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Domnului Ion CHICU, 
Prim-ministru al Republicii Moldova

în calitate de membru al Consiliului Naţional pentru Drepturile Omului şi al Consiliului Naţional 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în realizarea atribuţiilor funcţionale de monitorizare a modului de 
implementare a politicii statului în domeniul drepturilor omului/copilului, înaintezi următoarele propuneri 
de subiecte pentru Planul de activitate pentru anul 2020:

Consiliul National pentru Drepturile Omului:

’’Procedurile de achiziţii publice în sistemul de sănătate”

Ca şi argument invoc faptul că, unul din factorii cu impact negativ asupra respectării drepturilor la viaţă şi 
sănătate a persoanei sunt medicamentele, echipamentele, dispozitivele şi consumabilele medicale de 
proastă calitate, utilizarea cărora provoacă suferinţe nejustificate pacienţilor, schilodirea şi chiar decesul 
pacientului, indiferent că este adult sau copil şi este în discordanţă cu cele 14 drepturi ale pacientului 
stipulate în Carta Europeană a Drepturilor Pacienţilor, Convenţia ONU pentru drepturile copilului şi alte 
standarde internaţionale ratificate de Republica Moldova.
Principiul ”cel mai mic preţ” folosit în procedura de achiziţii nu este justificat în aplicare pentru sistemul 
de sănătate.
în perioada 2017-2019 am monitorizat respectarea dreptului la viaţă, sănătate şi dezvoltare a copiilor 
născuţi prematur şi a copiilor nou născuţi, cu probleme de sănătate. Calitatea joasă a medicamentelor, 
echipamentelor, dispozitivelor şi consumabilelor medicale au fost identificate ca pericol iminent pentru 
sănătatea şi viaţa pacientului, alături de condiţii, profesionalismul cadrelor medicale şi cultura de 
sănătate/modul sănătos de viaţă a pacientului.

Consiliul National pentru Protecţia Drepturilor Copilului:

1. Respectarea dreptului copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice şi a 
implicării în orice muncă ce ar comporta riscuri sau ar împiedica educaţia, ar dăuna sănătăţii sau 
dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.

Tema a fost selectată urmare a monitorizării modului de realizare a dreptului la muncă al copilului -  
subiect al dreptului muncii. S-au constatat mai multe nereguli ce ţin de nerespectarea de către agenţii 
economici a legislaţiei care reglementează munca copiilor. Cea mai gravă constatare este lipsa unui 
mecanism statal eficient de control şi supraveghere a respectării standardelor internaţionale şi 
naţionale din domeniul protecţiei drepturilor copilului la muncă. Autorităţile de linie îşi realizează 
formal sarcinile, cu declin de competenţe şi indicând asupra imperfecţiunii legislaţiei din domeniul de 
control.

2. Copiii în situaţie de stradă.
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Copiii în situaţie de stradă şi respectarea drepturilor acestora a fost şi rămâne prioritar pe agenda 
Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. Acest subiect a fost discutat la mai multe întâlniri cu 
factorii de decizie şi specialiştii din domeniu, însă se constată că măsurile întreprinse de către 
autorităţile de linie nu sunt suficiente şi eficiente pentru a răspunde necesităţilor acestora şi a le 
asigura un nivel de viaţă adecvat dezvoltării lor fizice, mintale, spirituale, morale şi sociale.

3. Situaţia copiilor cu comportament deviant.
Deşi pe 30 noiembrie 2018 a fost adoptată Legea privind măsurile şi serviciile destinate copiilor cu 

comportament deviant nr. 299, constat că nu au fost stabilite mecanismele de implementarea a 
acesteia, acest grup de copii fiind în continuare în situaţie de risc.
In context, consider oportun să se discute, în şedinţa a doua a Consiliului rezultatele aplicării 
prevederilor legii respective şi după caz de identificat soluţii relevante situaţiei privind respectarea 
drepturilor copiilor cu comportament deviant complex.
în opinia mea, copii în situaţie de stradă sunt consecinţele lipsei unui mecanism viabil de prevenire a 
comportamentului indicat.
în această ordine de idei ar fi posibil de comasat ambele subiecte nr 2 şi 3.

4. Incluziunea socială a copiilor cu deficienţe de vedere şi auditive, a copiilor cu tulburări din 
spectru autism şi sindromul DAUN.

Cu respect,
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

Maia BĂNĂRESCU

ex: Tamara Tentiuc tel. 0 22 23 48 00 
tamara.tentiuc@ombudsman.md
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