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siTuAţiA Copilului AflAT îN difiCulTATE —  
problEMă ACTuAlă A CErCETărilor ŞTiiNţifiCE

Lilia MăRGINEANU, doctor, conferenţiar universitar

The state programs constitute the principal form of promotion of the state policy within the 
sphere of science and innovation. Constituting an organized way of progress achievement of 
the country through the fundamental directions, the state programs represent a set of projects 
(theme), a set of scientific, administrative organizational etc. actions, correlated between them 
through resources, executors and achievement terms, directed to an efficient solution of the 
foreseen strategic problems, which form part of various domains of activity with priority on 
the children’s rights and freedoms.

Politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării, ca parte componentă a politicii de stat 
în domeniile social-economic, educativ şi cultural, prevede concentrarea resurselor 
şi organizarea activităţii în direcţiile prioritare ale cercetării-dezvoltării, inovării şi 
transferului tehnologic. Direcţiile prioritare de activitate se identifică în funcţie de 
tendinţele de pe plan internaţional, de potenţialul naţional, de pronosticul dezvoltării 
social-economice.

Forma principală de promovare a politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării o 
constituie programele de stat. Constituind un mijloc organizat de realizare a pro-
gresului ţării prin direcţiile fundamentale, programele de stat reprezintă un set de 
proiecte (teme), un ansamblu de acţiuni ştiinţifice, administrative, organizaţionale etc., 
corelate între ele prin resurse, executori şi termene de realizare, direcţionate spre 
soluţionarea eficientă a problemelor strategice preconizate, ce fac parte din cele mai 
diverse domenii de activitate1.

În epoca contemporană statul are misiuni cu un pronunţat caracter de ocrotire a 
colectivităţilor umane, în ultimă instanţă, a fiecărui membru al societăţii. Problema 
corelaţiei dintre stat şi persoană poate fi realizată doar într-un stat de drept, deoarece 
statul de drept este organizarea şi funcţionarea puterii publice, inclusiv în relaţiile cu 
cetăţenii, în baza Constituţiei şi legilor în corespundere cu prescripţia, dintre care 
esenţiale se prezintă recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului. 
Întrucât cei administraţi au drepturi care trebuie să fie respectate de către organele 

1 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1339 din 07.11.2003 despre aprobarea Modului 
de elaborare şi realizare a programului de stat de cercetare-dezvoltare,  Monitorul Oficial al 
R. Moldova nr. 229-233 din 21.11.2003. P.I, pct.2.
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statului, nu mai poate fi vorba de arbitrar în raporturile dintre cei ce administrează 
şi cei ce sunt administraţi. Aceste raporturi juridice urmează să fie precizate şi de-
terminate, pentru a le oferi stabilitate1. Garantul principal al acestei stabilităţi este 
administraţia publică, ca reprezentant al colectivităţii la nivel central şi local.

Fundamentul internaţional al drepturilor omului îl constituie Carta Internaţională 
a drepturilor omului, care cuprinde o listă amplă de drepturi ale omului, listă care 
a fost şi continuă a fi dezvoltată în pacte, tratate, declaraţii, convenţii etc., centrate 
pe reglementarea unor probleme speciale.

Sporirea preocupărilor şi reglementărilor internaţionale, nu schimbă şi nu 
diminuează rolul major al legislaţiei interne în proclamarea şi garantarea drepturilor 
cetăţeneşti, în proclamarea şi încurajarea drepturilor omului în general. Aceasta pentru 
că statele şi naţiunile rămân cadrul firesc în care se pot realiza libertăţile publice. În 
acest sens sunt formulate prevederile din Carta Internaţională a drepturilor omului. 
Acest sens dă expresie recunoaşterii suveranităţii statelor, calităţii de membri egali ai 
comunităţii internaţionale, fiind reflectarea faptului că drepturile şi libertăţile cetăţeneşti 
pot fi reale şi efective numai în măsura în care prin Constituţia statelor sunt proclamate 
şi garantate. Aceasta le dă, în ultimă instanţă, conţinut şi eficienţă.

Din cauza lipsei lor de maturitate fizică şi intelectuală, copiii au nevoie de o protecţie 
şi îngrijire specială, de o protecţie juridică adecvată, înainte şi după naştere. Principiile 
fundamentale ale protecţiei copilului sunt stabilite prin Convenţia ONU cu privire la 
drepturile copilului. Cuprinzând standarde universale, aplicabile tuturor copiilor lumii, 
fără nici un fel de discriminare, pe fondul recunoaşterii şi proclamării acestor standarde 
comune, Convenţia propune să se i-a în considerare diferenţele de natură culturală, 
socială, economică şi politică dintre state, subliniind dreptul acestora de a identifica 
mijloacele proprii de implementare a drepturilor comune tuturor copiilor.

Prin ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, adoptarea Legii 
privind drepturile copilului, a Concepţiei şi a Strategiei Naţionale privind protecţia 
copilului şi familiei, Republica Moldova se obligă să respecte şi să promoveze drep-
turile copilului ca subiect independent cu drept la ajutor şi ocrotire specială, precum 
şi să dezvolte politica naţională în domeniul protecţiei copilului şi familiei. Copiii 
şi tinerii se bucură de un regim special de asistenţă în realizarea drepturilor lor2. 
Anume protecţia şi ocrotirea drepturilor copilului este apreciată drept indicatorul 
cel mai sensibil al sănătăţii unei societăţi3.

Deşi drepturile omului sunt universale şi toţi se nasc egali, viaţa în virtutea 
diversităţii sale obiective, nu asigură pentru toţi posibilităţi egale pentru a-şi dezvolta 
şi exercita în volumul necesar drepturile sale, existând pericolul instituirii unor 
inegalităţi. De aceea, este necesar ca statul, societatea, prin diferite activităţi, să 
asigure şanse şi oportunităţi acceptabile de realizare a drepturilor fiecărui individ, 

1 Negulescu Paul, „Tratat de drept administrativ”, Editura „E.Muruan”, Bucureşti, 1934, p. 3.
2 Constituţia Republicii Moldova, Monitorul Oficial al R. Moldova, nr. 1, 1994, art. 50, alin.2
3 Balahur Doina, „Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale, Bucureşti, 

Ed. ALLBECK, 2001, p. 168.
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instituind mediul favorabil pentru toţi şi, în primul rând, pentru cei care sunt sau 
pot deveni dezavantajaţi, spre a nu admite scoaterea lor în afara vieţii sociale.

Asigurând protecţia şi îngrijirile necesare pentru toţi copiii aflaţi sub jurisdicţia 
sa, statul urmează să-şi concentreze eforturile, în primul rând, asupra copiilor ce 
se află în dificultate şi să întreprindă măsuri de ocrotire specială a acestora în con-
formitate cu situaţia de dificultate. Astfel, Conferinţa internaţională asupra drep-
turilor omului de la Viena (15—25 iunie 1993), la art. 25 al Declaraţiei adoptate cu 
acest prilej, fără a defini noţiunea de „copil aflat în dificultate“, reafirmă necesitatea 
întăririi mecanismelor naţionale şi internaţionale de apărare şi protecţie a copiilor, 
în special al celor abandonaţi, a copiilor străzii, a celor exploataţi economic şi sexual, 
împotriva prostituţiei şi a vânzării de organe, a copiilor victime ale unor maladii, 
în special SIDA, a copiilor refugiaţilor, a celor aflaţi în detenţie, a celor care sunt 
victime ale drogurilor.1

În acelaşi context, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 26 din 
09.06.1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, la art. 1 prevede: „copi-
lul se află în dificultate dacă dezvoltarea, securitatea sau integritatea sa, fizică sau 
morală, este periclitată“2. Din această reglementare legală rezultă că un copil se află 
în dificultate în situaţia în care:

a)  dezvoltarea fizică sau morală a copilului este periclitată;
b)  securitatea sau integritatea fizică ori morală a copilului este periclitată.
În asemenea situaţii se găsesc acei copii care temporar sau definitiv, sunt lipsiţi 

de mediul familial sau care, în propriul lor interes, superior, nu pot fi lăsaţi în acest 
mediu3. Prin urmare, în sensul actului normativ menţionat, faţă de copiii aflaţi în 
dificultate intervenţia specială vizează aspectele socio-afective datorită privării sale 
de dreptul natural, moral şi legal — dreptul la familie. Responsabilitatea de a asigura 
copilului aflat în dificultate protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea drepturilor 
sale revin, în primul rând, colectivităţii locale din care acesta face parte4.

Strategia guvernamentală adoptată de Guvernul României în domeniul protecţiei 
copilului în dificultate (2001—2004) are în vedere, cu prioritate, următoarele grupuri 
de copii în dificultate: — copiii instituţionalizaţi; — copiii protejaţi în familie, atât în 
cea proprie (în vederea reducerii riscului de abandon), cât şi în familia substitutivă 
(servicii alternative de tip familial); — copiii maltrataţi, neglijaţi sau abuzaţi în 

1 www.unhchr.org, World Conference on Human Rights, Declaration and Programe of Action.
2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 26 din 09.06.1997 privind protecţia copilului 

aflat în dificultate, Monitorul Oficial al României, nr. 120 din 12 iunie 1997, republicată în 
Monitorul Oficial nr. 276 din 24.07.1998, art.1, alin.1.

3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 26 din 09.06.1997 privind protecţia copilului 
aflat în dificultate, Monitorul Oficial al României, nr. 120 din 12 iunie 1997, republicată în 
Monitorul Oficial nr. 276 din 24.07.1998, art.3, alin.2.

4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 26 din 09.06.1997 privind protecţia copilului 
aflat în dificultate, Monitorul Oficial al României, nr. 120 din 12 iunie 1997, republicată în 
Monitorul Oficial nr. 276 din 24.07.1998, art.3, alin.1.
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propria familie; — copiii cu nevoi speciale şi cei infectaţi HIV ori bolnavi SIDA, 
aflaţi în instituţii sau în forme de protecţie alternative de tip familial; — copiii 
delincvenţi; — copiii străzii; — copiii/tinerii care ating vârsta majoratului pe par-
cursul instituţionalizării pe termen lung. De asemenea, o atenţie deosebită se va 
acorda copiilor aparţinând minorităţii romilor1.

Tendinţele majore ce caracterizează societatea Republicii Moldova în ultimii 
ani — nivelul de trai în continuă scădere, nivelul ridicat al migraţiunii, sistemul 
inadecvat de asigurări sociale, capacitatea limitată a autorităţilor publice de a aplica 
legislaţia adoptată etc. — sporesc povara ce apasă pe umerii familiilor, deteriorând 
sever valorile morale tradiţionale ale familiei şi a societăţii în ansamblu. În aceste 
condiţii, copii sunt supuşi unor riscuri tot mai mari de abuz, neglijare, exploatare. 
Tot mai mulţi copii rămân fără familie sau petrec foarte mult timp pe stradă, mărind 
numărul copiilor în dificultate — a celor care abandonează şcoala, consumă alcool 
sau droguri, ceea ce se asociază direct cu numărul tot mai mare de adolescenţi aflaţi 
în conflict cu legea, a celor traficaţi sau infectaţi cu virusul imunodeficitar etc.

În prezent, pe lângă categoriile tradiţionale de copii în dificultate — copii orfani 
şi lipsiţi de îngrijirea părintească, copii abandonaţi, copii cu disabilităţi, copii din 
familii numeroase şi cu părinţi cu disabilităţi pot fi identificate categorii noi de copii 
social-vulnerabili şi copii în situaţii de risc: copiii străzii, copii victime ale abuzului 
şi/sau traficului, copii în conflict cu legea, copii cu HIV/SIDA, copii, cetăţeni ai 
Republicii Moldova, abandonaţi peste hotare etc., ceea ce necesită noi abordări de 
politică socială şi metodologică, revederea şi completarea cadrului legal şi instituţional2. 
Prin urmare, una dintre problemele prioritare ce necesită a fi soluţionate în cadrul 
programelor de stat o constituie protecţia socială a copiilor aflaţi în dificultate.

Cu părere de rău, la momentul actual, în Republica Moldova, legislaţia care să 
asigure protecţie juridică copiilor în dificultate este încă slab dezvoltată. Proiectul 
legii privind protecţia copilului aflat în dificultate, elaborat încă din anul 2002 de 
către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, sub egida Reprezentanţei UNICEF în 
Moldova, care a trecut avizarea autorităţilor abilitate şi a fost aprobat de către Gu-
vern, până în prezent nu este adoptată în Parlament. Legea nr. 338 privind drepturile 
copilului a fost adoptată încă în anul 1994, fiind completată neesenţial prin Legea nr. 
1001 din 19.04.2002. În general, marea majoritate a actelor normative: cu privire la 
protecţia socială a copilului; privind sănătatea şi serviciile sanitare; dreptul la educaţie 
şi învăţământ, odihnă şi sport; drepturile, obligaţiile civile şi libertăţile copiilor etc. 
au fost adoptate în perioada anilor 1993—2000, iar mecanismele de impunere a lor 
şi standardele de procedură au devenit necorespunzătoare condiţiilor actuale.

1 Hotărârea Guvernului României nr.539 din 07.06.2001, Strategia guvernamentală în domeniul 
protecţiei copilului în dificultate (2001-2004),   Monitorul Oficial al României nr. 321 din 
14.06.2001, pct. 6.

2 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 727 din 16.06.2003 despre aprobarea Strategiei 
naţionale privind protecţia copilului şi familiei, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
126-131 din 27.06.2003, pct. 15.
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Având în centrul atenţiei interesul superior al copilului, modernizarea cadrului 
legal urmează să determine ierarhia opţiunilor pentru îngrijirea şi educarea copilu-
lui: sprijinirea familiei, reintegrarea în familia biologică şi integrarea/reintegrarea 
copilului în familia extinsă, adopţia, plasarea copilului la asistentul parental şi în 
casa de copii de tip familial până la găsirea unei soluţii optimale şi, drept ultimă 
opţiune, instituţia rezidenţială.

Distribuirea (delegarea) eficace a sarcinilor şi responsabilităţilor în cadrul struc-
turilor de resort şi între nivelurile administraţiei publice, reflectând scopul şi struc-
tura problemelor copilului în dificultate, trebuie să asigure protecţia copilului în 
orice situaţie şi faţă de orice risc social. Se impune divizarea clară şi transparentă a 
sarcinilor şi responsabilităţilor între structurile responsabile de protecţia copilului 
şi familiei; promovarea formelor eficiente de prevenire a intrării copiilor în îngrijire 
rezidenţială; elaborarea şi implementarea standardelor de îngrijire şi oferirea de 
servicii medicale, educaţionale şi protecţie socială; elaborarea şi crearea sistemelor 
de monitorizare şi evaluare ce ar urmări continuu calitatea şi asigurarea serviciilor; 
elaborarea şu aplicarea la nivel naţional şi local a mecanismelor de motivare morală 
a familiei de a creşte şi educa copii sănătoşi.

Dezvoltarea capacităţilor şi resurselor umane în vederea protecţiei copilului în 
dificultate presupune: dezvoltarea conceptelor de formare şi perfecţionare profesională 
a studenţilor şi personalului din domeniul protecţiei copilului şi familiei: asistenţă 
socială, educaţie, sănătate, economie, legislaţie etc.; elaborarea programelor de for-
mare şi perfecţionare profesională pentru personalul angajat în protecţia copilului 
şi familiei în conformitate cu standardele profesionale reflectate în programele cur-
surilor a Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului şi cu legislaţia naţională; 
elaborarea criteriilor de selectare, recrutare şi angajare a personalului pentru serviciile 
de protecţie a copilului şi familiei, precum şi revizuirea periodică a criteriilor de 
dezvoltare şi motivare a personalului angajat; dezvoltarea capacităţilor părinţilor de 
a asista necesităţile copiilor cu cerinţe speciale şi/sau în situaţii de risc etc.

Dezvoltarea serviciilor comunitare de protecţie a copiilor aflaţi în dificultate 
necesită promovarea modelelor viabile a serviciilor de prevenire a intrării copilu-
lui în dificultate şi în sistemul rezidenţial de îngrijire şi educaţie, precum şi a ser-
viciilor de asistenţă socială pentru copiii şi familiile în situaţii de risc. Elaborarea 
mecanismelor de implicare a sectorului privat în soluţionarea problemelor copilu-
lui în dificultate şi crearea serviciilor comunitare de protecţie socială; susţinerea 
metodologică, informaţională şi managerială a comunităţilor şi a autorităţilor publice 
locale în identificarea problemelor copilului aflat în dificultate etc., sunt probleme 
ce îşi aşteaptă rezolvarea.

Aşa dar, se poate concluziona că problema protecţiei copilului aflat în difi-
cultate beneficiază de atenţie specială în comunitatea internaţională dar şi în soci-
etatea moldovenească şi urmează a fi tratată dintr-o perspectivă interdisciplinară, 
psihosociologică şi juridică: copilul şi drepturile sale.


