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FOrME Şi MiJLOACE DE OCrOTirE  
A COpiiLOr răMAŞi TEMpOrAr sAu pErMANENT 
Fără îNGriJirE păriNTEAsCă

Lilia măRGiNeANU, doctor în drept

Guaranty and respect children right and their special plays in society need to be recognized 
like one of national priority, because their welfare, represent base of state future. In despite 
of objective life diversity, family not ensures for all children equal possibility to exercise and 
develop in necessary volume/ their right. Do not permitted exclude from social life disadvan-
taged children, state and society is necessary to take partial or integral care for their protection 
by creation a favorable medium for all.
Despite the tendency of last years, when accent is placed on necessity to develop assistance 
and social protection system of children in difficulties, position of central and local public 
administration in problem solution of this children’s still now stay confused. In this context, 
reevaluation of public administration authority’s position supposed: a) consolidation and 
development administrative structural capacities to elaborate and manage implementation 
state politic in this domain; b) development and consolidation human recourses who work in 
family and child system protection; c) development financier mechanism who promote and 
sustain efficient model of protection services and social assistance of children; d) development 
family and society capacities to ensure children’s assistance and prevent risk to institutiona-
lized their; e) to sensitize society and formation adequate public opinion about problems of 
children in difficulties.

Toate popoarele tuturor timpurilor şi-au dorit un nivel de trai decent, iar rolul 
de a organiza şi dirija viaţa socială spre binele şi în interesul majorităţii membrilor 
societăţii date, întru satisfacerea nevoilor sociale prin prestarea de servicii de interes 
vital, i-a revenit conducerii sociale, administraţiei publice în sensul modern1. Aceasta 
e de înţeles, deoarece statul, fiind o creaţie a omului, are menirea să-i servească lui, 
subordonând acestui scop mecanismul integral al puterii şi administrării. În fond, 
toate atribuţiile unui stat sunt legate de soarta poporului său, de asigurarea unor 
garanţii ale drepturilor şi libertăţilor omului, iar mijloacele prin care administraţia 
publică a încercat să realizeze acest obiectiv au fost diferite, ele fiind influenţate de 
anumiţi factori de natură politică, economică, socială etc.

Deşi drepturile omului sunt universale şi toţi se nasc egali, viaţa, în virtutea di-
versităţii sale obiective, nu asigură pentru toţi posibilităţi egale pentru a-şi dezvolta şi 

1 Orlov Maria, Belecciu Ştefan, „Drept administrativ“, Chişinău, „Elena — V.I.“, 2005, p. 3
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exercita în volumul necesar drepturile sale, existând pericolul instituirii unei inegalităţi. 
De aceea, este necesar ca autorităţile administraţiei publice, prin diferite activităţi, 
să asigure şanse şi oportunităţi acceptabile de realizare a drepturilor fiecărui individ, 
instituind un mediu favorabil pentru toţi şi, în primul rând, pentru cei care sunt 
sau pot deveni dezavantajaţi, spre a nu admite excluderea acestora din viaţa socială. 
Se poate menţiona că, din cauza lipsei de maturitate fizică şi intelectuală, copiii au 
nevoie de protecţie şi îngrijire specială. Însă, asigurând protecţie şi îngrijire tuturor 
copiilor din jurisdicţia statului, administraţia urmează să-şi concentreze eforturile 
asupra copiilor ce se află în situaţie de dificultate şi să întreprindă măsuri de ocrotire 
a acestora în conformitate cu situaţia de dificultate. În contextul vizat, rolul principal 
în soluţionarea problemelor copilului aflat în dificultate le revine autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale şi serviciilor desconcentrare ale ministerelor şi altor organe 
centrale de specialitate în teritoriu.

Întrucât familia constituie unitatea fundamentală a societăţii şi mediul natural 
pentru creşterea şi bunăstarea tuturor membrilor săi, pentru deplina şi armonioasa 
dezvoltare a personalităţii copilului, acesta trebuie să crească într-un mediul familial, 
într-o atmosferă de fericire, dragoste şi înţelegere. Asistenţa şi ocrotirea drepturilor 
copilului prin părinţi se realizează pe baza unui parteneriat dintre familie şi stat, în 
limitele unor instituţii socio-juridice reglementate prin lege. În particular, Codul 
familiei, adoptat prin Legea nr. 1316-XIV din 26.10.2000, în vigoare din 20.04.2001, 
reglementează: a) relaţiile juridice dintre părinţi şi copii la Titlul III; b) obligaţia de 
întreţinere dintre părinţi şi copii — la Titlul IV şi c) educaţia copiilor rămaşi fără 
ocrotire părintească — la Titlul V. De regulă, interesele statului şi ale părinţilor se 
află în legătură directă, iar relaţiile familie-stat în asigurarea protecţiei copilului de-
rulează astfel încât, în nici un moment al dezvoltării sale copilul nu trebuie să fie lipsit 
de ocrotire1. De aceea, ori de câte ori părinţii nu pot asigura condiţiile şi standardele 
necesare dezvoltării copilului în mediul familial (din motive obiective sau din culpă), 
statului îi revine obligaţia de a sprijini sau de a prelua integral (prin măsuri cu caracter 
temporar sau permanent) ocrotirea drepturilor copilului. Prin urmare, autorităţile 
publice intervin de fiecare dată când dezvoltarea, securitatea sau integritatea fizică 
sau morală a copilului este periclitată.

În asemenea situaţii se află acei copii, care: temporar sau permanent sunt privaţi 
de mediul familial; ale căror necesităţi speciale nu pot fi asigurare de către propria 
familie — cu disabilităţi fizice sau mintale, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, victime 
ale altor maladii; cărora nu li se creează în familie minime de dezvoltare şi suptave-
ţuire — din familii cu mulţi copii, familii cu părinţi bolnavi, consumatori de alcoolul 
sau droguri etc.; copiii care sunt sau pot deveni victima violenţei în familie, a abuzului 
sau neglijării, a maltratării sau exploatării economice sausexuale; copiii care se află 
în conflict cu legea etc. Şi dacă în unele situaţii autorităţile administraţiei publice 

1 Balahur Doina, „Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale“; Bucureşti, 
ALL BACK, 2001, p. 380
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conlucrează cu părinţii în vederea depăşirii situaţiei de dificultate pentru copil, atunci 
în cazul copiilor rămaşi fără ocrotire părintească autorităţilor administrative le revine 
integral responsabilitatea pentru protecţia şi îngrijirea acestor copii.

Autorităţile publice responsabile pentru protecţia copiilor  
rămaşi fără ocrotire părintească.

În cazurile: a) de deces al părinţilor; b) de decădere a lor din drepturile părinteşti; 
c) de declarare a părinţilor ca fiind incapabili; d) de boală sau absenţă îndelungată 
a părinţilor; e) de eschivare de la educaţia copilului; f) de eschivare de la apărarea 
drepturilor şi intereselor legitime ale copilului; d) refuzului părinţilor de a-şi lua 
copilul din instituţiile educative, curative sau din alte instituţii în care aceştia se află, 
precum şi în alte cazuri de lisă a grijii părinteşti, apărarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale copilului se pune pe seama autorităţii tutelare.

Care sunt aceste autorităţi? Potrivit prevederilor Codului familiei, autorităţi 
tutelare sunt: a) autoritatea centrală pentru protecţia copilului; b) organele executive 
ale autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale de 
nivelul II; c) autorităţile deliberative din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul 
I.1 În acest context, ţinem să amintim că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 52 din 
18.01.2007 privind reorganizarea unor organe centrale de specialitate ale administra-
ţiei publice în Republica Moldova, a fost reorganizat Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei 
Sociale prin divizare în Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei 
şi Copilului (MPSFC). MPSFC a preluat de la Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale 
funcţiile ce ţin de domeniul protecţiei sociale, de la Ministerul Educaţiei şi Tinere-
tului funcţiile ce ţin de protecţia copilului, precum şi funcţiile ce ţin de competenţa 
Comitetului pentru Adopţii. Astfel: a) Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Co-
pilului este autoritatea administraţiei publice centrală responsabilă pentru protecţia 
drepturilor copilului; b) exercitarea funcţiilor autorităţii tutelare în numele consiliului 
raional (municipal) se pune pe seama direcţiei (secţiei) asistenţă socială şi protecţie a 
familiei şi copilului, iar c) primarul exercită, în numele consiliului local, funcţiile de 
tutelă şi curatelă, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor.2

De menţionat faptul că, prin Hotărârea Guvernului nr. 106 din 30.01.1998, a fost 
instituit Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului — organ guverna-
mental menit să asigure elaborarea şi implementarea politicilor de protecţie a drepturilor 
copilului şi familiei, inclusiv identificarea direcţiilor prioritare de intervenţie în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului, evaluarea şi monitorizarea respectării reglementărilor 
legale, precum şi coordonarea activităţii tuturor instituţiilor de stat şi alternative ce 

1 Legea nr. 1316-XIV din 26.10.2000, în vigoare din 20.04.2001, Codul familiei al Republicii 
Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 47-48 din 26.04.2001, art. 113, 
alin. 1

2 Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală // Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr. 32-35 din 09.03.2007, art. 34, alin. 4, lit. b
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activează în domeniu. Prin Hotărârea Guvernului nr. 404 din 09.04.1998 — a fost apro-
bat Regulamentul Comitetului. Potrivit pct. 15 al respectivului Regulament, organele 
autorităţilor publice locale urmau să creeze consilii raionale, municipale şi locale pentru 
protecţia drepturilor copilului. Practic, în majoritatea raioanelor aceste consilii nu au 
fost create, iar dacă şi au fost create, atunci activitatea lor a fost nesatisfăcătoare.

Credem că aceasta a fost cauza principală pentru care, prin Hotărârea Guver-
nului nr. 1001 din 30.09.2005, a fost abrogată Hotărârea nr. 106 din 30.01.1998 şi 
instituit Consiliul naţional pentru protecţia drepturilor copilului. În opinia noastă, 
suntem în prezenţa unui caz tipic de schimbare cosmetică şi nu de esenţă. Doar un 
atare Consiliu, cu un atare scop, cu acelaşi preşedinte şi aceleaşi funcţii a membrilor 
acestuia era deja instituit încă din 1998. Chiar şi Regulamentul de funcţionare a rămas 
acelaşi până în prezent. Iar rezultatele pozitive, înregistrate în activitatea de protecţie 
a drepturilor copilului, inclusiv şi a celui rămas fără ocrotire părintească, în mare 
parte, se datoara suportului metodologic şi material al organismelor internaţionale 
ce activează în domeniul dat.

Competenţa autorităţilor tutelare.

De competenţa autorităţilor tutelare sunt următoarele activităţi: a) depistarea 
copiilor rămaşi fără ocrotire părintească; b) evidenţa acestor copii, în funcţie de 
circumstanţele concrete în urma cărora copiii au rămas fără ocrotire părintească; 
c) plasamentul copiilor în scopul protecţiei lor; d) controlul sistematic asupra con-
diţiilor de întreţinere, educaţie şi instruire a acestora.

Depistarea şi evidenţa copiilor rămaşi fără ocrotire părintească. Legislaţia naţională 
prevede obligaţia persoanelor cu funcţii de răspundere, precum şi a oricărui cetă-
ţean de a înştiinţa autoritatea tutelară despre faptul rămânerii copilului fără ocrotire 
părintească. Astfel:

—  Obligaţia de a înştiinţa autoritatea tutelară, în termen de 5 zile de la data 
aflării faptului că un copil a rămas fără ocrotire părintească pentru: a) cei 
apropiaţi copilului (rudele), precum şi administratorul şi locatarii casei în 
care locuieşte; b) serviciul de stare civilă — în cazul înregistrării unui deces; 
c) notarul public — în cazul deschiderii unei succesiuni; d) instanţa judecă-
torească, lucrătorii procuraturii şi ai poliţiei — în cazul pronunţării, aplicării 
sau executării unei sancţiuni privative de libertate; e) autorităţile administra-
ţiei publice locale, instituţiile de ocrotire, precum şi orice altă persoană este 
prevăzută de Codul civil1;

—  Persoanele cu funcţii de răspundere din instituţiile de instruire, curative, de 
asistenţă socială, precum şi orice altă persoană care deţine informaţii despre 
copilul aflat în dificultate, sunt obligate să comunice despre acest copil au-
torităţii tutelare, potrivit prevederilor art. 114, alin. 1 din Codul familiei, iar, 

1 Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002, Codul civil al Republicii Moldova // Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, nr. 82-86 din 22.06.2002, art. 37
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potrivit art. 53, alin. 6 — „Persoanele cu funcţii de răspundere şi alţi cetăţeni 
care ştiu despre existenţa unui pericol pentru viaţa sau sănătatea copilului, 
despre încălcarea drepturilor şi intereselor lui legitime sunt obligate să co-
munice acest fapt autorităţilor tutelare, făcând tot posibilul pentru a proteja 
drepturile şi interesele legitime ale copilului;

Nerespectarea acestor obligaţii prevăzute de legislaţie atrage răspunderea admi-
nistrativă a persoanelor respective pentru neraportarea faptelor cunoscute în termenul 
stabilit. În particular:

— Încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere din instituţiile de 
instruire, curative, de asistenţă socială şi din alte instituţii similare a terme-
nului de 5 zile pentru comunicare autorităţii tutelare despre copiii rămaşi 
fără îngrijire părintească, care pot fi ulterior transmişi spre adopţie sau sub 
tutelă (curatelă) pentru îngrijire şi educare — atrage după sine aplicarea unei 
amenzi în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale1.

— Necomunicarea autorităţii tutelare de către persoanele cu funcţii de răspun-
dere sau orice alte persoane despre existenţa unui pericol iminent pentru 
viaţa sau sănătatea copilului, ori despre încălcarea drepturilor şi intereselor 
lui legitime atrage după sine răspunderea administrativă — amenda de la 5 
la 10 salarii minime2.

Autoritatea tutelară care a fost informată despre copilul rămas fără ocrotire pă-
rintească este obligată, în termen de 3 zile, să efectueze un control al condiţiilor de 
trai ale copilului şi, dacă se confirmă lipsa îngrijirii din parte părinţilor, să ia copi-
lul la evidenţă, asigurând apărarea drepturilor şi intereselor lui legitime, printr-un 
plasament provizoriu, admis de lege, până la determinarea, în modul prevăzut de 
lege, a formei de protecţie adecvate3. Se poate menţiona că autorităţile tutelare ţin 
şi evidenţa cetăţenilor Republicii Moldova care doresc să adopte copii rămaşi fără 
ocrotire părintească.

În termen de 10 zile din momentul luării la evidenţă a copilului rămas fără ocro-
tire părintească, autoritatea tutelară este obligată să comunice informaţia respectivă 
autorităţii centrale pentru protecţia copilului [CF, art. 114, alin. 3] — Ministerului 
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, care ţine evidenţa copiilor propuşi pentru 
adopţie, precum şi a cetăţenilor Republicii Moldova, a cetăţenilor străini şi apatrizilor 
care doresc să adopte copii cetăţeni ai Republicii Moldova.

Plasamentul copiilor rămaşi fără ocrotire părintească. În vederea protecţiei co-
pilului rămas fără ocrotire părintească, administraţia publică locală, la propunerea 

1 Legea din 29.03.1985, Codul cu privire la contravenţiile administrative, cu modificările şi 
completările la data de 23.04.2004 // Chişinău, Elena-V.I., 2004, art. 171/3

2 Legea din 29.03.1985, Codul cu privire la contravenţiile administrative, cu modificările şi 
completările la data de 23.04.2004 // Chişinău, Elena-V.I., 2004, art. 170/4

3 Legea nr. 1316-XIV din 26.10.2000, în vigoare din 20.04.2001, Codul familiei al Republicii 
Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 47-48 din 26.04.2001, art. 114, 
alin. 1
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autorităţii tutelare, decide asupra plasamentului acestuia. Legislaţia în vigoare prevede 
atât plasamentul temporar, cât şi plasamentul permanent al copilului într-un mediu 
familial alternativ, adecvat dezvoltării complexe a personalităţii copilului. De exem-
plu, copiii rămaşi fără ocrotire părintească pot fi plasaţi pentru îngrijire şi educaţie: 
a) adoptatorului sau soţilor adoptatori; b) sub tutelă (curatelă); c) în casele de copii 
de tip familial; d) în instituţiile de stat pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără ocro-
tire părintească, de orice tip (educative, de instruire, curative, de asistenţă socială), 
dacă nu există alte posibilităţi1. Opţiunea pentru una dintre formele de plasament 
al copilului rămas fără ocrotire părintească se face în funcţie de circumstanţele con-
cret-situaţionale ale copilului, ţinând cont de interesul superior al acestuia, precum 
şi de necesitatea continuităţii în creşterea şi educaţia copilului, de originea sa etnică, 
religioasă, culturală sau lingvistică.

Până la determinarea formei de protecţie adecvate şi permanente, autoritatea 
tutelară va asigura apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale copilului printr-un 
plasament provizoriu, admis de lege. În opinia noastră: a) autoritatea tutelară ar trebui 
să evalueze, cu preponderenţă, posibilitatea încredinţării copilului rudelor sale, până 
la gradul trei de rudenie, inclusiv, prezentând consiliului local (raional, municipal, 
comitetului executiv al unităţii administrativ-teritoriale cu statut juridic special) 
propuneri în acest sens; b) dacă nu există rude cărora ar putea fi încredinţat copilul, 
acesta poate fi încredinţat unei familii sau unei persoane care consimte la aceasta şi 
care prezintă condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare dezvoltării armonioase 
a copilului; c) dacă nu există familii sau persoane corespunzătoare, copilul poate fi 
încredinţat unui serviciu public specializat sau unui organism privat autorizat în 
condiţiile legii. În aceste cazuri, măsura încredinţării provizorii poate dura până în 
momentul în care copilul este plasat într-o familie sub tutelă (curatelă), într-o casă 
de tip familial sau este adoptat.

Este indiscutabil faptul că cea mai sigură soluţie pentru a satisface nevoile copilului 
rămas definitiv fără ocrotire părintească o prezintă instituirea adopţiei. Încuviinţarea 
adopţiei copilului se face de către instanţa judecătorească la cererea persoanelor 
(persoanei) care solicită adopţia, cu examinarea cauzei în modul prevăzut pentru 
procedurile speciale, cu respectarea condiţiilor stabilite de legislaţia procesuală civilă. 
Care este rolul autorităţilor administraţiei publice în procesul de instituire a adopţiei? 
În primul rând, în baza încheierii judecătoreşti, în cadrul pregătirii pricinii pentru 
examinare, organul de tutelă şi curatelă de la domiciliul (locul de aflare) a copilului sau, 
după caz, de la domiciliul adoptatorilor, întreprinde toate măsurile pentru a clarifica 
situaţia asupra caracterului raţional al adopţiei şi corespunderii acesteia intereselor 
copilului, prezentând instanţei de judecată următoarele documente: a) avizul asupra 
rezultatelor examinării condiţiilor de trai ale adoptatorilor; b) avizul asupra rezultatelor 

1 Legea nr. 1316-XIV din 26.10.2000, în vigoare din 20.04.2001, Codul familiei al Republicii 
Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 47-48 din 26.04.2001, art. 115, 
alin. 1
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verificării piedicilor din calea încuviinţării adopţiei, posibilităţii de a fi adoptator şi 
corespunderii adopţiei intereselor copilului; c) adeverinţa medicală privind starea de 
sănătate, dezvoltarea fizică şi mentală a copilului; d) consimţământul în scris al copi-
lului, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, precum şi consimţământul acestuia la o 
eventuală schimbare a numelui; e) acordul în scris al părinţilor la adopţia copilului 
sau, după caz, consimţământul scris la adopţie al tutorelui (curatorului), al părinţilor 
adoptivi, al conducătorului instituţiei în care este internat copilul rămas fără ocrotire 
părintească; f) în cazul adopţiei de către cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi în 
străinătate, de către cetăţeni străini sau apatrizi care nu sunt în raporturi de rudenie 
cu copilul — documentul ce confirmă că la banca de scont statală a datelor despre 
copiii rămaşi fără ocrotire părintească există informaţii despre copilul ce se adoptă, 
precum şi documentele ce atestă imposibilitatea plasării lui, pentru educaţie, într-o 
familie de cetăţeni ai Republicii Moldova sau, pentru adopţie, în familia rudelor 
lui, indiferent de cetăţenia şi domiciliul acestora, precum şi alte date solicitate de 
instanţă necesare soluţionării pricinii. În al doilea rând, autoritatea tutelară participă 
obligatoriu la examinarea pricinii privind încuviinţarea adopţiei. De amintit şi faptul 
că, în cazul în care se decide încuviinţarea adopţiei, în termen de 5 zile de la data 
rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti, instanţa trimite o copie autentificată 
de pe hotărâre, organului de stare civilă de la locul pronunţării hotărârii, care va 
efectua înregistrarea de stat a adopţiei.

O altă instituţie socio-juridică de ocrotire a drepturilor copilului ce oferă, tem-
porar sau permanent — în funcţie de modificările care apar în situaţia care a impus 
deschiderea sa — un mediu familial alternativ necesar dezvoltării persoanei minorului 
şi administrării bunurilor sale este tutela şi curatela. Autorităţile administraţiei publice 
locale, la cererea solicitantului şi în baza avizului scris al autorităţii tutelare, sunt obli-
gate să hotărască asupra instituirii tutelei sau curatelei în termen de o lună de la data 
primirii informaţiei respective. Până la numirea tutorelui sau curatorului, atribuţiile 
lor sunt exercitate de autoritatea tutelară1. Tutela se instituie asupra copiilor ce nu 
au atins vărsata de 15 ani, iar la atingerea vârstei de 15 ani, tutela se transformă în 
curatelă, fără adoptarea de către autoritatea tutelară a unei hotărâri suplimentare. În 
cazul în care asupra copiilor întreţinuţi şi educaţi în instituţiile de stat nu este instituită 
tutela (curatela), obligaţiile tutorelului (curatorului) sunt puse pe seama administraţiei 
instituţiei respective [CF, art. 144, alin. 1], iar apărarea drepturilor copiilor externaţi 
din instituţiile de stat este preluată de către autorităţile tutelare. Concomitent, ţinem 
să amintim că, plasarea copiilor în instituţii rezidenţiale pentru a li se oferi îngrijire, 
nu mai corespunde rigorilor timpului, acentul fiind pus pe alternativele de plasament 
care oferă un mediu familial sau cât mai aproape de cel familial. De aceea, plasamentul 
copilului într-o instituţie rezidenţială va fi acceptat doar ca un plasament provizoriu, 
până la adopţie sau găsirea altei alternative familiale permanente.

1 Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002, Codul civil al Republicii Moldova // Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, nr. 82-86 din 22.06.2002, art. 36
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În scopul asigurării protecţiei drepturilor copiilor rămaşi fără îngrijire părintească, 
autorităţile administraţiei publice locale pot decide crearea caselor de copii de tip 
familial, crearea altor servicii comunitare: serviciul asistenţilor parentali profesionişti, 
centre sau cămine pentru copii rămaşi fără ocrotire părintească etc. De exemplu, casa 
de copii de tip familial este creată prin decizia consiliului raional (municipal), Adunării 
Populare a Găgăuzei, în baza cererii părinţilor-educatori, a actelor necesare anexate 
la aceasta şi avizului autorităţii tutelare, întocmit în urma anchetei sociale a familiei 
care doreşte să întemeieze casa de copii.

Plasarea copilului în casa de copii de tip familial se va coordona cu autoritatea 
tutelară, iar autoritatea administraţiei publice locale poate hotărî plasarea copilului 
doar cu avizul autorităţii tutelare, care va efectua selectarea părinţilor-educatori. Ţi-
nem că menţionăm faptul că, în casele de copii de tip familial pot fi plasaţi pentru 
îngrijire de la 3 până la 7 copii cu vârste de până la 14 ani. Copiii aflaţi în raporturi 
de rudenie sunt plasaţi în aceiaşi casă de copii, cu excepţia cazurilor când separarea 
se face în interesul copiilor, iar dacă copilul a împlinit vârsta de 10 ani, plasarea se 
face doar cu acordul acestuia, certificat de autoritatea tutelară.

Cu părere de rău, la moment în republică nu există un act normativ care ar stabili 
condiţiile de plasare a copilului la un asistent parental profesionist. Cu toate acestea, 
se poate menţiona că, după aprobarea Hotărârii de Guvern nr. 24 din 10.01.2007 cu 
privire la modul de angajare a asistenţilor sociali, autorităţile administraţiei publice 
se pot conduce de prevederile actului normativ respectiv pentru selectarea asistenţilor 
paternali — persoanelor care ar putea asigura, prin activitatea pe care o desfăşoară la 
domiciliul lor, creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi primesc în plasament 
temporar, până la plasarea lor într-o casă de copii de tip familial, instituirii tutelei 
(curatelei) sau în vederea adopţiei. Totuşi, acolo unde autorităţile administraţiei pu-
blice dau dovadă de maturitate, iniţiativă creatoare şi grijă adevărată faţă de copii, cu 
suportul organismelor internaţionale ce activează în domeniu, au elaborat mecanisme 
proprii de recrutare, atestare, angajare şi evaluare a activităţii asistentului paternal 
profesionist. Un exemplu elocvent în acest sens ar putea servi primăria municipiului 
Chişinău, consiliul raional Cahul, Ungheni şi Orhei.

Controlul sistematic asupra condiţiilor de întreţinere, educaţie şi instruire a copiilor 
rămaşi fără ocrotire părintească. Chiar de la început trebuie de accentuat faptul că, grija 
autorităţilor administraţiei publice faţă de copilul rămas fără ocrotire părintească nu 
încetează odată cu plasamentul acestuia. Autorităţile administraţiei publice au obligaţia 
de a controla sistematic condiţiile de întreţinere, educaţie şi instruire a acestor copii. 
Deşi, după încuviinţarea adopţiei, instituirea tutelei (curatelei) sau plasării copilului 
într-o casă de copii de tip familial, responsabilitatea principală pentru îngrijirea şi 
ocrotirea copilului revine adoptatorului, tutorelui şi respectiv, părinţilor-educatori, 
autorităţile tutelare continuă să monitorizeze modul în care aceştia beneficiază de 
drepturile lor, îşi exercită obligaţiunile asumate, iar în caz de necesitate — le acordă 
asistenţă şi sprigin metodologic, juridic, psihologic, materil, financiar etc. De regulă, 
plasamentul copilului este monitorizat de către asistentul social al direcţiei/secţiei 
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de protecţie a drepturilor copilului, care supraveghează dacă copilului îi este creată 
o ambianţă familială agreabilă (condiţiile de trai, alimentarea, comunicarea, îmbră-
cămintea şi încălţămintea, facilităţile educaţionale, sociale, medicale, culturale etc.). 
Întrucât practic este imposibil a dezvălui în cadrul acestui articol toate acţiunile 
întreprinse de către administraţia publică în vederea supravegherii şi controlului 
sistematic asupra condiţiilor de întreţinere a acestor copii , ne vom limita doar la 
unele măsuri de protecţie. De exemplu:

—  Pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă (curatelă), părinţilor adoptatori, 
tutorilor (curatorilor) li se plătesc lunar indemnizaţii pentru alimentaţie, 
procurarea îmbrăcămintei, încălţămintei, obiectelor de igienă personală etc. 
Dreptul la plata indemnizaţiei apare din momentul intrării în vigoare a ho-
tărârii judecătoreşti cu privire la adopţie sau din momentul emiterii deciziei 
cu privire la instituirea futilei (curatelei). Aceste indemnizaţii se stabilesc de 
către primăriile oraşelor (municipiilor), satelor (comunelor) şi Comitetul 
executiv al unităţii teritoriale autonime Găgăuzia şi se plătesc din bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale respective în temeiul cererii depuse de 
solicitant (părinte adoptator, tutore (curator) la primăria de la domiciliul 
copilului. Dacă copilul domiciliază în municipiul Chişinău, cererea se depune 
la pretura sectorului în care domiciliază familia, iar dacă copilul domiciliază 
pe teritoriul Găgăuziei — la Comitetul Executiv al Găgăuziei1. Administraţia 
publică locală este obligată să emită decizia cu privire la stabilirea şi plata 
indemnizaţiei sau cu privire la refuzul de a stabili şi plăti indemnizaţia. De 
menţionat că, la emiterea deciziei respective, administraţia publică locală se 
va conduce de prevederile pct. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 581, prin care 
sunt prevăzute cazurile în care indemnizaţiile respective nu se plătesc.

—  În scopul asigurării protecţiei drepturilor copiilor orfani şi celor rămaşi fără 
ocrotire părintească din casele de copii de tip familial, de la 01.01.2003, în 
limitele mijloacelor prevăzute pentru învăţământ în bugetul anual al unităţii 
administrativ-teritoriale se finanţează casele de copii de tip familial. Potrivit 
actelor normative în vigoare, sunt prevăzute următoarele norme pentru un 
copil: a) alocaţii anuale pentru procurarea inventarului necesar, îmbrăcămin-
tei, încălţămintei, rechizitelor şcolare, obiectelor de igienă şi medicamentelor 
(1000lei); b) alocaţii lunare pentru întreţinerea unui copil de vârstă preşcolară 
(180 lei), iar de vârstă şcolară (200lei); c) alocaţii lunare destinate compensării 
mijloacelor financiare necesare pentru deservirea clădirilor, achitarea consumu-
lui de gaze, energie termică, procurarea cărbunilor şi lemnelor, altor cheltuieli 
gospodăreşti (în baza facturilor de achitare sau a altor documente financiare, 
conform normativelor şi tarifelor în localitatea respectivă); d) compensarea 

1 Hotărârea Guvernului nr. 1733 din 31.12.2002 cu privire la normele de asigurare materială 
a copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial 
// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 190-197 din 31.12.2002, pct. 6 şi 7
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plăţii pentru energia electrică (30kw lunar pentru pentru fiecare copil şi 60 
kw pentru apartamentul sau casa dotată cu plită electrică); e) compensarea 
plăţii de abonament pentru telefon (conform normelor şi tarifelor în vigoare) 
şi f) indemnizaţie unică la împlinirea vârstei de 18 ani pentru fiecare copil care 
nu învaţă în instituţii de învăţământ secundar profesional şi superior, ce se 
virează la contul personal al copilului, deschis în instituţiile bancare (1000 lei)1. 
Concomitent, se poate menţiona că, potrivit anexei nr. 1 la Hotărârea Guver-
nului nr. 430 din 08.04.2002 „Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din 
unităţile sferei sociale, finanţate de la buget“, sunt stabilite salariile de funcţie 
pe categoriile de salarizare pentru părinţii educatori. Acestea se majorează 
cu 10 la sută pentru fiecare 5 ani de funcţionare a casei de tip familial. 

—  În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de întreţinere şi educaţie a copiilor orfani 
şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii şi şcolile (gim-
naziile) internat de toate tipurile au fost aprobate şi, începând cu 01.01.2005, 
se aplică normele naturale de asigurare cu produse alimentare, îmbrăcăminte, 
încălţăminte, inventar moale, obiecte de igienă personală, jocuri şi jucării. Fi-
nanţarea cheltuielilor respective se efectuează în limitele mijloacelor financiare 
prevăzute anual pentru învăţământ în bugetul de stat şi în bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale. De menţionat că, începând cu 01.01.2007, în scopul 
organizării alimentării copiilor din instituţiile instructiv-educative, în limita 
alocaţiilor bugetare aprobate, pentru copiii de vârstă preşcolară şi şcolară din 
casele de copii, gimnazii (şcoli) de tip internat şi sanatorial, precum şi din 
şcolile de meserii pentru surzi şi hipoacuzici, orbi şi slabvăzător se alocă câte 
18 lei pe zi.

Autoritatea tutelară, în parteneriat cu părinţii-educatori şi/sau administraţia insti-
tuţiei instructiv-educative, ia toate măsurile pentru ca plecarea copilului din casa de 
copii de tip familial sau instituţia rezidenţială să se facă conform unui plan şi într-un 
anumit mod care să-i permită copilului o trecere şi încadrare cât mai uşoară în viaţa 
de adult. Planul individualizat al tânărului va cuprinde atât activităţile pregătitoare, 
cât şi sprijinul material pe care tânărrul trebuie să-l primească pentru a se integra 
cu succes în viaţa de adult. Activităţile de pregătire a tânărului pentru viaţa de adult 
trebuie să favorizeze: dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi copii; dezvoltarea 
sentimentului de încredere în sine; pregătirea pentru muncă; activităţi zilnice curente 
de autogospodărire etc. Integrarea socială şi profesională a tinerilor presupune dez-
voltarea unui parteneriat activ cu membrii comunităţii locale, cu reţeaua de servicii 
şi instituţii existente, iar programul de activităţi de integrare include următoarele 
aspecte: educaţie, cursuri de perfecţionare; informaţii referitoare la locuinţă; servicii 
de asistenţă medicală; modul de menţinere a legăturilor cu părinţii-educatori, şi/sau 
administraţia instituţiei.

1 Hotărârea Guvernului 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), Anexa nr. 1


