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Domnului Ion Chicu, 
Prim-ministrul al Republicii Moldova, 

Preşedinte al Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

Tema: Includerea în ordinea de zi a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate 
Publică a chestiunii privind redeschiderea instituţiilor de educaţie timpurie în 
sectorul privat şi public

Stimate domnule Chicii,

Prin prezenta, abordez repetat problema familiilor cu copii de vârstă preşcolară, care, în 

condiţiile închiderii instituţiilor preşcolare, din cauza crizei sanitare, sunt nevoiţi să 

îngrijească de micuţi acasă, în acest mod fiindu-le afectată securitatea socială.

Poziţia mea la acest subiect a rămas neschimbată: redeschiderea instituţiilor preşcolare 

într-o perioadă de constantă creştere a numărului persoanelor infectate cu virusul COVID- 

19 poate avea consecinţe nefaste pentru sănătatea copiilor şi părinţilor acestora. Iar pentru 

adoptarea unei atare decizii Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică trebuie 

să evalueze toate riscurile posibile în contextul situaţiei epidemiologice din ţară.

De asemenea, am promovat intens ideea redirecţionării către părinţii care au copii de 

vârstă preşcolară a mijloacelor prevăzute per copil în sistemul educaţional pentru ca 

aceştia să poată îngriji de micuţi în perioada epidemiei. Un demers în acest sens a fost 

expediat MSMPS, la care deocamdată nu am primit nici un răspuns.

între timp, subiectul redeschiderii grădiniţelor de copii este activ discutat în societate, 

inclusiv prin organizarea unor acţiuni de protest, în care sunt implicate mai multe grupuri
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de persoane, printre care părinţi, reprezentanţi ai societăţii civile, ai businessului privat în 

domeniul educaţiei timpurii. în pofida opiniei mele făcute publice la tema dată, în adresa 

mea continuă să parvină petiţii, prin care mi se solicită sprijinul pentru redeschiderea 

instituţiilor preşcolare, invocându-se necesitatea asigurării dreptului copilului la educaţie; 

problemele de ordin financiar, pierderea locurilor de muncă; probleme de securitate a 

copiilor lăsaţi singuri acasă, în grija unor persoane terţe sau a copiilor minori.

Pe 7 august curent am avut o discuţie Online cu un grup de 25 de persoane la tema dată 

(reprezentaţi ai unor instituţii preşcolare din domeniul privat, centre de dezvoltare, de 

limbi moderne pentru preşcolari, părinţi, etc).

Domnule preşedinte, pentru facilitarea dialogului dintre acestea cu autorităţile, avansez 

propunerea includerii în ordinea de zi a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate 

Publică a chestiunii privind redeschiderea instituţiilor de educaţie timpurie în sectorul 

privat şi public şi examinării acesteia cu participarea unor persoane care pledează pentru 

redeschiderea grădiniţelor de copiii.

Consider că acceptarea acestei iniţiative ar fi benefică pentru identificarea de comun acord 

a unor soluţii pentru problema dată şi ar spori gradul de înţelegere a riscurilor adoptării 

unei atare decizii. Nu în ultimul rând, invitarea la dialog a persoanelor interesate ar 

demonstra deschiderea autorităţilor către public, determinarea acestora de a lua în calcul 

opiniile şi solicitările cetăţenilor.

Cu profund respect,

Maia Bănărescu, 
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

Ex. Vişanu Natalia 
Tel. 60002656
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