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Doamnei Angela CUTASEVICI 
viceprimar al mun. Chişinău

Doamnei Maia BĂNĂRESCU 
Avocat al Poporului pentru drepturile copilului

Ca răspuns la interpelarea Dumneavoastră nr.05-116/2429 din 30.04.2020 
privind situaţia copiilor străzii, în contextul instituirii codului roşu la nivel naţional 
în legătură cu situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19 de către Comisia 
Naţională Extraordinară de Sănătate Publică, Direcţia Municipală pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului Vă aduce la cunoştinţă că au fost întreprinse următoarele 
acţiuni de rigoare:

> Au fost făcute mai multe raze în mun. Chişinău în rezultatul cărora au fost 
depistaţi copii ce vagabondează şi cerşesc, în acest context a fost convocată 
Şedinţă de Lucru privind copii în situaţie de stradă, unde sa decis ca cei 7 
copii depistaţi (3 mun.Chişinău, 4 — Republică) să fie plasaţi într-un serviciu 
de plasament.

^  La data de 27.03.2020, 6 copii au fost plasaţi la Centrul Comunitar de 
Sănătate Mintală Botanica de pe str. Vasile Lupu 42S iar un copil a fost plasat 
în Centrul de plasament Tohatin, ca apoi să fie transferat în acelaşi Centru 
de pe Vasile Lupu;

> Copii au primit suport sub formă de produse alimentare şi haine;
> Aceşti minori au un comportament deviant, suferă de adicţie, cerşesc, 

vagabondează, perturbează liniştea publică, sunt agresivi şi au fost implicaţi 
în mai multe infracţiuni;

> In serviciul de plasament aceşti copii sau aflat 3 săptămâni, perioadă în care 
au fost monitorizaţi şi efectuat 6 vizite la centrele nominalizate de comun cu
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Serviciul Stradal unde sau petrecut discuţii profilactice privind 
comportamentul acestora;

> Toate încercările au fost zadarnice ca după 3 săptămâni aceştia să părăsească 
Centrul, au furat bunuri, au distrus mobilierul şi au stricat geamurile;

> în perioada 15.03.2020-13.05.2020 au fost efectuate 34 de raze în mun. 
Chişinău pentru a depista copii străzii, se monitoriza starea de sănătate iar în 
caz de necessitate se solicita Serviciul Medical şi erau supuşi investigaţiilor 
necesare;

> DMPDC a asigurat copii şi tinerii ce vagabondează cu dezinfectant, măşti de 
protecţie reutilizabile şi soluţii de igienă;

începând cu 18.05.2020 Serviciul Stradal îşi va relua activitatea şi va putea în 
continuare oferi serviciile solicitate de această categorie de copii, totodată psihologul 
va lucra la remedierea comportamentului acestora.

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei Lucia CACIUC

Ex. .Doncenco Alexandru 
Tel. : (022) 24-32-55




