
f i l l  AVOCATUL
• I  POPORULUI

Nr.
La Nr._________________  _din___________________

Doamnei Angela CUTASEVICI 
Viceprimar pe probleme sociale al mun. Chişinău 

Adresa: MD-2012 mun. Chişinău, 
Bulevardul Ştefan cel Mare si Sfânt, nr. 83

5 7
E-mail: primaria@pmc.md

Stimată doamnă CUTASEVICI,

în contextul situaţiei epidemiologice nefavorabile la virusul COVID 19 şi 
în condiţiile stării de urgenţă declarată pe întreg teritoriul Republicii Moldova, îmi 
exprim îngrijorarea privind respectarea drepturilor la viaţă, sănătate, protecţie faţă 
de abuz şi neglijare precum şi asistenţă şi protecţie socială a copiilor în situaţie de 
risc (conform prevederilor Legii nr. 140/2013).

în aceste condiţii, copiii în situaţie de stradă, reprezintă una din cea mai 
vulnerabilă categorie de copiii, cărora trebuie să le fie asigurată protecţia şi 
îngrijirile speciale în vederea asigurării bunăstării acestora, obligaţie asumată de 
către stat în contextul ratificării Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului.

Conştientizez gravitatea problemelor care urmează a fi soluţionate de 
instituţia pe care o reprezentaţi în situaţiile epidemică nefavorabilă la virusul 
COVID-19, dar totodată reamintesc şi obligaţia statului de a asigura respectarea 
drepturilor copiilor care trebuie să fie prioritară pe agenda autorităţilor. 
Implementarea politicilor statului pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului 
naţional de protecţie a drepturilor copilului este sarcina imperativă a instituţiilor 
publice şi altor organizaţii nestatale acreditate.

Reamintesc în acest sens şi prevederile Declaraţiei Comitetului de Miniştri 
al Consiliului Europei (CM CoE) privind Consolidarea drepturilor copilului - 
drept cheie pentru viitorul Europei, adoptată în cadrul reuniunii din 11 martie 
2020, care reconfirmă angajamentul statului de a proteja drepturile copilului, în 
deosebi în perioadele de criză, când există riscul major de a trece cu vederea 
sau de a compromite drepturile copiilor, în special a copiilor aflaţi în situaţii 
de vulnerabilitate1.

Reţeaua europeană a mediatorii pentru copii (ENOC) a prezentat 
Declaraţia Biroului ENOC „Drepturile copiilor în contextul focarului COVID-19”, 
prin care punctează că în situaţia creată fiind impuse măsuri generale de izolare, 
statul pentru a proteja populaţia, trebuie să introducă aranjamente speciale

1 Declaration by the Committee of Ministers on "strengthening the rights of the child as the key to a "future-proof" Europe" 
(Adopted by the Committee of Ministers on 11 March 2020 at the 1370th meeting of the Ministers' Deputies)
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pentru copiii vulnerabili care necesită îngrijiri suplimentare în afara familiei 
pentru a îi păstra în siguranţă şi a le asigura dezvoltare fizică şi emoţională. 
ENOC reconfirmă obligaţia statului de a asigura adăpost pentru toţi copiii 
străzii, precum şi pentru toţi cei neînsoţiţi în locuri de primire 
corespunzătoare.

In perioadă actuală de criză epidemiologică devine stringentă intensificarea 
colaborării instituţiilor şi serviciilor ce activează în domeniile asistenţei sociale, 
educaţiei, ocrotirii sănătăţii, organelor de drept în conformitate cu procedura de 
activitate a mecanismului de cooperare intersectorială.

In această ordine de idei, solicit să mă informaţi despre situaţia copiilor 
care duc un mod de viaţă stradal, vagabondează sau/şi cerşesc, despre măsurile 
întreprinse faţă de copiii aflaţi în condiţii de stradă şi cine monitorizează situaţia 
acestora.

întru implementarea iniţiativei „Guvern fără hârtie”, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 cu privire ia aprobarea Programului 
strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e - Transformare), informaţia 
solicitată urmează a fi transmisă prin ipfermediu^ poştei electronice 
tamara.tentiuc@ombudsman.md

c. ̂
Maia BANARESCU, 

Avocat al Poporului pentru drepturile copilului
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