătorilor netitulari 0 
Ajutorul material 20000 
Premierile 0 
Contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat 60300 
Total retribuirea muncii 282200 
Sursa: Buget EVRICA, 2010 
 

Repartizarea cheltuielilor pentru mărfuri şi servicii este prezentată în Figura 3, 

astfel cel mai mult se cheltuie pentru alimentaţia copiilor după care urmează costurile de 

întreţinere. 
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Figura 2. Resursele Evrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Buget executat EVRICA, 2010 
 

Destul de puţin se investeşte în procurarea de materiale şi echipament care ar 

putea ameliora calitatea serviciilor prestate.  Total cheltuieli ale centrului au fost de 410 

mii lei, pentru 72 de copii dintre care 16 aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, astfel 

costul per copil constitutie 5700 lei anual (2010).  

 
Costurile pentru serviciile acordate în centrul de reabilitare sociala a copiilor 

Casa Gavroche 
 

În continuare sunt prezentate costurile pentru prestarea serviciilor în incinta 

Centrului de plasament Casa Gavroche, acestea sunt prezentate pentru a putea fi 

comparate cu costurile activităţilor similare în alte organizaţii prestatoare de servicii 

sociale copiilor.  
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Tabel 13. Costul personalului Casa Gavroche 

 

 

Sursa: Bugetul executat casa Gavroche 

 

Figura 3 prezintă cheltuielile de mărfuri şi servicii pentru centrul, sumele sunt calculate 

anual, (în baza bugetului executat pentru anul 2010) pentru 18 beneficiari, după cum a 

fost raportat.  

Cea mai mare parte din bani sunt 

alocaţi pentru alimentaţie (40%), 

plata utilizatorilor (gaze 15 %, 

energie electrică 8%, apa 11 %). 

Aproximativ 18% din buget sunt 

alocaţi pentru inventar, echipament, 

Denumirea 

funcţiei 

Număr 

de 

unităţi 

Categoria 

de 

salarizare 

Salariul 

funcţiei, 

lei 

Adaosuri, 

% 

Salariul 

lunar,lei 

Fondul de 

salariu 

lunar, lei 

Fondul de 

salariu 

anual, lei 

Total 

cost 

salarial, 

lei 

Pedagog 1 15 1015 40% 1 421,0 1 421,0 17 052,0 23 104,9 

Logoped 1 16 990 40% 1 386,0 1 386,0 16 632,0 22 538,6 

Educator 3 14 781 40% 1 093,4 3 280,2 39 362,4 53 413,1 

Pedagog-

psiholog 

1 15 1015 40% 1 421,0 1 421,0 17 052,0 23 104,9 

asistent social 3 12 800 40% 1 120,0 3 360,0 40 320,0 54 704,3 

Şofer cl.I 1 5 660 40% 924,0 924,0 11 088,0 15 063,5 

Bucătar 2 5 660 40% 924,0 1 848,0 22 176,0 30 127,0 

Director 1 18 1165 40% 1 631,0 1 631,0 19 572,0 26 502,7 

Contabil 0,5 12 800 40% 1 120,0 560,0 6 720,0 9 117,4 

Administrator 0,5 6 600 40% 840,0 420,0 5 040,0 6 852,2 

Infirmieră 1 3 620 40% 868,0 868,0 10 416,0 14 157,4 

Paznic-

măturător 

0,5 2 600 40% 840,0 420,0 5 040,0 6 852,2 

TOTAL 15,5 n/a n/a n/a 19 412,4 17 539,2 210 470,4 285 

538,2 

Ajutor material (în mărimea unui fond de salariu lunar)  17 539,2  

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (23%)  48 408,2  

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajator (3,5%)  7 366,5  

Deplasări 10% 1 753,9  
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rechizite, ceea ce vorbeşte despre faptul că instituţia investeşte în îmbunătăţirea 

serviciilor, chiar dacă nu este clar dacă această investeşte suficient pentru îmbunătăţirea 

calităţii. 

Costurile sumarizate ale salariilor şi cele ale resurselor constituie costul total al 

serviciilor prestate. În tabelul 14 sunt prezentate costurile totale medii ale serviciilor 

oferite în carul centrului considerate, pentru anul 2010, în mii lei. 

 
Tabel 14.Costuri per activitate total, Casa Gavroche 
 TOTA

L 
(mii) 

Instru
ire 

Aistent
a 
sociala 

Suport 
scolar 
indivi 
dualiza
t 

Asistent
a 
medical
a 
primara 

Asistenta 
pshologic
a 
primara 

Asistenta 
pshologic
a de 
recuperar
e 

Repre 
zentare 
in 
procese 

Alim 
entare 

Plasa
ment 
tempo
rar 

Total cost 
resurse 

703,2 83,6 44,5 47 39,9 52 ,9 56,2 28,5 233,6 116,7 

Numărul de 
beneficiari 
(unt.) 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Cost anual 
pe 1 
beneficiar 

39 4,6 2,5 2,6 2,2 2,9 3,1 1,6 12,9 6,4 

 
Sursa: Baza datelor centrul Gavroche 
 

Linia 1.1 din coloana total din tabel prezintă costul total anual pentru prestarea 

serviciilor, costul anual pe un beneficiar este de 39 000 lei.  

Tabelul 14 prezintă, de asemenea, costurile medii anuale ale fiecărui serviciu 

social acordat in cadrul centrului. Datele trebuie abordate cu prudentă, ele nu consideră 

managementul de caz şi ce serviciu şi pe ce durată a fost oferit fiecărui copil, aceste date 

nu sunt disponibile. În calcul s-au considerat următoarele asumări: resursele umane au 

fost împărţite conform specificului activităţii şi calificării personalului. De exemplu, sa 

asumat că psihologul petrece mai mult timp pentru activităţile de asistenţă psihologică (în 

exemplul nostru 100% din timpul psihologului a fost împărţit în proporţii egale, între 

activităţile de asistenţă psihologică primară şi recuperare.) Resursele materiale au fost 

împărţite egal între activităţi cu excepţia celor care trebuie atribuite în proporţie mai mare 

sau mai mică unei sau altei activităţi. De exemplu costurile pentru medicamente au fost 

atribuite în proporţie de 100% pentru activităţi de asistenţă medicală primară. 

Costurile pentru fiecare dintre serviciul sunt indicative, dificultatea în 

cuantificarea exactă a costurilor per serviciul reiese din lipsa statisticii contabile detaliate. 
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Se recomandă ca prestatorii de servicii să schimbe abordarea în colectarea şi prezentarea 

datelor, de la contabilizarea resurselor la evidenţa cheltuielilor per serviciul/activitate. 

Centru de zi şi plasament temporar pentru copii şi tineri aflaţi în perioada 

post instituţională “Vatra” reprezintă o instituţie publică din sfera socială, care 

facilitează reabilitarea şi integrarea socială a copiilor şi tinerilor aflaţi în perioada 

postinstituţională. Scopul Centrului rezidă în prevenirea dezvoltării delicvenţei în rândul 

copiilor şi tinerilor aflaţi în perioada postinstituţională, prin activităţi de identificare, 

plasament şi reintegrare socială a acestora. 

Beneficiari direcţi ai Centrului sunt următoarele categorii de copii şi tineri aflaţi în 

perioada postinstituţională: din evidenţa comisiei pentru minori; copii străzii, victime ale 

traficului de fiinţe umane şi exploatării sexuale, copii aflaţi sub urmărire penală, copii cu 

comportament deviat generat de consumul abuziv de alcool, droguri, stupefiante şi alte 

substanţe psihotrope, minori cărora le-au fost aplicate masuri de corecţie, copii aflaţi în 

evidenţa biroului de probaţiune. 

În raport cu sistemul de justiţie copii/tinerii plasaţi în Centrul “Vatra” pot avea 

următorul statut: bănuit, învinuit, inculpat, parte vătămată, martori în procese penale, 

martori în procese civile, copii cu comportament deviat, cărora le-au fost aplicate masuri 

de corecţie. 

Criteriul admiterii în serviciul de plasament îl constituie referinţa Direcţiei 

municipale pentru protecţia drepturilor copilului, ce reprezintă autoritatea tutelară în mun. 

Chişinău, ordonanţa procurorului/ofiţerului de urmărire penală, încheierea instanţei de 

judecată, referinţa Biroului de probaţiune. 

În Centru se plasează copii şi tineri aflaţi în perioada postinstituţională, din cadrul 

grupului ţintă, cu vârsta 14 – 30 ani. Centrul are o capacitate maximă de 35 locuri, cu o 

durată maximă de găzduire de 6-12 luni. 

Serviciile oferite beneficiarului sunt: asigurarea temporară cu spaţiu locativ, 

activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, activităţi de instruire şi 

documentare neformală, asistenţă socială, asistenţă psihologică primară, asistenţă 

psihologică de recuperare, asistenţă juridică primară.       

În baza serviciilor definite mai sus s-au identificat resursele care sunt necesare 

prestării acestora, şi anume resurse umane şi mărfuri şi servicii.  
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Numărul de personal a fost identificat prin intermediul chestionarului care a fost 

completat de către instituţie. Salariul de funcţie este suma medie care se oferă unui 

specialist, conform normativelor în vigoare. 

Tabelul 15. Costuri medii salariale Vatra  
Denumirea 
funcţiei 

Număr 
de 
unităţi 

Salariul 
funcţiei, 
lei 

Adaosuri, 
% 

Salariul 
lunar,lei 

Fondul 
de 
salariu 
lunar, lei 

Fondul 
de 
salariu 
anual, 
lei 

Total cost 
salarial, 
lei 

Asistent social 2 1 000,0 28,3% 1 282,5 2 565,1 30 780,6 44 672,2 
Educator 3 1 200,0 28,3% 1 539,0 4 617,1 55 405,1 79 389,9 
Pedagog psiholog 1 1 200,0 28,3% 1 539,0 1 539,0 18 468,4 26 463,3 
Director 1 1 500,0 28,3% 1 923,8 1 923,8 23 085,5 32 654,0 
Contabil 0,5 1 000,0 28,3% 1 282,5 641,3 7 695,2 11 168,1 
Administrator 1 1 000,0 28,3% 1 282,5 1 282,5 15 390,3 22 336,1 
Infirmieră 1 900,0 28,3% 1 154,3 1 154,3 13 851,3 20 272,5 
Paznic-măturător 1 900,0 28,3% 1 154,3 1 154,3 13 851,3 20 272,5 
TOTAL 10,5 n/a n/a 23 470,2 14 877,3 178 

527,7 
257 228,7 

Ajutor material (% din fond de salariu lunar)  91,0% 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (23%)  41 061,4 
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajator (3,5%)  6 248,5 
Deplasări (% din fondul de salariu anual) 10,0% 17 852,8 
Sursa: calculele autorului in baza bugetului executat 2010, centru Vatra 
 

Costul total salarial cuprinde suma ajutorului material, contribuţiile de asigurări 

sociale de stat obligatorii, primele de asigurări obligatorii în proporţie stabilită de către 

normativele în vigoare. Costul pentru deplasări este unul asumat (pentru a uniformiza 

costurile în cadrul diferitor servicii) în proporţie de 10% determinate ca medie a 

cheltuielilor pentru transport, în instituţiile prestatoare de servicii sociale considerate în 

cadrul studiului. 

În cazul Centrului prezentat costurile de administrare reprezintă 59 % din 

costurile totale, administrarea rămânând relativ costisitoare. În baza bugetului instituţiei 

au fost identificate resursele utilizate pentru ca prestarea să fie posibilă. Figura 5 prezintă 

cheltuielile de mărfuri şi servicii pentru Centru, calculate anual, în baza datelor pentru 

anul 2010, pentru prestarea de servicii la 35 de beneficiari, după cum a fost raportat. Cea 

mai mare parte din bani sunt alocaţi pentru plata utilităţilor (gaze 31%, energie electrică 

10%, apa şi salubrizarea aproximativ 16 % ). O altă categorie importantă este reparaţiile 

curente ale încăperilor, 31%. Aceste cifre vorbesc despre faptul că în mare parte banii 

sunt utilizaţi pentru menţinerea serviciului şi pactic deloc pentru dezvoltarea lui, pentru 
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procurarea de echipament şi utilaj necesar, pentru procurarea de material didactic sau 

materiale de suport pentru a lucra implicit cu beneficiarii. 

Figura 4. Repartizarea resurselor, Vatra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costurile cumulate ale salariilor şi cele ale resurselor constituie costul total al 

serviciilor prestate. În tabelul 16 sunt prezentate costurile totale medii ale serviciilor 

oferite în cadrul centrului analizat. Costul anual pe un beneficiar (copil), este de 13 800 

lei.  

Tabelul 16. Cost per activitate total, Vatra 

 Sursa: calculele autorului in baza datelor centru Vatra 
 

În cazul Centrului analizat cel mai mult se cheltuie pentru asistenţa socială acordată 

copiilor şi tinerilor, lucru explicat şi prin faptul că jumătate din personalul direct sunt 

asistenţi sociali, care conform calificărilor se presupune că se ocupă preponderent de 

responsabilitatea directă. Costurile pentru fiecare dintre serviciul sunt indicative, 

dificultatea în cuantificarea exactă a costurilor reiese din neexistenta statisticii contabile 

detaliate.  

 Total Mana 
gementul 
de caz 

Activităţi de 
instruire şi 
documentare 
neformală 

Activităţi de 
dezvoltare a 
deprinderilor 
de viaţă  

Asistenşă 
socială 

Asistenţa 
juridică 
primara 

Asistenta 
psihologica 
primara 

Asistenta 
psihologica 
de 
recuperare 

 Mii lei 
Total cost 
resurse 
(anual) 

482,9 59,9 76,9 76,9 84,7 52 64,4 67,7 

Numărul de 
beneficiari 
(unit.) 

35 35 35 35 35 35 35 35 

Cost anual pe 
1 beneficiar, 
lei 

13,7 1,7 2,2 2,2 2,4 1,4 1,8 1,9 
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În rezultatul analizei serviciilor de plasament publice s-a constatat că actualmente, 

Centrele existente, preponderent dezvoltă programe de reabilitare şi suport destinate 

copiilor ce au calitate de victimă sau martori în procese penale şi/sau civile. 

În interviurile realizate respondenţii au enunţat la capitolul priorităţi oportunitatea 

dezvoltării serviciilor sociale cu specializare înaltă65, ce ar aplica programe de reabilitare, 

asistenţă şi consiliere a copiilor aflaţi în conflict cu legea. Trebuie să menţionăm că în 

rândul persoanelor intervievate au existat opinii diferite privind tipul, regimul şi criteriul 

de admitere în potenţialele instituţii de plasament şi reabilitare destinate copiilor care 

săvârşesc infracţiuni, (inclusiv pentru cei ce se află sub vârsta răspunderii penale, precum 

şi pentru cei aflaţi în faza post-penală). În privinţa criteriului de admitere în serviciile de 

plasament a copiilor afaţi în contact cu sistemul de justiţie, o parte din respondenţii s-au 

pronunţat asupra oportunităţii de investire a instanţelor de judecată cu drept de a decide 

plasarea copiilor în instituţii de plasament rezidenţial. O altă parte din respondenţi s-au 

pronunţat pentru investirea Comisiilor de determinare a situaţie copilului aflat în 

dificultate cu dreptul de a examina şi decide asupra oportunităţii plasamentului şi a 

identifica instituţia de plasament care ar putea oferi copilului servicii specializate, bazate 

pe activităţi psihoterapeutice individualizate în dependenţă de trăsăturile de personalitate 

ale copilului şi programe adaptate specificului criminogen al copilului aflat în terapie. 

Menţionăm că părerea noastră corespunde cu cea a respondenţilor ce a fost expusă a doua 

opţiune.  

Printre propunerile recepţionate se regăsesc şi unele ce fac referire la crearea unor 

Centre de reeducare moderne, considerând că după lichidarea Şcolii de corecţie din s. 

Soloneţ, r. Soroca, alte servicii nu s-au dezvoltat, fapt ce creează premise de asistare 

superficială a acestor copii. Trebuie să menţionăm că nu împărtăşim această părere şi 

considerăm că reabilitarea copiilor în contact cu legea penală poate fi asigurată prin 

intermediul serviciilor de plasament ce exclud limitarea libertăţii minorului. Unii 

respondenţi au propus crearea serviciilor de plasament specializate pentru copiii 

                                                   
65 NOTĂ:  În contextul prevederilor alin (4) art. 16 din Legea Republicii Moldova cu privire la serviciile 
sociale serviciile sociale cu specializare înaltă sînt serviciile prestate într-o instituţie rezidenţială sau într-o 
instituţie specializată de plasament temporar, care impun un şir de intervenţii complexe ce pot include orice 
combinaţie de servicii sociale specializate, acordate beneficiarilor cu dependenţă sporită şi care necesită 
supraveghere continuă (24/24 ore). 
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delicvenţi, astfel încât procesul de reabilitare a acestora să fie efectuat separat de alţi copii 

aflaţi în dificultate. Spre exemplu în acelaşi centru să nu fie plasaţi împreună copii 

victime cu cei care au săvârşit infracţiuni, deoarece o asemenea conjunctură sporeşte 

probabilitatea revictimizării, a asimilării comportamentelor deviante, viciilor etc. În 

vederea celor menţionate se recomandă: 

- MMPSF să realizeze cercetări periodice detaliate în domeniul funcţionării 

serviciilor de plasament ce oferă programe de protecţie şi reabilitare copiilor 

aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, cu scopul identificării oportunităţilor 

de crearea şi dezvoltare a serviciilor de plasament publice la nivel republican, 

regional şi local; 

- a solicita Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului să 

faciliteze colaborarea cu autorităţile publice locale în vederea creării şi 

asigurării unei funcţionări durabile în raioane a centrelor de criză pentru 

plasarea copiilor aflaţi în situaţi de risc, inclusiv şi a familiilor acestora. 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 

Asistenţa parentală profesionistă este o formă de protecţie a copilului în dificultate 

care constă în plasarea temporară a copilului cu o persoană sau familie ce întruneşte 

cerinţele de ordin material şi garanţiile morale necesare dezvoltării armonioase a 

copilului. 

Cadrul legal ce reglementează activitatea serviciului vizează: HG nr. 1361 din 

07.12.2007 pentru aprobarea  Regulamentului - cadru cu privire la serviciul de asistenţă 

parentală profesionistă66 , HG nr. 1479 din 25.12.2008 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă67. 

Potrivit Raportului de activitate al DMPDC Chişinău, pe parcursul anului 2010 

serviciul de asistenţă parentală profesionistă a înregistrat 14 asistenţi parentali 

profesionişti, care au avut în îngrijire 20 de copii. La finele anului în acest serviciu 

activau 12 asistenţi parentali, în familiile cărora au fost plasaţi 12 copii. Pe parcursul 

anului 2010 au părăsit serviciul de asistenţă parentală profesionistă 8 copii, din care 2 au 

                                                   
66 Monitorul Oficial Nr. 198-202 din 21.12.2007 
67 Monitorul Oficial Nr. 1-2 din 13.01.2009 
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fost plasaţi în familie lărgită cu instituirea tutelei, 2 au fost adoptaţi, 1 a fost plasat în 

Centrul de plasament temporar şi 3 – casa de copii de tip familial. 

Datele statistice indicate reflectă faptul că serviciu de asistenţă parentală 

profesionistă se dezvoltă într-un ritm lent şi are o acoperire regională. Deşi Regulamentul 

cadru cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă nu creează premise de 

segregare a copiilor în momentul plasării în acest serviciu, această formă de protecţie este 

practic inaccesibilă copiilor aflaţi în contact cu justiţia penală, deoarece nu sunt 

dezvoltate programe speciale de suport şi asistenţă a copiilor în contact cu sistemul de 

justiţie în cadrul acestui sistem.  

În vederea celor menţionate se recomandă: 

- MMPSF să elaboreze recomandări practice şi metodologii de lucru cu copiii 

aflaţi în contact cu sistemul de justiţie penală şi civilă, pentru asistenţii 

parentali profesionişti, care să includă lista serviciilor de suport accesibile 

copiilor vizaţi şi familiei asistentului parental profesionist, aspecte ce vizează 

procedura de examinare a cauzelor civile şi penale cu implicarea minorilor, 

tehnici de comunicare constructivă cu copilul aplicabile în dependenţă de 

vârstă, trăsături de personalitate ale copilului etc.; 

- a solicita Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului să 

faciliteze colaborarea cu autorităţile publice locale în vederea realizării 

instruirilor asistenţilor parentali profesionişti în vederea dezvoltării 

competenţelor de relaţionare cu copii aflaţi în contact cu sistemul de justiţiei şi 

să implementeze prin intermediul serviciilor prestate programe focusate pe 

spectrul de servicii de suport destinate copiilor vizaţi. 

 

Serviciul de asistenţă socială comunitară 

Serviciul de asistenţă socială comunitară funcţionează în baza Regulamentului 

cadru al serviciului de asistenţă socială comunitară aprobat prin ordinul Ministrului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 54 din 10 iunie 2009, fiind reglementat şi de 

următoarele acte normative: Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 200368, 

                                                   
68 Monitorul Oficial Nr. 42-44 din 12.03.2004 
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Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale69, HG nr. 1512 din 31 

decembrie 2008 „Pentru aprobarea Programului Naţional privind crearea sistemului 

integrat de servicii sociale pe anii 2008-2012”. 

 Beneficiarii serviciului vizat sunt inclusiv şi familiile copiilor aflaţi în contact cu 

sistemul de justiţie. Beneficiarii admişi în serviciu pot beneficia de suport informaţional 

şi asistenţă socială pentru a depăşi situaţia de dificultate generată de interacţiunea cu 

sistemul de justiţie. În cadrul serviciului de asistenţă socială comunitară activează 

următorul personal: şeful serviciului de asistenţă socială comunitară, asistentul social 

supervizor şi asistentul social comunitar. Numărul de asistenţi sociali comunitari este 

stabilit în funcţie de numărul de populaţiei din comunitatea respectivă. 

Instrumentarea cazurilor copiilor aflaţi în dificultate, inclusiv şi a celor aflaţi în 

contact cu sistemul de justiţie se realizează în conformitate cu instrucţiunile metodice 

elaborate de către MMPSF ce descriu procedura managementului de caz în asistenţă 

socială şi pun la dispoziţia practicienilor un set de formulare unificate, aprobate prin 

Ordinul Ministrului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 71 din 3 octombrie 2008. 

Prin Ordinul Ministrului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 99 din 31.12.2008 a 

fost aprobată metodologia de supervizare profesională în asistenţa socială, fiind 

dezvoltată în Ghidul de implementare a mecanismului de supervizare în asistenţa 

socială70.   

Interviurile realizate reflectă faptul că numărul mare de beneficiari aflaţi în procedura 

de asistare a unui asistent social generează riscul abordării superficiale a copiilor. În 

prezent nu există asistenţi comunitari specializaţi în protecţia drepturilor copiilor, ei 

prestează servicii pentru diverse categorii de beneficiari, dezagregaţi pe criteriu de vârstă, 

stare de vulnerabilitate, infirmitate fizică sau psihică, etc. Suntem de părerea că o într-o 

astfel de accepţiune se creează premise de segregare a beneficiarilor serviciului, în funcţie 

de priorităţile comunităţii, stereotipuri, indicaţiile superiorilor etc., fapt ce ar putea genera 

situaţii de asistare superficială.  

                                                   
69 Monitorul Oficial Nr. 155-158  din 03.09.2010 
70 Ordinul Ministrului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 015 din 10.11.2009. 
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Actorii instituţionali ce au participat la interviu, au menţionat că specialiştii în 

protecţia copiilor din cadrul Direcţiilor raionale de asistenţă socială, deleagă sarcinile de 

efectuare a acţiunilor preliminare pregătirii avizelor concluzie, necesare a fi prezentate 

instanţei în cazul litigiilor apărute între părinţi în creşterea şi educarea copiilor, 

asistenţilor sociali comunitari, cum ar fi: efectuarea anchetelor sociale, colectarea 

declaraţiilor copiilor cu privire la litigiile apărute între părinţi. Suntem de părerea că o 

astfel de practică potenţează riscul efectuării unor acte procedurale ce sunt în dezacord cu 

interesele copilului, cum ar fi situaţia audierii copilului de către o persoană care nu are 

competenţe în domeniul psiho-pedagogiei. 

Din informaţiile obţinute în rezultatul realizării interviurilor cunoaştem faptul că 

locaţiile în care activează asistenţii comunitari nu sunt adaptate pentru a oferi un caracter 

prietenos în raport cu necesităţile copilului şi că asistenţii sociali comunitari nu au 

beneficiat de instruiri în domeniul asistării copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie.  

În vederea celor expuse se recomandă: 

- MMPSF să examineze opţiunile de specializare a asistenţilor sociali în 

protecţia drepturilor copilului, fiind excluse pentru aceştia atribuţiile de 

asistare a altor categorii de beneficiari;  

- MMPSF să elaboreze recomandări practice şi să asigure instruirea asistenţilor 

sociali comunitari în domeniul asistării copilului în cadrul pricinilor civile, 

penale şi contravenţionale, în funcţie de etapele de examinare a cauzei, 

categoriilor de litigii, etc. 

Prestatori privaţi de servicii sociale 

ONG uri cu domeniul de activitate în sfera socială 

Scopul acestui studiu nu a constat în identificarea ONG-urilor cu domeniul de 

activitate în sfera socială, ci a serviciilor prestate de aceste organizaţii pentru copii aflaţi 

în contact cu sistemul de justiţie. Astfel, menţionăm că analiza serviciilor prestate de 

ONG-urilor cu domeniul de activitate în sfera socială se regăseşte în textul ce vizează 

descrierea fiecărui serviciu separat.  Trebuie să menţionăm că în cadrul justiţiei pentru 

copii, organizaţiile non-guvernamentale au un rol fundamental în garantarea dreptului 
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copilului de a beneficia de un spectru larg de servicii oferite în vederea depăşirii stării de 

dificultate. În fapt ONG-urile îndeplinesc un rol de suport pentru actorii implicaţi în 

domeniul justiţiei pentru copii prin servicii de asistenţă, cercetare, iniţierea de proiecte 

experimentale, facilitarea de întâlniri între diverşi actori din domeniu, activităţi de 

sprijinire a reformei în justiţiei, etc 

Persoanele participante la interviuri au expus opinia că serviciile prestate de ONG-uri 

“sunt mai prietenoase copilului”.......”exclud excesul de birocratizare şi abordare 

arogantă din partea funcţionarilor”......”sunt oferite de specialişti calificaţi”......”dispun 

de materiale de suport, dotări tehnice, locaţii special amenajate”...”conferă un grad de 

credibilitate sporit, fiind minimalizată probabilitatea segregării pe diferite criterii... ”.   

 

 

Servicii de plasament private 

Instituţiile de plasament gestionate de organizaţii neguvernamentale oferă servicii 

similare cu Centrele statale. Astfel, pentru a evita repetarea ne limităm la simpla 

enumerare a prestatorilor de servicii de plasament, după cum urmează: Centrul de 

Plasament pe lângă Fundaţia “Regina Pacis” mun. Chişinău, Centrul de Plasament 

“Curcubeul Speranţei” gestionat de Organizaţia ADRA Moldova or. Vadul lui Vodă, 

Centrul de resocializare şi reintegrare pentru copii în situaţie de risc Casa AŞCHIUŢĂ, 

gestionat de către “Salvaţi copiii”, Centrul de Reabilitare al Adolescenţilor din Chişinău. 

Centrul de plasament de lungă durată pentru tineri aflaţi în grupa de risc, care oferă toata 

gama de servicii, de asistenţă socială, pedagogică, psihologică, cu scopul de a ajuta tinerii 

să ducă un mod de viaţă decent şi ulterioară reintegrare în societate. 

Pentru a evita repetările facem trimitere la analiza serviciilor de plasament 

publice, care îşi găseşte aplicabilitatea şi în contextual dat.  

 

9. Servicii educaţionale publice 

Servicii de educaţie şi plasament rezidenţial 

Serviciile educaţionale sunt coordonate şi subordonate de autoritatea centrală în 

persoana Ministerului Educaţiei.  Ca organ de specialitate al administraţiei publice 
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centrale, Ministerul Educaţiei împreună cu Direcţiile de învăţământ şi unităţile de 

învăţământ este obligat să asigure educaţia pentru toţi copiii, care este un drept 

recunoscut atât în Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului, cât şi în legislaţia 

internă în materie de educaţie şi să contribuie la promovarea unor programe derulate în 

cadrul unităţilor de învăţământ cu privire la promovarea drepturilor copilului. Astfel, 

Ministerul Educaţiei are misiunea să întreprindă măsurile necesare pentru facilitarea 

accesului la educaţia preşcolară şi asigurarea învăţământului general obligatoriu şi gratuit 

pentru toţi copiii inclusiv şi pentru cei care sunt privaţi de libertate. Totodată, în sarcina 

Ministerului Educaţiei sunt puse şi sarcinile de a dezvolta programe în vederea prevenirii 

violenţei în familie; să organizeze cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot 

răspunde cerinţelor programelor şcolare naţionale ori pentru copiii care au abandonat 

şcoala în vederea reintegrării lor în sistemul naţional de învăţământ; să contribuie la 

prevenirea abandonului şcolar din motive economice şi să întreprindă măsuri de 

cooperare cu serviciile sociale publice şi private pentru acordarea unor servicii de suport 

social în domeniul şcolar, cum sunt: hrană, rechizite, transport. 

Cadrul legal ce reglementează activitatea serviciului dat vizează următoarele acte 

normative: Legea învăţământului nr. 547 adoptată la 21.07.9571, HG nr.784 din 09 iulie 

2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma 

sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012, HG nr. 432 pentru 

aprobarea  Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea 

copiilor din instituţiile de tip rezidenţial72, Regulamentul Cadru cu privire la organizarea 

şi funcţionarea instituţiei de tip rezidenţial, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei, 

Tineret şi Sport nr. 256 din 30 aprilie 2010. 

Instituţiile educaţionale de  tip  rezidenţial  au  drept  misiune generală furnizarea 

de servicii de protecţie, sociale, educaţionale,  realizate  prin  activităţi  de  găzduire, 

îngrijire,  recuperare/reabilitare,  educaţie,  socializare, recreere/joc,  consiliere/ 

psihoterapie, precum şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, integrare/ 

reintegrare familială. 

                                                   
71  Monitorul Oficial nr. 062 din: 09.11.95 
72 Monitorul Oficial Nr. 060  04.05.2007    
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Aceste servicii sau activităţi  pot fi acordate în locaţia serviciilor educaţionale de 

tip rezidenţial, conform planului individualizat de protecţie al copilului, copiilor abuzaţi,  

neglijaţi,  inclusiv  victime  ale traficului,  exploatării  prin  muncă  şi  exploatării  sexuale  

în  scop  comercial  şi  pentru  copiii  care  au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal. 

Trebuie să menţionăm că şi până în prezent pentru copiii în contact cu justiţia 

penală acest serviciu este cel mai accesibil, deoarece plasarea acestor copii în servicii de 

alternativă poartă un caracter dificil. 

Având drept scop respectarea drepturilor copiilor, Ministerul Educaţiei în 

parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Finanţelor, cu suportul UNICEF, Administraţia Publică Locală, ONG-urile cu 

experienţă în dezinstituţionalizare Every Child, CCF Moldova şi A.O. 

LUMOS implementează Strategia naţională şi Planul de acţiuni privind reforma 

sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pentru anii 2007 – 2012 aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr.784 din 09.07.2007. 

Deşi iniţial politica de dezinstituţionalizare a fost întâmpinată cu rezerve, critici, 

reticenţă de către unii specialişti,  actualmente se observă o deschidere spre promovarea 

serviciilor de alternativă. Implementarea politicilor şi cadrului legislativ în domeniul 

dezinstituţionalizării promovate de către ME şi dezvoltării serviciilor sociale susţinute de 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu suportul UNICEF în colaborare cu 

Administraţia Publică Locală şi ONG-urile active în domeniu, a condus la reducerea 

numărului copiilor instituţionalizaţi în instituţiile de tip rezidenţial subordonate ME cu 

circa 40 %. Potrivit datelor publicate de Ministerul Educaţiei la începutul reformei în cele 

63 instituţii rezidenţiale erau plasaţi circa 10,500 copii, la finele anului 2010 în cele 53 

instituţii se educau  5813 copii73. 

În rezultatul promovării reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului a 

fost lichidată şi şcoala specială de tip internat pentru copii şi adolescenţi cu devieri în 

comportament s. Soloneţ, r-nul Soroca. În general, în acest serviciu se aflau copiii care au 

săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal. Printre criticile expuse de actorii instituţionali 

ce activează în sfera socială în raport cu politica de dezinstituţionalizare se numără şi 

                                                   
73 www.edu.md/ro/inv-rezidential/ 



 93

opinia că în contextul lichidării şcolii speciale de tip internat pentru copii şi adolescenţi 

cu devieri în comportament din s. Soloneţ nu au fost dezvoltate servicii de sprijin şi 

suport în comunitate pentru copiii care comit infracţiuni. 

Interviurile realizate au arătat că unii actori instituţionali ce au făcut parte din 

eşantion, consideră a fi imperativ necesar de a dezvolta un serviciu de reabilitare de tip 

rezidenţial destinat copiilor care  au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal. Suntem 

de părerea că copiilor care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal, trebuie să le fie 

oferită posibilitatea de a beneficia de servicii de alternativă în comunitate şi doar cu titlul 

de excepţie să se recurgă la plasament în centre de tip rezidenţial, ce oferă servicii 

similare celor descrise. Totodată, considerăm că perioada plasamentului trebuie să poarte 

un caracter rezonabil şi să fie revizuită periodic, pentru a nu permite separarea 

îndelungată a copilului de familie.   

În contextul reglementărilor legale existente, serviciile sociale de tip rezidenţial, 

centrele de plasament, asistenţa parental profesionistă nu exclud din categoria 

beneficiarilor minorii în conflict cu legea. Practica arată că aceşti copii sunt priviţi cu 

suspiciune şi rezerve, fapt ce generează situaţia de transfer repetat dintr-o formă de 

protecţie în alta.  

Deoarece Direcţia Generală Educaţie Chişinău nu a răspuns solicitării experţilor 

de a completa ghidul de interviu ne aflăm în imposibilitate de a descrie componentele 

structurale ale serviciului vizat privind modul de monitorizare, evaluare a calităţii 

serviciului, caracterul prietenos al copilului, revizuirea periodică în raport cu necesităţile 

copilului, instruirea personalului, precum şi de a formula recomandări. 

Analiza cheltuielilor per categorie (educaţie versus îngrijire) a fost efectuate de 

către Comisia Europeana şi prezentată în cadrul studiului “Servicii pentru copiii aflaţi în 

dificultate - servicii comunitare în comparaţie cu servicii de îngrijire rezidenţială” (2005). 

Studiul a determinat că cheltuielile de întreţinere a unui copil în gimnaziile-internat sunt 

în sumă de 10689 lei, din care: pentru educaţie per copil per an – 3471 lei,  pentru 

îngrijirea unui copil per an – 7218 lei. 
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Figura 7. Coraportul cheltuielilor în instituţiile rezidenţiale 
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Servicii de educaţie prestate în cadrul instituţiilor de detenţie 

În cadrul instituţiilor de detenţie serviciile educaţionale sunt prestate de către 

cadre didactice din comunitate. Organizarea activităţii didactice cu copiii aflaţi în detenţie 

se efectuează în contextul curriculumului şi a planului cadru aprobat. Organizarea 

activităţii didactice se bazează pe criterii asemătoare sistemului de învăţământ tradiţional, 

cum ar fi: gruparea elevilor pe grupe în funcţie de vârstă şi gradul de pregătire, 

organizarea conţinuturilor pe discipline distincte cu programe proprii eşalonate pe anii de 

studii prin planul de învăţământ general, trecerea elevilor dint-un an de studiu în altul, 

superior pe criteriu promovării pe baza rezultatelor şcolare, desfăşurarea activităţii după 

orar, sub formă de lecţii cu toţi elevii grupului respectiv.  

Potrivit datelor prezentate de DIP în 2008 a debutat în premieră procesul de 

alfabetizare al minorilor din detenţie. Au fost reparate şi amenajate clase de instruire în 6 

instituţii penitenciare unde se deţin minori. Au fost elaborate curricule pentru instruirea 

minorilor şi selectaţi profesori pentru predarea orelor. Copiii ajunşi în detenţie fie în faza 

de urmărire penală, fie în cazul stabilirii pedepsei cu privaţiune de libertate sunt evaluaţi 

şi sunt identificate necesităţile de instruire ale acestora. După cum a fost menţionat 



 95

anterior, informaţia despre cheltuielile administrate de Departamentul Instituţiilor 

Penitenciare sunt securizate. Datele dezagregate nu sunt prezentate fapt ce a făcut 

imposibil calcularea costurilor serviciilor educaţionale prestate în cadrul instituţiilor de 

detenţie. 

Dat fiind faptul că experţii nu au avut posibilitatea de a monitoriza şi analiza 

procesul de instruire prestat în cadrul instituţiilor detenţie, nu putem formula recomandări 

în necunoştinţă de cauză. 

Servicii educaţionale de alternativă prestate în cadrul serviciilor de detenţie  

Serviciile educaţionale de alternativă prestate în cadrul serviciilor de detenţie 

presupun organizarea activităţii practice bazate pe interesele copiilor ce se află în 

detenţie. Printre aceste activităţi putem enumera: activităţi culturale: concerte, lectură 

artistică, presă periodică, vizionarea de filme; activităţi recreative şi artistice: desen, 

croşetat, cioplit în lemn; activităţi sportive: competiţii, fotbal; activităţi recreative: 

sărbătorile tradiţionale, ziua uşilor deschise. Activităţile descrise pot fi prestate de către 

educatori angajaţi ai instituţiei de detenţie sau de către voluntari. Deşi procedura de 

obţinere a permisiunii de a face voluntariat este mult prea birocratică, astfel de iniţiative 

civice capătă contur şi în Republica Moldova. Spre exemplu la 1 februarie 2011 Centrul 

de Justiţie Comunitară Lipcani a început să implementeze proiectul "Dezvoltarea 

abilităţilor de lucru a copiilor delicvenţi" în Penitenciarul pentru copii din Lipcani74. În 

cadrul proiectului copiii privaţi de libertate au fost instruiţi să folosească metode 

fotografice şi au fost implicaţi în elaborarea unui supliment la ziarul raional din Briceni.  

Servicii educaţionale de alternativă prestate în cadrul proiectului enunţat a urmărit scopul 

îmbogăţirii cunoştinţelor copiilor deţinuţi în domeniul artei fotografierii. Aceste activităţi 

presupun o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar cu efecte 

recreative şi formative. Suntem de părerea că dezvoltarea activităţilor educaţionale de 

alternativă, după modelul descris mai sus ar facilita procesul de educare, reabilitare şi 

recreare a copiilor aflaţi în detenţie. 

În acest context se recomandă: 

                                                   
74 irp.md/justitia_juvenila.php 
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- Implicarea organizaţiilor neguvernamentale în derularea programelor de 

orientare vocaţională a copiilor în penitenciare, precum şi deschiderea 

anumitor ateliere de muncă, creaţie pentru deţinuţii minori, ce ar dezvolta 

anumite abilităţi şi va favoriza procesul de reinserţie socială a acestora. 

- Scoaterea anumitor restricţii şi lărgirea legăturii şi contactului cu mediul 

exterior al copiilor din detenţie. 

- Implicarea voluntarilor din comunitate pentru petrecerea programelor de 

dezvoltare pentru copiii în deten ie. 

 

 

  10. Servicii socio-educaţionale comunitare 
 

Centrele comunitare oferă servicii socio-educaţionale gratuite copiilor din 

comunitate.  

Cadrul legal ce reglementează activitatea serviciului vizează şi următoarele acte: 

HG nr. 567 din 10 septembrie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Centrelor Comunitare de Dezvoltare Timpurie a Copiilor de 3-6 (7) ani şi 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrelor Comunitare de Dezvoltare 

Timpurie a Copiilor de 3-6 (7) ani75. 

De regulă, aceste centre se află la demisolul sau parterul blocului, locaţiile lor 

fiind convertite din fostele centre pentru minori din perioada exsovietică. Trebuie să 

recunoaştem că în formula în care au fost concepute iniţial aceste instituţii, menirea lor 

era de a trimite familiei mesajul că statul este cel care are grijă de educaţia copilului de la 

cea mai fragedă vârstă, cadrele didactice fiind experţii principali abilitaţi s-o facă.  

Actualmente, Centrele comunitare aflate în subordinea instituţiilor publice oferă 

următoarele servicii: suport şcolar de grup şi individualizat, activităţi centrate pe 

                                                   
75 Monitorul Oficial nr. 144-147 (3477-3480) din 18 septembrie 2009 
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interesele spontane ale copiilor, ludoterapie, programe de prevenire a intrării copiilor în 

contact cu justiţia penală, programe de educare pentru sănătate, etc.  

De regulă, aceste Centre sunt frecventate de copii de vârstă şcolară care provin 

din familii vulnerabile, din grupul de risc, cu venituri mici, dar motivaţi pentru a fi activi, 

creativi şi utili social. Având în vedere faptul că centrele comunitare sunt finanţate din 

bugetele locale, de regulă locaţiile lor sunt sumar dotate cu materiale, literatură şi tehnică 

ce ar putea să intereseze copiii aflaţi la vârsta adolescenţei. În contextul celor enunţate se 

recomandă a realiza periodic cercetări în vederea stabilirii necesităţilor copiilor din 

comunitatea din care face parte serviciul şi compatibilităţii activităţilor educative prestate 

în cadrul centrelor comunitare cu interesele copiilor aflaţi în serviciu. Rezultatele acestor 

studii fiind valorificate în procesul dezvoltării programelor de suport şi a celor 

educaţionale. 

 

11. Servicii de tutelă şi curatelă 
 

Tutela/curatela reprezintă forme de protecţie a copilului ce asigură acestuia un 

mediu apropiat de cel familial. 

Cadrul normativ ce reglementează serviciul vizat se referă la Capitolul XIX din 

Codul Familiei Nr. 1316 din  26.10.200076, HG Nr. 581 din  25.05.2006 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii 

adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă. 

Tutela şi curatela se instituie asupra copiilor rămaşi fără ocrotire părintească în 

scopul educaţiei şi instruirii acestora, precum şi al apărării drepturilor şi intereselor lor 

legitime. Tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vârsta de 14 ani. La atingerea 

vârstei de 14 ani, tutela se transformă în curatelă, fără adoptarea de către autoritatea 

tutelară a unei hotărâri suplimentare. Tutela şi curatela se instituie de către autorităţile 

administraţiei publice locale, în termen de cel mult o lună din momentul primirii cererii 

respective, în baza avizului scris al autorităţii tutelare77. 

                                                   
76 Monitorul Oficial Nr. 47-48 din 26.04.2001 în art Nr : 210 
77 art. 142 din Codul familiei al RM 
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De regulă, tutela se instituie de către membrii familiei extinse sau afini şi uzual 

este acceptată ca o datorie moral-creştină faţă de copilul ajuns în dificultate în rezultatul 

privării de mediul familial. Mutaţiile sociale generate de fenomenul migraţiei au extins 

aria de aplicabilitate a tutelei. Astfel, tutela este instituită nu doar faţă de copiii orfani, dar 

şi pentru cei ce au rămas fără îngrijire părintească în rezultatul plecării părinţilor peste 

hotare. Monitorizarea şi oferirea serviciilor de suport copiilor aflaţi sub tutelă şi curatelă 

ţine de competenţa autorităţii tutelare, care are obligaţia de a evalua condiţiile concrete de 

viaţă şi educaţie a minorului aflat în serviciu. Carenţele serviciilor de tutelă şi curatelă au 

fost analizate în contextul serviciilor de reprezentare şi serviciilor prestate de autorităţile 

publice de nivelul II, care îşi găsesc aplicabilitatea şi în cazul prezentului serviciu. 

Evaluarea calităţii serviciului se realizează prin următoarele modalităţi: evaluarea 

creşterii / descreşterii numărului de beneficiari, darea de seama despre activităţile 

realizate semestrial. 

În fond, costurile de întreţinere a acestui serviciu sunt suportate integral de familia 

tutorelui. În conformitate cu prevederile HG Nr. 581 din  25.05.2006 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii 

adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă îndemnizaţia lunară pentru copiii orfani aflaţi sub 

tutelă constituie suma de 500 lei. 

 

12. Servicii de asistenţă şi reabilitare psihologică: publice şi private 

Serviciul psihologic şcolar 

Serviciul de Asistenţă Psihologică din instituţiile de învăţământ preuniversitar 

reprezintă o structură organizaţională a sistemului de învăţământ din Republica Moldova, 

predestinată să asigure prin activităţi complexe şi sistematice dezvoltarea psihică 

progresivă a copiilor, dezvoltarea capacităţilor, abilităţilor şi aptitudinilor lor, realizarea 

posibilităţilor şi profilaxia devierilor posibile.  

Psihologul şcolar acordă asistenţă psihologică primară copiilor din instituţie şi 

părinţilor acestora, oferă suport psihologic în cadrul inspecţiilor, plângerilor şi la 

solicitarea individuală, creează climatul psihologic favorabil pentru dezvoltarea copilului, 

a situaţiilor de succes în activitatea semnificativă. Acordarea susţinerii psihologice şi 
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suportului copiilor (cu probleme de instruire, emoţionale, comportamentale), cât şi 

părinţilor, cadrelor didactice. Asigurarea asistenţei psihologice a copiilor din grupul de 

risc. Aprecierea situaţiei de risc se efectuează după criteriile: medical, social, pedagogic, 

comportamental. Psihologul şcolar acordă asistenţă copiilor incluşi în grupul de risc după 

criteriile pedagogic şi comportamental. 

În scopul diminuării tulburărilor comportamentale, emoţionale şi problemelor 

dezvoltării psihice la elevii din grupul de risc, a fost elaborat şi implementat un program 

de susţinere psihologică a copiilor în cauză. Programul prevede următoarele acţiuni 

realizate de psihologul şcolar în colaborare cu managerul instituţiei, cadrele didactice, 

părinţii: evidenţa şi înregistrarea elevilor din familiile social-vulnerabile în registrul de 

evidenţă a elevilor din grupul de risc; asistarea la ore; consilierea psihologică a elevilor, 

părinţilor şi cadrelor didactice; psihodiagnoza (observare, testare, convorbire); 

organizarea grupurilor de dezvoltare şi remediere psihologică; activitatea de 

psihoprofilaxie a elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice, activitatea de orientare şcolară 

şi profesională a elevilor; elaborarea raportului cu privire la activitatea de susţinere a 

elevilor din familiile social-vulnerabile şi din familiile cu unul sau doi părinţi plecaţi 

peste hotare. 

Potrivit datelor prezentate în raportul cu privire la activitatea Serviciului de 

Asistenţă Psihologică din instituţiile de învăţământ preuniversitar din mun. Chişinău78,  în 

anul de studii 2010-2011 în funcţie de psiholog activau 124 persoane (inclusiv şi 

cumulaţi): 58 psihologi tineri specialişti, 32 psihologi cu stagiu până la 10 ani, 34 

psihologi cu stagiu peste 10 ani.  

Actorii instituţionali participanţi la interviu au enunţat următoarele carenţe ale 

serviciului descris: serviciile prestate de psihologi sunt focusate pe asistenţa copilului în 

asimilarea programelor şcolare, nefiind dezvoltate programe de recuperare pentru copiii 

aflaţi în contact cu sistemul de justiţie; inexistenţa în cadrul ME a unei secţii de 

coordonare metodologică şi monitorizare a serviciului psihologic şcolar; lipsa cabinetelor 

şi locaţiilor amenajate şi dotate corespunzător; statutul psihologului în şcoală şi norma de 

                                                   
78 www.chisinauedu.md/Rapoarte 
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lucru (un psiholog la un număr de 800 elevi); lipsa unei ore de asistenţă psihologică în 

orarul şcolar; lipsa unui ghid metodologic de lucru cu copii din grupul de risc etc. 

Deoarece Direcţia Generală Educaţie Chişinău nu a răspuns solicitării experţilor 

de a completa ghidul de interviu ne aflăm în imposibilitate de a descrie componentele 

structurale ale serviciului vizat privind modul de monitorizarea / evaluarea a calităţii 

serviciului, caracterul prietenos al copilului, revizuirea periodică în raport cu necesităţile 

copilului, instruirea personalului. 

În contextul celor enunţate se recomandă ME: 

- să ia măsuri pentru a spori şi consolida rolul psihologului şcolar în domeniul 

prevenirii delicvenţei juvenile şi a asigura activitatea psihologilor în unităţile 

de învăţămînt în sprijinul asistării psihologice a copiilor aflaţi în contact cu 

sistemul de justiţie; 

- să ia măsuri pentru organizarea în cadrul ME a unei secţii ce ar oferi asistenţă 

metodologică, ar coordona şi monitoriza activitatea psihologilor şcolari;  

- să revizuiască actele (dispoziţiile) interne în vederea identificării în funcţie de 

numărul solicitări, a unui număr optim de psihologi, necesar pentru 

funcţionarea eficientă a serviciului; 

- să elaboreze metodologii de lucru cu copiii pentru psihologi şcolari, care să 

includă etapele, procedurile şi instrumentele de lucru în procesul de asistenţă a 

copilului în contact cu sistemul de justiţie. 

 

Centrul de Diagnostic şi Reabilitare “Armonie” este un Centru Psihologic, 

aflat în subordinea Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău. Aria de 

activitate este locală. În vederea profilaxiei tulburărilor psihice, emoţionale şi 

comportamentale la copii activitatea psihologică a Centrului Psihologic „Armonie” se 

desfăşurat în trei direcţii: 

- Activitatea corecţional -  dezvoltativă cu elevii din instituţiile preuniversitare cu 

diverse probleme şcolare; 

- Activitatea consultativ – metodică cu psihologii şi cadrele didactice din instituţiile 

de învăţământ preuniversitare din mun. Chişinău; 
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- Diseminarea informaţiei psihologice în rândurile elevilor, părinţilor şi profesorilor 

cu privire la profilaxia tulburărilor psihice, emoţionale şi comportamentale, 

propagarea modului sănătos de viaţă. 

Beneficiarii direcţi ai Centrului sunt următoarele categorii de copii: din familii 

vulnerabile, copii din evidenţa comisiei pentru minori-care se află sub limita de vârsta a 

răspunderii penale, copiii străzii, copii victime ai neglijenţei parentale, copii aflaţi în 

dependenţă de droguri, alcool, substanţe toxice, copii victime al violenţei fizice şi 

sexuale, copii luaţi forţat din familie, copii părinţii cărora se află în proces de decădere 

din drepturi părinteşti, copii cu comportament deviat, cărora le-au fost aplicate măsuri de 

corecţie, copii cărora le-a fost aplicată o pedeapsa non-privativă de libertate, copii aflaţi 

în procesul urmăririi penale, judecării cauzei penale în instanţa de judecată. 

In raport cu sistemul de justiţie copiii beneficiari ai Centrului de Diagnostic şi 

Reabilitare “Armonie” au următorul statut: parte vătămată, copii cu comportament deviat, 

cărora le-au fost aplicate măsuri de corecţie. 

Criteriul admiterii în serviciul de plasament îl constituie referinţa Comisiei pentru 

minori, referinţa autorităţii tutelare, solicitarea organelor de anchetă penală, la cerinţa 

şcolilor şi liceelor, adresări personale. 

Servicii oferite beneficiarilor: asistenţă psihologică primară, de pregătire pentru 

interacţiunea cu sistemul de justiţie, de recuperare, psiho-pedagogică în procesul 

efectuării urmăririi penale şi a judecării cauzei. 

Monitorizarea/evaluarea calităţii serviciului se realizează prin următoarele 

modalităţi: evaluarea satisfacţiei beneficiarilor, evaluarea creşterii / descreşterii 

numărului de beneficiari, dare de seama despre activităţile realizate lunar, semestrial, 

anual la DGETS, Primăria mun. Chişinău. 

Din informaţiile prezentate la interviu cunoaştem faptul că specialiştii Centrului 

au beneficiat de instruiri în domeniul asistării copiilor aflaţi în contact cu sistemul de 

justiţie. 

Calcularea costurilor serviciului descris nu a fost posibilă deoarece instituţia nu a 

pus la dispoziţia experţilor informaţiile legate de bugetul executat. 
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Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copil / Centrul de asistenţă 

psihosocială a copilului şi familiei AMICUL, este o instituţie socială 

neguvernamentală. Aria de activitate a serviciului este republicană.  

Beneficiari direcţi ai Centrului sunt următoarele categorii de copii: victime ai 

neglijenţei parentale, violenţei fizice şi sexuale, traficului de fiinţe umane şi exploatării 

sexuale, copii luaţi forţat din familie, copii părinţii cărora se află în proces de decădere 

din drepturi părinteşti. 

În raport cu sistemul de justiţie copiii beneficiari ai Centrului de asistenţă 

psihosocială a copilului şi familiei AMICUL au următorul statut: parte vătămată, martori 

în procese penale, martori în procese civile. 

Criteriul admiterii în serviciul de plasament îl constituie referinţa autorităţii 

tutelare, la cerinţa şcolilor şi liceelor, solicitarea organelor de anchetă penală, 

încheierea/citaţia, hotărârea instanţei de judecată, referinţa Centrelor de sănătate, ONG, 

sesizarea membrilor comunităţii. 

Servicii oferite beneficiarilor: asistenţă socială, psihologică primară, de pregătire 

pentru interacţiunea cu sistemul de justiţie, de recuperare, asistenţă juridică, asistenţă 

psiho-pedagogică în procesul efectuării urmăririi penale/ judecării cauzei penale, 

asistenţa unui avocat.  

Eficienţa serviciului, monitorizarea/evaluarea calităţii serviciului se realizează 

prin următoarele modalităţi: evaluarea satisfacţiei beneficiarilor, evaluarea financiară, 

evaluarea creşterii / descreşterii numărului de beneficiari, monitorizarea  şi evaluarea 

rezultatelor produse la nivelul beneficiarilor (schimbări produse în urma intervenţiilor), 

evaluarea activităţii specialiştilor, monitorizarea acoperirii indicatorilor planificaţi.  

Datele obţinute în rezultatul interviului relevă faptul că în cadrul Centrului 

încăperile prezintă un caracter prietenos în raport cu necesităţile copiilor; specialiştii 

implicaţi în asistarea copiilor beneficiază de programe de formare iniţială şi continuă, în 

vederea dezvoltării competenţelor de oferire a asistenţei şi suportului pentru copiii aflaţi 

în contact cu sistemul de justiţie. 

În cazul Centrului pentru prevenire a abuzului fată de copil, instituţia a preferat să  

prezinte costurile în mod agregat, şi anume cost total anual pentru un copil, calculate 

după propria metodologie. Astfel, pentru asistenţa socială, psihologică şi juridică centru a 
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cheltuit în 2010 în mediu 5000 lei per beneficiar, şi pentru intervenţia avocatului 10- 20 

mii lei anual. Din total cheltuieli, cele administrative constituie 5 %.  

13. Servicii de expertiză  
 

Servicii de expertiză medico-legală 
 

Expertiza medico-legală este o activitate efectuată de către experţii judiciari 

medico-legali titulari încadraţi în subdiviziunile Centrului de Medicină Legală care este o 

instituţie publică, pe lîngă Ministerul Sănătăţii, colaboratorii Catedrei medicină legală a 

Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, iar în caz de 

necesitate – şi de experţi judiciari medico-legali delegaţi, în cadrul acţiunii procesuale, 

pentru explicarea unor fapte sau circumstanţe ale cauzei cercetate. Expertiza se 

efectuează la ordonarea organului de urmărire penală, a instanţei judecătoreşti, a 

organului împuternicit să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative, a 

avocatului parlamentar, precum şi la cererea persoanei fizice şi juridice.  

Activitatea serviciilor de expertiză medico legală este reglementată prin 

următoarele acte: HG RM nr. 58 din 04.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului 

Centrului de Medicină Legală79,  HG RM nr. 122 din  07.02.2007 privind salarizarea 

personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-

legale80, HG RM nr. 270 din  15.03.2006 cu privire la aprobarea mărimilor sumelor 

băneşti achitate persoanelor fizice citate de către instanţa judecătorească, organele de 

urmărire penală, de examinare a materialelor administrative şi cele de executare a 

documentelor executorii81, Ordinul Ministerului Justiţiei nr.331 din 06.09.2006 despre 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare a condamnaţilor grav 

bolnavi pentru liberare de la executarea pedepsei, Ordinul Ministerului Sănătăţii, 

Ministerului Afacerilor Interne nr. 372/388 din 03.11.2009 cu privire la măsurile de 

îmbunătăţire a conlucrării dintre organele ocrotirii sănătăţii şi afacerilor interne. 

                                                   
79 Monitorul Oficial Nr. 20-22 din 09.02.2010 
80 Monitorul Oficial Nr. 21-24 din 16.02.2007 
81 Monitorul Oficial Nr. 047 din 24.03.2006 
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În conformitate cu pct. 12 art. 6 din CPP, expert este persoană care posedă 

cunoştinţe temeinice speciale într-un anumit domeniu şi este abilitată, în modul stabilit de 

lege, să facă o expertiză. Potrivit art. 97 din Codul menţionat mai sus, în cadrul 

procesului penal în mod obligatoriu prin anumite mijloace de probă, se constată 

următoarele circumstanţe: 

- cauza decesului – prin raportul expertizei medico-legale; 

- caracterul şi gradul leziunilor corporale în cauzele penale privind infracţiunile grave, 

deosebit de grave şi excepţional de grave – prin raportul expertizei medico-legale; 

- incapacitatea persoanei, la momentul săvârşirii faptei prejudiciabile, de a-şi da seama de 

acţiunile sau inacţiunile sale sau de a le dirija ca urmare a unei boli mintale sau a unei 

dereglări psihice temporare, a unei alte dereglări a sănătăţii sau debilităţii – prin raportul 

expertizei psihiatrice; 

- incapacitatea martorului de a percepe şi a reproduce circumstanţele, ce urmează a fi 

constatate în cauza penală, ca urmare a unei boli mintale, unei dereglări psihice 

temporare, a unei alte dereglări a sănătăţii sau a debilităţii – prin raportul expertizei 

psihiatrice; 

- atingerea de către partea vătămată, bănuit, învinuit, inculpat a unei anumite vârste, dacă 

aceasta are importanţă în cauză – prin certificat de vârstă, iar în caz de incapacitate legată 

de vîrstă – prin raportul expertizei medico-legale sau psihiatrice; 

 Mai mult, art. 143 din CPP prevede că, expertiza medico-legală se dispune şi se 

efectuează, în mod obligatoriu, pentru constatarea: cauzei morţii, gradului de gravitate şi 

a caracterului vătămărilor integrităţii corporale, vârstei bănuitului, învinuitului, 

inculpatului sau părţii vătămate – în cazurile în care această circumstanţă are importanţă 

pentru cauza penală, iar documentele ce confirmă vârsta lipsesc sau prezintă dubiu.  

Potrivit pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 58 din 4 februarie 2010 pentru 

aprobarea Regulamentului Centrului de Medicină Legală (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr. 20-22, art. 96), Centrul care este o instituţie de expertiză judiciară 

specializată în domeniul medicinii legale, prestează următoarele servicii medicale privind 

persoanele, inclusiv minorii, în baza documentelor medicale, materialelor cauzelor 

penale, civile şi de altă natură pentru constatarea: gravităţii vătămării corporale, stării de 

sănătate, simulării, disimulării, agravării, a bolilor artificiale şi a automutilării, stărilor 
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sexuale contestabile şi în cazul agresiunilor cu caracter sexual, stării de ebrietate alcoolică 

şi narcotică, identităţii, vârstei persoanei, volumului incapacităţii generale şi profesionale 

de muncă, filiaţiei, stării toxico-narcologice, alte forme de cercetare medico-legală, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 Expertizele medico-legale pot fi efectuate în instituţia de expertiză sau în afara 

instituţiei de expertiză, de mai multe tipuri: expertiza de comisie, expertiza complexă, 

expertiza suplimentară şi contraexpertiza. 

 Trebuie să menţionam că doar anumite serviciile de expertiză pentru copii sunt 

gratuite, în cazurile când costurile pentru efectuarea expertizelor medico legale nu sunt 

acoperite din bugetul de stat, cheltuielile se pun pe seama familiei copilului. Există însă 

servicii de expertiză care pot fi prestate doar contra plată, spre exemplu expertizele şi 

investigaţiile medico-legale biologice de apreciere a filiaţiei faţă de tată sau mamă. 

Serviciile de expertiză prestate contra plată sunt stabilite prin Regulamentul cu 

privire la prestarea de către Centrul de Medicină Legală a unor servicii medico-legale 

contra plată din 26 decembrie 2000. 

Potrivit Regulamentului Centrului de Medicină Legală examinarea cazurilor de 

agresiuni cu caracter sexual, precum şi în alte cazuri când există pericolul de dispariţie a 

unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt se efectuează în regim 

non-stop. Având în vedere numărul mare de solicitări la care trebuie să facă fată medicul 

legist, în practică se creează situaţii de tergiversare a efectuării examinărilor medico 

legale, copiii victime ale violenţelor sexuale şi fizice fiind puşi în situaţia de a aştepta ore 

în şir până când vor fi primiţi sau sunt puşi în situaţia de a veni în altă zi.  Astfel de 

carenţe generează situaţii de adresare tardivă a copiilor la medicul legist, revictimizare 

sau abandonare a intenţiei de a mai veni la medicul legist. Potrivit experţilor medico-

legali, în cazurile de viol sau violenţă fizică termenul limită în care trebuie făcută 

expertiza este de maxim 7 zile. Omiterea acestui termen conduce imposibilitatea 

efectuării expertizelor medico legale.  

Din interviurile realizate cunoaştem faptul că instituţiile medico-legale nu dispun 

de spaţii ce ar oferi caracter prietenos în raport cu necesităţile copiilor şi nici de personal 

specializat în examinarea copiilor. Copiii sunt examinaţi în aceleaşi condiţii şi încăperi cu 

persoanele mature, de către medici în atribuţia de funcţie a cărora intră aprecierea stării 
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de sănătate a copilului, dar nu şi înţelegerea şi compasiunea faţă de copiii victime.  Deşi 

toţi copiii care ajung în sistemul de expertiză au trecut printr-un stres enorm, organigrama 

Centrului de Medicină Legală nu prevede angajarea unor psihologi. Infrastructura 

instituţiilor medico legale nu permite amenajarea unui cabinet special pentru consultarea 

copiilor, deoarece serviciile de expertiză medico-legală reprezintă, în majoritatea 

raioanelor, o încăpere mică, de obicei sumbră, de numai câţiva metri pătraţi, în unele 

cazuri medicul legist fiind pus în situaţia de a împărţi cabinetul cu un autopsier. 

Într-o astfel de accepţiune consideram a fi imperativ necesar ca Ministerul 

Sănătăţii: 

- să examineze opţiunile de specializare a medicilor legişti în domeniul asistării 

copiilor; în acest sens se vor lua măsuri privind estimarea numărului de medici 

legişti specializaţi necesari şi a costurilor pentru asigurarea unui sistem 

specializat durabil; 

-  sa revizuiască organigrama Centrului de Medicina Legala, pentru a prevedea 

posibilitatea de angajare a unui psiholog ce ar asista copiii ajunşi în contact cu 

sistemul de expertiză, fiind luate măsuri privind estimarea numărului de 

psihologi specializaţi necesari în funcţie de numărul solicitărilor şi a costurilor 

pentru asigurarea unui sistem specializat durabil; 

- să amenajeze în cadrul locaţiilor Centrelor de expertiză încăperi destinate 

examinării copiilor separat de adulţi şi cabinete psihologice ce vor asista 

copilul aflat în contact cu medicul legist, cu participarea psihologilor calificaţi 

şi specializaţi în acest domeniu; 

- să elaboreze recomandări practice şi să asigure instruirea medicilor legişti în 

domeniul examinării medicale a copiilor ce interacţionează cu sistemul de 

justiţie, focusate pe statutul procesual al copilului. 
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Tabel 17. Tarife expertiză medico-legală 

 

Unitatea de 
măsură 

Tarif 
inst.repub 
(lei) 

Expertiza  medico-legală     
Eliberarea informaţiei privind evidenţa 
psihiatrică 1 informaţie 16 

Expertiza psihiatrico-legală în cauzele civile 1 expertiză 955 
Expertiza filiaţiei în conflictul de paternitate 1 expertiză 827 
Examinarea cazurilor de viol  1 examinare 82 
Examinarea medico-legală a persoanelor pentru 
aprecierea gradului gravităţii vătămărilor 
corporale 

1 examinare 22 

Examinarea (constatarea) în baza documentelor 
medicale 1 examinare 53 

Expertiza medico -legală în comisia pentru 
dosare civile 1 expertiză 1229 

Sursa: Ministerul Sănătăţii, 2011 

Servicii de expertiză medico psihiatrică 

Expertiza psihiatrică, este o activitate efectuată de către experţii(medici) din 

cadrul instituţiilor de psihiatrie şi psihoneurologie de stat, în cadrul acţiunii procesuale, 

pentru explicarea unor fapte sau circumstanţe ale cauzei cercetate. 

Cadrul normativ.: Legea nr. 1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, 

constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale82, Legea nr. 1402 din 16.12.1998 privind 

sănătatea mentală83, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 591 din 20 august 2010 „Cu 

privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de Sănătate Mintală din Republica 

Moldova”, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 8 din 17 ianuarie 2009 „Cu privire la 

Centrele Comunitare de Sănătate Mintală”, Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Serviciului de Sănătate Mintală din Republica Moldova aprobat prin ordinul nr. 591 din 

20.08.2010, Regulamentul cu privire la efectuarea expertizei psihiatrico-legale staţionară 

pentru persoanele private de libertate in Spitalul de Psihiatrie, Regulamentul cu privire la 

efectuarea expertizei psihiatrico-legale staţionară pentru persoanele ne private de libertate 

in Spitalul de Psihiatrie, aprobat prin ordinul nr. 591 din 20.08.2010. 

                                                   
82 Monitorul Oficial Nr. 144-145 din 16.11.2000 
83 Monitorul Oficial Nr. 44-46 din 21.05.1998  
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Prevederile art. 143 din CPP prevăd că, expertiza psihiatrică se dispune şi se 

efectuează, în mod obligatoriu, pentru constatarea: 

- stării psihice şi fizice a bănuitului, învinuitului, inculpatului – în cazurile în care apar 

îndoieli cu privire la starea de responsabilitate sau la capacitatea lor de a-şi apăra de sine 

stătător drepturile şi interesele legitime în procesul penal; 

- stării psihice sau fizice a părţii vătămate, martorului dacă apar îndoieli în privinţa 

capacităţii lor de a percepe just împrejurările ce au importanţă pentru cauza penală şi de a 

face declaraţii despre ele, dacă aceste declaraţii ulterior vor fi puse, în mod exclusiv sau 

în principal, în baza hotărîrii în cauza dată. 

În acest context, art. 152 din CPP prevede că, dacă pentru efectuarea expertizei 

medico- psihiatrice apare necesitatea unei supravegheri îndelungate, bănuitul, învinuitul, 

inculpatul poate fi internat într-o instituţie medicală. Despre aceasta se consemnează în 

ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus expertiza. Internarea bănuitului, învinuitului 

în instituţia medicală pentru efectuarea expertizei medico-legale se admite cu autorizaţia 

judecătorului de instrucţie, în baza demersului procurorului, în conformitate cu art. 305 

din CPP. Încheierea judecătorului de instrucţie privind autorizarea internării poate fi 

atacată cu recurs în condiţiile art.311 din CPP(a se vedea argumentarea legală 

menţionată mai sus la efectuarea expertizei medico- legale). 

Potrivit art. 51 din Legea nr. 1402 din 16 decembrie 1997 privind sănătatea 

mentală84, minorii suferinzi de tulburări psihice beneficiază de toate drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor prevăzute de legislaţie. Plasarea minorilor în instituţiile de sănătate 

mentală prevede beneficierea de arii habituale separate de adulţi şi de un mediu asigurat, 

adaptat vîrstei minorilor şi necesităţilor de dezvoltare ale acestora. Fiecare minor plasat în 

o instituţie de sănătate mentală trebuie să aibă un reprezentant legal care să-i exprime 

interesele, inclusiv consimţământul la tratament. În relaţiile cu instituţia medicală şi cu 

lucrătorii medicali, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice, minorul este reprezentat 

de un adult în condiţiile legii. La acordarea asistenţei medicale se va ţine cont de voinţa 

minorului în măsura adecvată capacităţii lui de înţelegere. Minorul suferind de tulburări 

psihice nu poate fi supus experimentelor, terapiei electroconvulsive, cercetărilor 

                                                   
84 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 310 
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ştiinţifice sau didactice, fotografierii, filmării, videoimprimării şi oricărui tratament 

ireversibil (psihochirurgical) fără consimţămîntul lui sau al reprezentantului lui legal. 

Articolul 16 din Legea nr. 1402 din 16 decembrie 1997 reglementează tipuri de asistenţă 

psihiatrică persoanelor suferinde de tulburări psihice: asistenţă psihiatrică de urgenţă; 

asistenţă consultativă, terapeutică, psihoprofilactică, de reabilitare în condiţii 

extraspitaliceşti şi  de staţionar; toate tipurile de expertiză psihiatrică, constatarea 

incapacităţii temporare de muncă; asistenţă psihiatrică în caz de calamitate naturală  şi  de 

catastrofă; asistenţă comunitară în domeniul sănătăţii mentale. Costurile pentru servicii de 

expertiză medico psihiatrică sut prezentate in tabelul 17. 

  Servicii de expertiză medico narcologică 

Expertiza narcologică este o activitate efectuată de către experţii (medici) din 

cadrul IMSP Dispensarul Republican de Narcologie şi subdiviziunilor sale, în cadrul 

acţiunii procesuale, pentru explicarea unor fapte sau circumstanţe ale cauzei cercetate. 

Cadrul normativ ce reglementează activitatea serviciului descris include: 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.296 din 16.04.2009 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru 

stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei” 85, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.155 din 

1.06.2009 „Despre implementarea Hotărîrii Guvernului nr.296 din 16.04.2009 „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare 

medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei”86, Ordinului Ministerului 

Sănătăţii nr.80 din 20.03.2009 „Cu privire la recoltarea şi analiza probelor biologice 

pentru stabilirea alcoolemiei, consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope, de 

medicamente cu efecte similare acestora”87 . 

Serviciile medicale oferite de către IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 

include: vizite consultative; consultaţiile în cadrul comisiilor de expertiză narcologică; 

diagnostica şi tratamentul antialcool sau antidrog; supravegherea medicală a persoanelor 

afectate de alcoolism cronic sau narcomanie cu scopul soluţionării problemelor de 

                                                   
85 Monitorul Oficial, 24.04.2009, nr.80-81 
86 înregistrat la Ministerul Justiţiei nr.689 din 18.06.2009. 
87 înregistrat la Ministerul Justiţiei nr.682 din 18.05.2009 
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sănătate; examinarea medicală a persoanelor afectate narcologic în cadrul Comisiilor 

medicale; efectuarea examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei; 

asistenţa socială şi juridică a persoanelor afectate narcologic şi rudelor acestora; asistenţa 

psihologică şi psihoterapeutică cu scopul adaptării şi reabilitării persoanelor bolnave în 

cadrul Centrului de reabilitare a persoanelor bolnave de narcomanie; întreruperea 

accesului de beţie şi stărilor de dipsomanie cu preparate pirogene; stoparea pasiunii 

patologice acute faţă de alcool, droguri şi de alte substanţe psihotrope cu preparate 

psihotrope; profilaxia recidivelor cu preparate psihotrope cu acţiune prolongată; 

tratamentul antirecidiv reeşind din clinica psihopatologiei a remisiei; psihoterapia de 

grup, individuală şi familială; tratament antialcool sau antidrog în condiţiile staţionarului 

de zi pentru persoanele afectate narcologic, care nu necesită observaţia medicală 

permanentă şi nu manifestă riscuri majore pentru sănătate. 

Internarea pacienţilor, inclusiv minorilor, tratamentul cărora este acoperit de 

CNAM este efectuată în baza îndreptării instituţiilor de asistenţă medicală primară sau a 

medicului psihiatru-narcolog de circumscripţie. Tabelul 17 prezintă tarifele fixate de către 

Ministerul Sănătăţii pentru serviciile de expertiza medico legala.  

Recomandările prezentate la serviciile de expertiză medico legală sunt aplicabile 

şi în contextul serviciilor de expertiză narcologică.  

14. Servicii de imigrare 
 
 Statutul de copil aflat în contact cu serviciile de imigrare este condiţionat de 

atribuirea calităţii de imigrant legal sau ilegal, străin, refugiat. Copiilor aflaţi în contact cu 

serviciile de imigrare le sunt destinate serviciile prestate de următoarele instituţii publice: 

Biroului migraţie şi azil al MAI, Direcţia politici migraţionale responsabile de elaborarea 

şi implementarea politicilor. Servicii de plasament pentru refugiaţi, imigranţi şi străini 

sunt prestate de către Centrul de Cazare pentru Solicitanţii de Azil şi Centrul de 

Plasament Temporar al Străinilor. 

Centrul de Plasament Temporar al Străinilor  

Centrul de Plasament Temporar al Străinilor este o instituţie de tip închis pentru 

plasarea imigranţilor ilegali pe perioada în care se desfăşoară acţiunile pentru întoarcerea 

acestora în ţările de baştină, pe un termen de pînă la 6 luni. 
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Activitatea Centrului este reglementata prin HG nr. 493 din 07.07.2011 cu privire 

la aprobarea Regulamentului Centrului de Plasament Temporar al Străinilor.88 

Centrul de plasament temporar al străinilor este o structură specializată 

subordonată autorităţii competente pentru străini, destinată cazării temporare a străinilor 

declaraţi indezirabili sau împotriva cărora s-a dispus măsura returnării ori expulzării şi 

care au fost luaţi în custodie public. 

Centrul acordă beneficiarilor următoarele servicii: cazare, alimentaţie, asistenţă 

medicală, psiho-socială, consultanţă juridică, programe sportiv–recuperative şi artistice, 

servicii educaţionale. 

Centrul este finanţat din contul alocaţiilor bugetului de stat aprobat pentru 

Ministerul Afacerilor Interne, precum şi din alte surse de finanţare care nu contravin 

legislaţiei în vigoare. 

Străinii luaţi în custodie publică vor fi plasaţi în Centru în baza deciziei instanţei 

de judecată, până la executarea măsurilor de expulzare, readmisie sau returnare de pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

Copiii admişi în serviciu sunt plasaţi separat de adulţi sau împreună cu rudele 

apropiate. În Centru ordinea şi condiţiile de plasare pentru minori sunt orientate spre 

asigurarea interesului superior al copilului, inclusiv camerele de cazare fiind amenajate în 

acest sens. Pe parcursul perioadei de cazare, copiii beneficiază de programe educative, 

luând în consideraţie necesităţile etnice, culturale şi religioase ale acestora. 

Conform proiectului Regulamentului Centrului de Plasament Temporar al 

Străinilor, aprobat prin HG nr. 493 din 07.07.2011, deşi este un Centru de tip închis, 

copiii se pot deplasa liber în locul unde au fost plasaţi şi pe teritoriul Centrului, în limitele 

stabilite de personalul acestuia. Suntem de părerea că prin sintagma “în limitele stabilite 

de personal” mobilitatea copilului şi deplasarea nestingherită pe teritoriu poate fi limitată. 

În contextul asigurării dreptului de a fie educat în familie în cazul când copilul 

este însoţit de părinţi sau rude apropiate, el este plasat împreună cu aceştia.  

Centrul de Cazare pentru Solicitanţii de Azil găzduieşte solicitanţii de azil, 

oferind servicii similare centrelor rezidenţiale de plasament. 

                                                   
88 Monitorul Oficial Nr. 118-121 din 22.07.2011 
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Actualmente în Republica Moldova copiii aflaţi în contact cu serviciile de 

imigrare pot beneficia de asistenţa organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri), ce 

activează în domeniul refugiaţilor, cum ar fi Centrul de Drept al Avocaţilor, Salvaţi 

Copiii, Centrul de Caritate pentru Refugiaţi şi Societatea pentru Refugiaţi. Aceste ONG-

uri implementează programele finanţate de ICNUR prevăzute pentru acordarea asistenţei 

sociale şi juridice şi îmbunătăţirii soluţiilor durabile pentru refugiaţi şi străini. Programele 

juridice oferite de ONG-urile vizate includ o sferă largă de servicii, începând cu 

consultări şi terminând cu reprezentarea persoanelor în atenţia ICNUR în faţa instanţelor 

judecătoreşti. 

Deoarece actorii instituţionali implicaţi în prestarea serviciilor de imigrare nu au 

răspuns solicitării experţilor de a participa la interviu, ne aflăm în imposibilitate de a a 

analiza integral serviciile de imigrare şi a face recomandări de îmbunătăţire a serviciilor. 

 

Carenţe şi priorităţi în dezvoltarea sistemului de servicii destinate copiilor aflaţi în 
contact cu sistemul de justiţie 

 
Unul din scopurile acestui studiu a fost acela de a identifica spectru existent de 

servicii destinate copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie. Totodată, în această 

cercetare ne-am propus să identificăm carenţele cadrului instituţional existent, precum şi 

noi servicii de suport şi asistenţă pentru copiii aflaţi în contact cu sistemul de justiţie. 

În acest subcapitol au fost sintetizate corelativ opiniile, propunerile experţilor şi a 

actorilor instituţionali intervievaţi, ce evidenţiază carenţele şi priorităţile în domeniul 

dezvoltării serviciilor pentru copiii aflaţi în contact cu sistemul de justiţie.  

Carenţe. În pofida tendinţelor pozitive înregistrate în dezvoltarea sistemului de 

protecţie a copilului, o serie de deficienţe şi constrângeri supun riscurilor funcţionarea 

eficientă a unei verigi din  sistem, ce ar trebui să asigure asistenţa copiilor aflaţi în contact 

cu sistemul de justiţie. 

Interviurile realizate arată că majoritatea (81,8%) persoanelor care activează în 

instituţiile/organizaţiile ce prestează servicii pentru copii în localitatea în care activează, 

consideră că serviciile ce asistă copiii aflaţi în contact cu sistemul de justiţie sunt 

insuficient de dezvoltate. 
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Din acestea, mai mult de jumătate (55%) consideră că serviciile existente oferă 

asistenţă de calitate, iar  27,2 % sunt de părerea că cele existente prestează un spectru de 

servicii îngust. Doar 4,5 % din respondenţi cred că acestea sunt suficient de dezvoltate, 

dar calitatea serviciilor oferite este lacunară, iar 13,6%  din persoanele intervievate au 

apreciat că în localitatea în care activează serviciile ce asistă copiii aflaţi în contact cu 

sistemul de justiţie sunt suficient de dezvoltate şi prestează servicii de calitate. 

Respondenţii au fost rugaţi să identifice lacunele/carenţele existente în calitatea 

serviciilor ce asistă copiii aflaţi în contact cu sistemul de justiţie. Jumătate (50%) din 

persoanele intervievate au arătat că specialiştii care asistă copii în contact cu sistemul de 

justiţie nu au beneficiat de instruiri specializate, iar acest fapt generează situaţii cum ar fi 

„depistarea tardivă a acestor copii de către  instituţiile şcolare”…. “atitudine 

superficială şi inadecvată faţă de copii care încep să manifeste un comportament 

antisocial” ...”mobilizare şi colaborare insuficientă a echipelor multidisciplinare in 

unele” ...”în majoritatea şedinţelor de judecata prezenţa pedagogilor/ psihologilor în 

instanţă alături de minori este formală, minorul de fapt cunoscându-l pentru prima oara, 

de  regulă, când pedagogul/psihologul se prezintă instanţei, în aşa fel, că copilul nici nu 

înţelege care este misiunea acestuia în şedinţă”.... “specialişti nepregătiţi care participă 

la audierea copiilor.....insuficienta psihologilor /pedagogilor specializaţi”. În republică 

sunt puţine servicii ce acordă asistenţă psihologică de pregătire pentru interacţiunea 

copilului cu sistemul de justiţie. 

Rezultatele studiului au arătat că din numărul total de respondenţi  31,8% au 

specificat că specialiştii din cadrul serviciului au beneficiat de programe de instruire 

specială pentru asistarea copiilor în contact cu sistemul de justiţie. Conform datelor 

reflectate în ghidul de interviu, în programe de instruire specială au fost implicaţi 

specialişti din 3 instituţii penitenciare şi din 4 Centre ce oferă servicii specializate 

(Centrul de asistenţă psihosocială a copilului şi familiei AMICUL, Centrul de Diagnostic 

si Reabilitare “Armonie”, Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi  potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane, mun. Chişinău), 60% au relatat că specialiştii din 

cadrul serviciului nu au beneficiat de instruire iar, 8,2% din respondenţi nu au răspuns la 

întrebare. 
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Din numărul total de respondenţi 27,3%  au enunţat la capitolul lacune - lipsa 

serviciilor de plasament şi de asistenţă psihologică specializare înaltă, pentru copiii în 

contact cu sistemul de justiţie, precum şi a spaţiilor adaptate pentru a asigura confortul 

psihologic în timpul audierii minorilor în cadrul efectuării acţiunilor de urmărire penală, 

examinării cauzelor civile şi penale în instanţele de judecată. 18,2% au menţionat că, în 

localităţile rurale, serviciile de asistenţă juridică primară sunt inaccesibile pentru familiile 

cu copii ce se află în contact cu sistemul de justiţie.   

Dintre persoanele ce au fost incluse în eşantion 22,7% au relatat că se confruntă 

cu inexistenţa surselor financiare destinate pentru acoperirea cheltuielilor de susţinere a 

serviciilor, precum şi pentru motivarea specialiştilor de a lucra în instituţiile vizate, 

pregătirea personalului ce acorda asistenţă copiilor în cadrul procedurilor legale.  

Printre lacunele existente în calitatea serviciilor ce asistă copiii aflaţi în contact cu 

sistemul de justiţie, experţii au mai menţionat: “lipsa serviciului „Operatorii stradali”, a 

unor echipe mobile specializate şi dotate corespunzător şi/sau serviciul de urgenţă care ar 

depista copiii aflaţi în situaţie de risc al intrării în contact cu sistemul de justiţie „....”lipsa 

unui mecanism durabil de susţinere a copilului şi familie acestuia în timpul derulării 

procedurilor judiciare şi post-examinare”…” fluctuaţia de cadre din cauza salarizării sub 

nivelul coşului minim de consum”…” lipsa Centrului de resurse şi reabilitare a 

personalului din sistemul de protecţie a drepturilor copilului pentru prevenirea şi evitarea 

arderii profesionale”…” inexistenta unei metodologii coerente ”. 

Priorităţi. Rezultatele cercetării relevă existenţa următoarelor domenii 

considerate ca prioritare atât de către experţi cât şi de persoanele intervievate:  

Dezvoltarea serviciilor specializate în instituţiile ce asigură înfăptuirea justiţiei; 

instruirea personalului ce asistă copiii în contact cu sistemul de justiţie; crearea unor 

servicii comunitare de alternativă de protecţie, asistenţă şi consiliere a copiilor aflaţi în 

conflict cu legea. 

În contextul prezentei cercetări, dezvoltarea serviciilor specializate în instituţiile 

ce asigură înfăptuirea justiţiei, presupune specializarea instanţelor judecătoreşti. 

Specializarea instanţelor este privită sub aspectul creării în cadrul instituţiilor din sistemul 

juridic a unor servicii specializate ce ar asista copilul în procesul interacţiunii cu sistemul 

de justiţie, ci nu ca spaţiu fizic distinct. Astfel, este necesară completarea infrastructurii 
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comisariatelor de poliţie, a procuraturilor, instanţelor de judecată, centrelor de medicină 

legală şi direcţiilor de protecţie a copiilor cu spaţii prietenoase copiilor. În acest context 

se are în vedere amenajarea locaţiilor în care sunt audiaţi copiii într-un mod mai puţin 

formalizat ce ar asigura confortul psihologic al copilului. Crearea spaţiilor prietenoase 

copiilor determină premize de minimalizare a revictimizării copilului, a situaţiilor de 

inhibare, cât şi a traumelor psihologice ce decurg din experienţa interacţiunii copilului cu 

sistemul de justiţie. Totodată, prin specializarea instanţelor se are în vedere crearea de 

complete specializate care să examineze doar cazurile civile şi penale ce implică copii. 

Judecătorii specializaţi trebuie selectaţi în funcţie de experienţa de interacţiune cu copii şi 

vocaţie. Suntem de părerea că desemnarea judecătorilor specializaţi pe copii trebuie să fie 

făcută la dorinţa persoanei şi nu să fie numiţi aleatoriu.   

În ceea ce priveşte prioritatea dezvoltării unor servicii comunitare de alternativă 

de protecţie, asistenţă şi consiliere a copiilor aflaţi în conflict cu legea, trebuie să 

menţionăm că au existat o multitudine de opinii care au făcut referire la necesitatea 

creării instituţiilor pentru copiii care săvârşesc infracţiuni şi se află sub vârsta răspunderii 

penale, precum şi pentru cei aflaţi în faza post-penală. Printre propunerile recepţionate se 

regăsesc şi unele ce fac referire la crearea unor Centre de reeducare moderne, 

considerând că după lichidarea Şcolii de corecţie din s. Soloneţ, r. Soroca, alte centre nu 

s-au dezvoltat. Trebuie să menţionăm că nu împărtăşim această părere şi considerăm că 

reabilitarea copiilor în contact cu legea penală poate fi asigurată prin intermediul 

serviciilor de plasament ce exclud încarcerarea.  Unii respondenţi au propus crearea 

serviciilor de plasament specializate pentru copiii delicvenţi, astfel încât procesul de 

reabilitare a acestora să fie efectuat separat de alţi copii aflaţi în dificultate. Spre exemplu 

în acelaşi centru să nu fie plasaţi împreună copii victime cu cei care au săvârşit 

infracţiuni, deoarece o asemenea conjunctură sporeşte probabilitatea revictimizării, a 

asimilării comportamentelor deviante, viciilor etc. Printre priorităţile identificate se 

numără  şi crearea centrelor comunitare de zi care ar putea oferi consiliere şi asistenţă 

specializată copilului aflat în contact cu sistemul de justiţie penală şi familiei acestora, 

precum şi să urmeze programe de reabilitare/recuperare psihologică. Serviciile 

comunitare şi de alternativă nominalizate ar putea realiza programe de prevenire a intrării 

copiilor în contact cu sistemul de justiţie penală, asista copiii în contact cu legea atât în 



 116

faza de executare a unei sancţiuni, cât şi în cursul efectuării acţiunilor de urmărire penală 

pentru a evita încarcerarea minorului.  

Pentru a facilita cooperarea între instituţiile implicare în procesul de asistare a 

copiilor ajunşi în contact cu sistemul de justiţie au fost propuse dezvoltarea 

parteneriatelor constructive prin organizarea de instruirii cu implicarea concomitentă a 

diverşilor actori instituţionali şi comunitari, cum ar fi procurori, judecători, ofiţeri de 

urmărire penală, psihologi, asistenţi sociali, funcţionari din cadrul direcţiilor de protecţie 

a copilului şi a ONG-lor. O asemenea abordare ar contribui la dezvoltarea unei colaborări 

mai constructive şi la evitarea birocraţiei excesive. 

În vederea garantării drepturilor copilului de a beneficia de asistenţa unui personal 

specializat suntem de părerea că ar fi binevenită introducerea licenţei de profesare pentru 

psihologi, prin care s-ar institui şi un mecanism optim de inspectare, evaluare, monitoring 

şi rezolvare a cazurilor de neglijenţă profesională. În acest sens, se propune ca Ministerul 

Justiţiei să iniţieze procedura de elaborare a legii ce va reglementa modul de exercitare a 

profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea instituţiei/organului de acordare a licenţei, evaluare, monitoring şi rezolvare 

a cazurilor de neglijenţă profesională. Licenţierea activităţii de psiholog, cu drept de 

liberă practică va implica asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea actului 

profesional în raport cu beneficiarii săi, fapt ce va conduce la menţinerea continuităţii de 

participarea pe dosar, evitarea participării formale a psihologului în cursul examinării 

cauzei sau în faza anchetării copilului. 

Suntem de părerea că în cazul licenţierii activităţii de psiholog s-ar putea crea un 

serviciu psihologic acordat din oficiu, la cererea organului de urmărire penală, 

procurorului sau instanţei. Într-o astfel de accepţiune serviciul psiho/pedagogic va deveni 

mult mai accesibil pentru copii aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, iar calitatea 

serviciilor prestate va spori. Astfel, gradul de calificare a psihologului ce va asista copilul 

va fi ales în funcţie de complexitatea cazului. La etapa iniţială numărul psihologilor din 

oficiu ar putea fi echivalent cu acel al avocaţilor publici, iar în caz de necesitate micşorat 

sau majorat. Achitarea onorariilor pentru psihologii din oficiu se va efectua din bugetul 

de stat. 
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Rezultatele cercetării au stabilit că cele mai multe servicii de suport şi asistenţă 

destinate copiilor sunt create în mun. Chişinău, Bălţi sau în centrele raionale. Spre regret 

în localităţile rurale sistemul de protecţie a copilului prezintă mai mult un caracter utopic, 

iluzoriu, iar luxul de a beneficia de asistenţă juridică calificată, este inaccesibil copiilor ce 

provin din familii cu venituri modeste. Pentru a diminua excesul de infrastructură ce ar 

implica, cel puţin la faza incipientă, costuri fabuloase, considerăm că instituirea unui 

serviciu juridic mobil (echipă mobilă) ce ar acorda asistenţă juridică specializată 

familiilor şi copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, va optimiza accesul la servicii 

de calitate în zonele rurale. Mobilitatea serviciului juridic îşi găseşte raţionamentul în 

faptul că este practic imposibil să motivezi un jurist bine pregătit să meargă să activeze 

într-o localitate rurală amplasată departe oraş.  

Aspecte legate de finanţare 
 

În cadrul acestui studiu, calcularea costurilor pentru serviciile prestate copiilor în 

contact cu legea nu a fost posibilă de efectuat în mod omogen pentru fiecare dintre ele. 

Cauza majoră constă în modul de planificare a cheltuielilor în sistem:  fondurile sunt 

alocate conform liniilor de buget (salarii pentru angajaţi, cheltuieli pentru administrarea 

serviciului, instituţiei, etc.) şi nu în bază de produs sau rezultat (copil asistat sau serviciul 

acordat). Cu alte cuvinte, costul nu ţinteşte spre beneficiar, dar pe menţinerea sistemului 

de la care beneficiarul obţine serviciul. Majoritatea instituţiilor nu duc evidenta bazată pe 

rezultat, astfel nu au putut furniza estimării a costului unui copil în serviciu sau a unei 

activităţi în cadrul unui serviciu. Din informaţia colectată nu a fost posibil de a extrage 

date pentru a face calculele necesare pentru studiu. 

Pentru ca aceste costuri sa fie calculate, a fost necesară permisiunea de a avea 

acces direct la datele contabile detaliate din evidenţa contabilă. Majoritatea instituţiilor 

incluse în cadrul acestui studiu au prezentat parţial costurile sau nu le-au prezentat deloc, 

argumentând acest fapt prin secretizarea informaţiei sau a domeniului.  Astfel, s-au 

folosit mai multe surse informale pentru a calcula costuri/cheltuieli în sensul prezentului 

studiu. Sursele cele mai importante de inspiraţie au fost bugetele 

instituţiilor/organizaţiilor din domeniul protecţiei copilului, datele agregate prezentate de 

către Ministerul Finanţelor, acte în vigoare de reglementare a tarifelor şi a costurilor 
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salariale. Ca sursă secundară au servit studii şi analize existente în acest domeniu.  

Sursele diferite fac ca datele să fie neomogene, şi în acest sens ele trebuie interpretate şi 

comparate cu prudenţă.  

Problema constă şi în modul de management a datelor în cadrul instituţiilor/ 

serviciilor. Prestatorii unor servicii nu duc evidenţa beneficiarilor asistaţi, a timpului 

acordat unui beneficiar şi în cele mai multe cazuri nu fac diferenţa în evidenţa contabilă 

între beneficiarii adulţi şi cei minori.  Anume aceste dificultăţi nu ne-au permis de a face 

calcule mai veridice. 

În Anexa 2 se prezintă o sinteză a costurilor pentru fiecare serviciul analizat în 

cadrul acestui studiu. Scopul acestui tabel este de a oferi o sinteză a 

costurilor/cheltuielilor pe sector. Pentru unele servicii (escorta, suport legal) sunt 

prezentate doar costurile de personal, deoarece informaţia solicitată nu a fost prezentată 

de către instituţii dar au fost calculate cu aproximaţie considerându-se normativele în 

vigoare. Pentru alte servicii costurile au fost preluate din alte surse (de exemplu: 

instituţiile rezidenţiale). Astfel metodologia de calcul ar putea să nu corespundă întocmai 

cu cea propusă iniţial în cadrul acestui studiu. Unele costuri au fost calculate de către 

instituţiile vizate (centru AMIC, penitenciarul Lipcani), fiind oferit doar costul final per 

copil asistat. Astfel şi metodologia de calcul ar putea fi diferită de cea enunţată. Pentru 

serviciile (centrul Vatra, Casa Gavroche)  instituţiile au prezentat informaţie detaliată, 

costurile fiind dezagregate şi posibil de comparat.  

Informaţia privitor la sursa şi modalitatea de calcul utilizată este prezentata 

succint în coloana „comentarii” a anexei 2, şi detaliată în analiza costurilor pentru fiecare 

serviciu în textul studiului.  

 

Concluzii  
 

Interviurile realizate şi analiza cadrului instituţional existent au scos în evidenţă 

faptul că sistemul de servicii destinate copiilor aflaţi în contact cu justiţia penală şi/sau 

civilă este insuficient de dezvoltat şi prestează un spectru îngust de servicii.   

Studiul a scos în evidenţă faptul că actualmente nu este elaborat un concept clar 

de structură, pe verticală şi orizontală a sistemului de protecţie a copilului la toate 
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nivelurile, ce generează inconsecvenenţe în ceea ce priveşte modul de instrumentare a 

cazurilor copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, iar mecanismele de asistenţă 

diferă în funcţie de zona geografică din care provine copilul, respectiv din republică sau 

municipiul Chişinău. Până în prezent autorităţile de stat relevante nu au elaborat ghiduri 

specializate pentru asistenţi sociali, pedagogi, psihologi, funcţionari publicii, asistenţi 

medicali şi agenţi de poliţie ce ar prevedea instrucţiuni metodologice de asistare a 

copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, mecanisme de referire a cazurilor, de 

evidenţă şi instrumentare a dosarelor etc. 

Analizate per ansamblu, am constatat că actualmente, atât la nivel republican cît şi 

municipal există puţine servicii psiho-socio-legale specializate pentru asistarea copiilor 

aflaţi în contact cu sistemul de justiţie, iar cele existente se axează preponderent pe 

asistarea copiilor ce au calitate de victimă.  

Actualul cadrul de infrastructură folosit de către procuraturi şi comisariate de 

poliţie, instanţe de judecată nu oferă oportunităţi de audiere a minorului în spaţii/încăperi 

prietenoase copilului, care ar asigura un minim de confort psihologic în procesul de 

colectarea a declaraţiilor de la copii.  

Spaţiile prietenoase copilului nu se regăsesc nici în locaţiile instanţelor de 

judecată, inspectoratului pentru minori, centre de expertiză medico legală, precum nici în 

sediile direcţiilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului. 

Rolul pedagogului în faza urmăririi penale devine o formalitate şi nu un serviciu 

destinat copilului. 

Multitudinea obligaţiilor puse în sarcina autorităţii tutelare, resurse umane 

limitate, fluctuaţia mare de cadre conduc spre inexistenţa unei continuităţi între fazele 

procesuale din punct de vedere al desemnării persoanei ce ar reprezenta interesele 

copilului. În acest context, suntem în prezenţa situaţiilor când pentru fiecare fază 

procesuală – urmărire penală, judecată în primă instanţă, apel şi recurs uneori şi pentru 

fiecare şedinţă de judecată– este desemnat câte un reprezentat al autorităţii tutelare. 
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Recomandări 

Evidenţa cheltuielilor 
Pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor prestate copiilor în contact cu legea 

trebuie de îmbunătăţit evidenţa fondurilor alocate pentru prestarea serviciilor. Evidenţa 

fondurilor ar permite eficientizarea folosirii lor precum şi identificarea ariilor unde 

acestea nu sunt suficiente. Acest lucru s-ar putea produce prin introducerea bugetării pe 

programe, reforma deja iniţiată în cadrul sistemului. În contextul studiului curent, 

bugetarea pe programe ar însemna ca în cadrul fiecărei instituţii de creat bugete de 

programe separate pentru serviciile prestate minorilor şi introducerea indicatorilor de 

performanţă. Astfel, procuratura, instanţele de judecată ar face diferenţa şi evidenţa 

separată a dosarelor care vizează minorii, organele de poliţie ar avea program bugetar 

separat pentru minori. O alta abordare ar fi ca în cadrul programelor existente să se 

introducă sub-programe pentru copii sau în cadrul sub-rogramelor existente sa se 

introducă indicatori de eficienţă pentru componentele care vizează serviciile acordate 

copiilor.  

Bugetarea pe programe 
Instituirea (sub) programelor separat pentru copii este soluţia pentru introducerea 

unei linii bugetare separate pentru finanţarea serviciilor prestate copiilor în contact cu 

sistemul de justiţie. Bugetarea pe programe “destinate” copiilor implică şi riscuri şi 

anume prioretizarea acestei categorii în cadrul sistemului de finanţare publică, lucru care 

ar putea fi considerat discriminatoriul în relaţie cu alte categorii sociale. Totodată 

instituirea bugetelor pe programe pentru copii implică lucru administrativ adăugător, 

respectiv majorarea costurilor administrative. 

Recomandări cu titlu general privind cadrul instituţional 

- specializarea judecătorilor, ofiţerilor de urmărire penală, asistenţilor sociali, 

specialiştilor în protecţia drepturilor copilului, medicilor legişti, avocaţilor, 

pedagogilor sociali, psihologilor în instrumentarea cauzelor penale/civile ce 

implică copii; (MAI, ME, MMPSF, MS, CSM, CNAJGS) 

-  instruirea judecătorilor, ofiţerilor de urmărire penală, inspectorilor pe minori, 

personalului de escortă, medicilor legişti, asistenţilor sociali comunitari (MAI, 

ME, MMPSF, MS, CSM, CNAJGS, INJ) 
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- amenajarea în cadrul instanţelor judecătoreşti, organelor procuraturii şi de poliţie, 

direcţiilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului, centrelor de medicină legală 

de încăperi destinate audierii minorilor, cu participarea psihologilor (CSM, 

INJ,PG, MS, APL); 

- stabilirea parteneriatelor la nivel local şi republican între şcoală, procuratură, 

poliţie, instanţe de judecată  şi serviciile publice şi private de asistenţă socială ce 

vor defini clar sarcinile şi obligaţiile partenerilor în acţiunile de prevenţie a 

interacţiunii copilului cu sistemul de justiţie(MAI, PG, ME, MMSPF); 

- elaborarea de recomandări practice şi metodologii de lucru cu copiii aflaţi în 

contact cu sistemul de justiţie civilă, penală şi contravenţională pentru inspectorii 

pentru minori, asistenţi sociali, pedagogi, specialişti în protecţia drepturilor 

copilului, care să includă etapele, procedurile şi instrumentele de lucru în procesul 

de asistenţă a copilului în contact cu sistemul de justiţie (MAI, ME, MMSPF); 

- operaţionalizarea mecanismului de evaluare a calităţii serviciilor prestate în raport 

cu necesităţile copilului, şi a standardelor minime de calitate, evaluarea calităţii de 

către beneficiar; 

- instituirea serviciilor de resocializare şi reeducare pentru copii aflaţi în contact cu 

sistemul de justiţie (cuprinzând şi copii sub vârsta răspunderii penale), inclusiv 

pentru a pune în practică art. 104 alin. (1) lit. e) CP, privind „Aplicarea măsurilor 

de constrângere cu caracter educativ; (MAI, ME, MMSPF, APL) 

 

Recomandări cu titlu particular privind cadrul instituţional: 

Ministerul Afacerilor Interne: 

- să numească în fiecare comisariat ofiţeri de urmărire penală specializaţi în 

instrumentarea cauzelor penale ce implică copii, prin operarea modificărilor de 

rigoare în dispoziţiile (ordinile) cu privire la distribuirea obligaţiilor de serviciu 

ale ofiţerilor de urmărire penală. Numărul ofiţerilor de urmărire penală 

specializaţi în instrumentarea cauzelor penale ce implică copii, va fi stabilit în 

dependenţă de volumul de lucru în fiecare localitate. 
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- să reducă la minim termenele de procedură în lucru cu copiii, astfel încât decizia 

de neîncepere a urmăririi penale să fie comunicată prompt serviciilor de protecţie 

a copilului; 

- să efectueze instruirea inspectorilor pentru minori şi a ofiţerilor de urmărire 

penală în vederea dezvoltării competenţelor de relaţionare constructivă cu copii 

aflaţi în contact cu sistemul de justiţie; 

- să instituie modalităţi de monitorizare, evaluare a calităţii serviciului vizat ce ar 

valorifica şi gradul de satisfacţie a beneficiarului/reprezentantului legal a acestuia 

în raport cu serviciile prestate; 

- să faciliteze, prin acorduri de colaborare, comunicarea şi cooperarea dintre 

organele de urmărire penală şi serviciile publice şi private ce prestează servicii de 

asistenţă psihologică, pentru a se asigura asistarea copilului în cursul acţiunilor de 

urmărire penală de către psihologi specializaţi;  

- să stabilească parteneriate la nivel local între şcoală, asistenţa socială, poliţie şi 

societatea civilă ce vor viza proceduri de identificare, asistenţa şi monitorizare a 

cazurilor copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie; 

- să creeze un  mecanism de referire a copiilor aflaţi în contact cu sistemul de 

justiţie de la organele de poliţie către serviciile sociale publice şi private, pentru 

ca minorii să beneficieze de asistenţă specializată şi măsuri de protecţie;  

- să faciliteze comunicarea şi colaborarea dintre inspectorii pe minori şi serviciile 

publice şi private de asistenţă socială, şi să definească clar sarcinile şi obligaţiile 

partenerilor în  acţiunile de prevenţie a interacţiunii copilului cu sistemul de 

justiţie, asistare, susţinerea şi reeducarea copilului în comunitate şi monitorizare 

care va prevedea şi procedura de revizuire a cazului în raport cu necesităţile 

copilului; 

- să elaboreze recomandări practice şi metodologii de lucru cu copiii aflaţi în 

contact cu sistemul de justiţie, pentru inspectorii pentru minori care să includă 

etapele, procedurile şi instrumentele de lucru în procesul de asistenţă a copilului 

în contact cu sistemul de justiţie;  

- să elaboreze instrucţiuni interne ce ar reglementa crearea unui sistem 

informaţional de monitorizare a evoluţiei în timp a fiecărui copil ajuns în contact 
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cu sistemul de justiţie, managementul de caz al beneficiarilor serviciului, 

conţinutul minim obligatoriu al dosarului copilului aflat în evidenţă, modalităţile 

de revizuire periodică a cazului în raport cu necesităţile copilului, etc. 

- să fie introduse modificări în dispoziţiile (ordinile) cu privire la distribuirea 

obligaţiilor de serviciu a inspectorilor pentru minori, pentru a exclude alte atribuţii 

ce nu implică lucru cu copiii. 

Ministerul Muncii, Protecţie Sociale şi Familiei  
 

- să realizeze cercetări periodice detaliate în domeniul protecţiei copiilor aflaţi în 

contact cu sistemul de justiţie cu scopul elaborării unor politici cu impact direct 

asupra problemelor de reabilitare şi protecţie a acestora şi a familiilor din care ei 

fac parte; 

- să elaboreze un regulament care să reglementeze modul de perfectare, aprobare a 

avizelor prezentate de către autoritatea tutelară în cauzele civile, sub aspectul 

instituirii unui criteriu colegial de aprobare a avizelor; 

- să examineze posibilitatea de a introduce în organigrama Direcţiilor de asistenţă 

socială şi protecţie a familiei o unitate de psiholog şi o unitate de jurist; în acest 

sens se vor lua măsuri privind modificarea p. 15 Capitolul VII din Regulamentul 

cadru de organizare şi funcţionare a structurii teritoriale de asistenţă socială din 

08.12.2009, estimarea numărului de jurişti şi psihologi specializaţi necesari şi a 

costurilor pentru asigurarea unei funcţionări durabile. 

- să revizuiească Regulamentului – cadru de activitate a Comisiei aprobat prin HG 

nr. 1177 din 31 octombrie 2007 sub aspectul atribuirii competenţei de a examina 

litigiile privind creşterea şi educarea copilului, inclusiv aprobarea avizelor 

concluzie prezentate instanţei;  

 

Ministerul Justiţiei 
 

- să examineze propunerile făcute în Anexa 1 cu privire la reglementarea detaliată a 

statutului psihologului/ pedagogului în cadrul procesului penal; 
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- să valorifice posibilităţile de planificare a resurselor financiare suficiente în 

bugetul de stat pentru dezvoltarea reţelei de avocaţi publici specializaţi în 

asistenţa copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie şi a mediatorilor; 

- modificarea CPP şi CPC prin introducerea unui articol separat, care ar reglementa 

statutul pedagogului/psihologului în procesul penal şi civil, prin descrierea 

neechivocă a criteriilor de admitere a pedagogului în proces, în raport cu 

pregătirea profesională şi activitatea practicată şi a sarcinilor acestuia la fiecare 

etapă procesuală; 

- adoptarea unei legi separate, care ar reglementa  modul de exercitare a profesiei 

de psiholog cu drept de liberă practică, care va reglementa instituirea 

mecanismului de atestare/licenţiere a activităţii de psiholog, evidenţa psihologilor, 

standarde de calitate etc. 

Ministerul Educaţiei 

- să ia măsuri pentru a spori şi consolida rolul psihologului şcolar în domeniul 

prevenirii delicvenţei juvenile şi a asigura activitatea psihologilor în unităţile 

de învăţământ în sprijinul asistării psihologice a copiilor aflaţi în contact cu 

sistemul de justiţie; 

- să ia măsuri pentru organizarea în cadrul ME a unei secţii ce ar oferi asistenţă 

metodologică, ar coordona şi monitoriza activitatea psihologilor şcolari;  

- să revizuiască actele (dispoziţiile) interne în vederea identificării în funcţie de 

numărul solicitări, a unui număr optim de psihologi, necesar pentru 

funcţionarea eficientă a serviciului; 

- să elaboreze metodologii de lucru cu copiii pentru psihologilor şcolari, care să 

includă etapele, procedurile şi instrumentele de lucru în procesul de asistenţă a 

copilului în contact cu sistemul de justiţie. 

Ministerul Sănătăţii 
 

- să examineze opţiunile de specializare a medicilor legişti în domeniul asistării 

copiilor; în acest sens se vor lua măsuri privind estimarea numărului de medici 
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legişti specializaţi necesari şi a costurilor pentru asigurarea unui sistem 

specializat durabil; 

-  sa revizuiască organigrama Centrului de Medicina Legala, pentru a prevedea 

posibilitatea de angajare a unui psiholog ce ar asista copiii ajunşi în contact cu 

sistemul de expertiză, fiind luate măsuri privind estimarea numărului de 

psihologi specializaţi necesari în funcţie de numărul solicitărilor şi a costurilor 

pentru asigurarea unui sistem specializat durabil; 

- să amenajeze în cadrul locaţiilor Centrelor de expertiză încăperi destinate 

examinării copiilor separat de adulţi şi cabinete psihologice ce vor asista 

copilul aflat în contact cu medicul legist, cu participarea psihologilor calificaţi 

şi specializaţi în acest domeniu; 

- să elaboreze recomandări practice şi să asigure instruirea medicilor legişti în 

domeniul examinării medicale a copiilor ce interacţionează cu sistemul de 

justiţie, focusate pe statutul procesual al copilului. 

 
Autorită ilor publice locale: 

- să creeze i asigure func ionarea durabilă în raioane a centrelor de criză 

pentru plasarea copiilor sau a mamelor cu copii aflaţi în situaţi de risc. 

- să creeze la nivel local echipe multidisciplinare pentru soluţionarea cazurilor 

familiilor în situaţii de risc (consumatori de alcool, tuberculoză, droguri) în 

care se educă copii. 

- să implementeze prin intermediul serviciilor prestate programe concepute şi 

puse în aplicare în mod special pentru copii sub vîrsta răspunderii penale; 

programele nu ar trebui să fie proiectate sau percepute ca punitive şi nu ar 

trebui să implice copii în conflict cu legea care au atins vîrsta răspunderii 

penale;   

- să planifice resurse financiare suficiente în bugetul local pentru dezvoltarea 

programelor de suport destinate copiilor sub vârsta răspunderii penale, afla i 

în conflict cu legea. 
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Anexe 

Anexa 1.  Lista  propunerilor legislative  (proiect anexat) 
 

Proiect 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

   

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I. – Codul familiei nr. 1316 din  26 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2001, nr. 47-48, art. 210), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu  

articolul 661 şi 721 cu următorul cuprins: 

„Articolul 661 Verificarea îndeplinirii obligaţiilor părinţilor privind educaţia şi 

instruirea copiilor  

(1) Autoritatea tutelară are dreptul şi obligaţia de a verifica felul în care părinţii îşi 

îndeplinesc obligaţiile faţă de copil în cazul în care există informaţii sau alte indicii că 

interesele copilului nu sunt respectate sau drepturile acestuia sunt încălcate. 

(2) În situaţiile menţionate în alineatul (1) autoritatea tutelară are dreptul de comun cu 

reprezentanţii organelor de drept să efectueze vizite la domiciliul copilului şi este obligată să 

obţină orice informaţie despre modalitatea de îndeplinire a obligaţiilor părinţilor privind 

educaţia şi instruirea copiilor. 

(3) Dacă în rezultatul acţiunilor întreprinse în conformitate cu alineatul (2) se constată că 

dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală şi spirituală a copilului este periclitată sau pusă în 

pericol, autoritatea tutelară va întreprinde măsuri corespunzătoare de protecţie a copilului 

prevăzute de legislaţie. 

 

Articolul 721 Asistenţa acordată de către autoritatea tutelară părinţilor 

Autoritatea tutelară este obligată să ia toate măsurile pentru ca părinţii decăzuţi din 
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drepturile părinteşti şi cei a căror copii au fost luaţi fără lipsirea din drepturi să beneficieze de 

asistenţa specializată în scopul facilitării integrării lor sociale şi pentru a spori capacităţile 

părinţilor de a depăşi situaţia respectivă.” 

Art. II. - Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova 2002, nr. 72-74 art. 195), cu modificările şi completările 

ulterioare, se completează cu articolul 2051 cu următorul cuprins: 

„Art. 2051. Rele tratamente aplicate minorului 

(1) Aplicarea tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante în scop educativ care 

pun în pericol dezvoltarea fizică, psihică sau morală a minorului săvîrşită de către părinţi, 

reprezentanţii săi legali, sau orice altă persoană căreia copilul i-a fost încredinţat spre 

educaţie şi instruire, 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore.”. 

 Art. III. - Codul de procedură penală nr. 122 din 14 martie 2003 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104-110, art. 447), cu modificările şi completările 

ulterioare, se completează cu articolul 891 cu următorul cuprins: 

„Articolul 891. Pedagogul  şi Psihologul 

 (1) Pedagogul este persoana care posedă studii superioare în domeniul pedagogiei 

şi activează într-o instituţie de învăţămînt sau educativă. Pedagogul este desemnat de către 

procuror sau, după caz, de instanţa de judecată în cauza penală în care participă minori în 

calitate de bănuiţi, învinuiţi, inculpaţi, părţi vătămate sau martori. Se desemnează doar 

pedagogul care exercită activitate practică cu minori de vîrstă similară celui implicat în 

proces. 

 (2) Psihologul este persoana care posedă studii superioare în domeniul psihologiei 

şi activează în domenii ce ţin de acordarea asistenţei psihologice copilului. 

 (3) Pedagogul şi psihologul au sarcina de a contribui la protecţia stării psiho-

emoţionale a minorului în cadrul acţiunilor procesuale la care participă acesta. 

 (4) Pedagogul şi psihologul aplică tehnici de lucru care nu necesită o aprobare 

prealabilă de către procuror sau instanţa de judecată. 

 (5) Pedagogul şi psihologul sunt obligaţi în realizarea atribuţiilor sale să 

îndeplinească indicaţiile procurorului sau instanţei de judecată.”. 
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 Art. IV. - Articolul 63 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 

din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu 

modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatele (3), (4) şi (5) cu 

următorul cuprins: 

 „(3) Folosirea minorului la efectuarea de munci casnice grele, dacă fapta nu 

constituie muncă forţată, 

 se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 40 de ore.”. 

 (4) Retragerea sau împiedicarea minorului prin orice mijloace, în mod nejustificat 

să urmeze învăţămîntul general obligatoriu sau determinarea spre abandonarea acestuia 

săvîrşită de către părinţi sau reprezentanţii săi legali, 

 se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore. 

 (5) Lăsarea minorului de vîrstă pînă la 6 ani fără supraveghere de către părinţi sau 

reprezentanţii legali, fie aflarea minorului pînă la 16 ani în locuri publice între orele 21.00 

pînă la 06.00 fără însoţirea adulţilor, 

 se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 40 de ore.”  

 

Art. V. - Dispoziţii finale şi tranzitorii. 

(1) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul: 

-  va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege; 

- va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în 

conformitate cu prezenta lege. 

 

 

PREŞEDINTELE  

PARLAMENTULUI  
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Anexa 2. Tabel consolidat costuri ale serviciilor prestate copiilor in contact cu sistemul de justiţie 
 

Denumirea serviciului In subordinea 

Numărul de 
personal 

direct 
implicat  

Număr de 
beneficiari Cost per 

copil 
MDL 

Comentarii 
adulţi copii 

        
1 Asistenţă legală şi de informare 

în cadrul departamentului de 
urmărire penală 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne 

- - - - 15000 lei, onorariul 
mediu de funcţie unui 
ofiţer de urmărire 
penală(anual) 

2 Serviciul prestat in cadrul 
inspectoratului pentru minori 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne 

200 - - - - 

3 Servicii de plasament tip 
rezidenţial 

Comisariatul 
general de 
politie 

37 - 1500 10 700 lei 
anual* 

Instituţiile rezidenţiale 
costă total 73 mil. 
anual  

4 Servicii de escortă Ministerul 
Afacerilor 
Interne 

162 - - - Cost salarial de 250 mii 
anual 

5 Suport juridic (reprezentare in 
instanţa) 

Procuratura - - - - Bugetul total pentru 
procuratură este de 70 
mil. anual 

6 Servicii legale avocat 
parlamentar 

Parlament  1 - 182 422 lei 
anual 

Cost de personal este 
76 mii anual 

7 Servicii legale avocat public Consiliul 
National pentru 
asistenta 
juridică de stat 

- - - - 5 mil. cost personal 
anual 

8 Servicii de reprezentare DPDC - - 2997** 81 lei** Buget al autorităţii este 
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*2005, estimate de către proiect al Comisiei Europene    **toate serviciile acordate in cadrul DPDC 

anual de 243 mii. anual 
9 Servicii de interpretariat DPDC 3 - 46 735 lei 

anual 
  Cost serviciu 36 mii 
anual 

10 Servicii de asistentă psiho-
pedagogică 

DPDC - - - - Cost pentru o unitate 
de personal 10 mii 
anual 

11 Servicii de pobaţiune Ministerul 
Justiţiei 

- - 40 mii lei 
anual 

Costul unitar nu face 
diferenţa dintre adulţi 
si copii 

12 Servicii de detenţie  Ministerul 
Justiţie 

- - 97 65 mii lei 
anual 

Conform datelor 
penitenciarul Lipcani 

13 Servicii de educaţie in 
plasament rezidenţial 

Ministerul 
Educaţiei 

- - - 3471 lei* 
anual 

Conform datelor 
şcolilor internat de tip 
rezidenţial 

14 Servicii de educaţie in detenţie MAI - - - - - 
15 Suport şcolar individualizat in 

detenţie 
MAI - - - - - 

16 Servicii de plasament 
rezidenţial 

ME, MMPSF - - - 10 000 lei* 
anul 

Studio efectuat de 
UNICEF CASE 

17 Servicii de plasament de 
alternativă 

DPDC - - - 3.6 mii lei 
anual 

Calculat in baza datelor 
centrului Prodox 

18 Servicii de suport/plasament 
post instituţional 

DPDC - - - 13.7 mii 
anual 

Calculat in baza datelor 
centrului Vatra 

19 Servicii de reabilitare 
psihologică 

DPDC - - - 3.3 mii lei 
anual 

Asistenta primara si de 
recuperare, centru 
Vatra 

20 Servicii de expertiză medico 
legală 

Ministerul 
Sănătăţii 

   1229 per 
expertiză 

Dosare civile 

21 Servicii medicale in detenţie MAI - - - - - 


