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Doamnei Doina GHERMAN 

Preşedinta Comisiei pentru drepturile 

omului si relaţii interetnice5 9

Stimată Doamnă Preşedintă,

In cadrul exercitării mandatului de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, 

am înaintat Executivului mai multe propuneri privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniul 

respectării drepturilor copilului, inclusiv în perioada pandemiei. Majoritatea recomandărilor 

au fost însă respinse din lipsa mijloacelor financiare.

La etapa finală de formare a bugetului public naţional pentru anul 2021 i-am 

recomandat prim-ministrului să planifice surse financiare bugetare cel puţin pentru trei 

acţiuni prioritare:

1. susţinerea familiilor cu copii, în special a celor monoparentale, afectate de criza 

sanitară cauzată de pandemia COVID 19;

2. finalizarea implementării acţiunii pct. 2 ’’Asigurarea accesului copiilor la surse 

îmbunătăţite de apă în grădiniţe şi şcoli - 100% din instituţii, până în 2020 din cadrul 

Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea 

în Republica Moldova pentru anii 2016-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1063 din 16.09.2016, obiectivul 3, domeniul III, art. 6;

3. salarizarea specialistului în protecţia drepturilor copilului, funcţionar public din 
cadrul primăriei care realizează activităţi de suport pentru îndeplinirea atribuţiilor 

autorităţii tutelare locale, funcţie prevăzută în Legea nr. 140 din 14-06-2013 privind 

protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi şi 

este parte componentă a mecanismului de cooperare intersectorială.
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In motivarea acestor propuneri am precizat că argumentarea Guvernului 

privind lipsa mijloacelor financiare nu este una judicioasă, având în vedere 

angajamentele asumate de Republica Moldova la ratificarea Convenţiei ONU cu 

privire la drepturile copilului. Astfel, în articolelor 3 şi 4 din Convenţie se indică 
expres că interesul superior al copilului va prevala în toate acţiunile întreprinse de 

instituţiile de asistenţă socială publice sau private, de instanţele judecătoreşti, 

autorităţile administrative sau de organele legislative. Mai mult, în cazul drepturilor 

economice, sociale şi culturale, statele părţi se obligă să adopte măsuri, fără a 

precupeţi resursele de care dispun şi, d-acă este cazul, în cadrul cooperării 

internaţionale.

în contextul celor expuse, solicit susţinerea acestor propuneri în cadrul 

dezbaterilor parlamentare în procesul de votare a bugetului naţional public în 

Parlament.

Documentul cu propunerile înaintate Prim-ministrului, Ion Chicu este anexat.

Cu respect,

Maia BĂNĂRESCU,
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

Ex. Tamara Tentiuc 
Tel. 60002678
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Doniniilui Ion CHICU 
Prim-ministru al Republiicil Moldova

Ref Recomandare privind planificarea resurselor financiare pentru protecţia 
copilului în Bugetul naţional public pentru anul 202î

Stimate domnule Prim-ministru,

Având în vedere că Guvernul este la etapa finală de formăre a Bugetului 
naţional public pentru anul 2021 şi excluderii invocării argumentului lipsei de 
mijloace financiare pentru susţinerea propunerior înaintate de către Avocatul 
Poporului pentru drepturile copilului în scopul asigurării respectării drepturilor 
copiilor, în temeiul Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului 
(Ombudsmanul), înaintez următoarele RECOMANDĂRI:

1. A prevedea resurse financiare pentru unele activităţi considerate în opinia 
mea, prioritare:

1.1 susţinerea familiilor cu copii afectate de consecinţele situaţiei 
epidemiologice nefavorabilă în legătură cu pandemia COVID 19, în special a 
familiilor monoparentale (argumentarea în anexa nr. 1)

1.2 finalizarea acţiunii pct. 2 ’’Asigurarea accesului copiilor la surse 
îmbunătăţite de apă în grădiniţe şi şcoli - 100% din instituţii, până în 2020 din 
cadrul Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi 
Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.1063 din 16.09.2016, obiectivul 3, domeniul III, art. 6 
(argumentarea în anexa nr.2)

1.3 salarizarea specialistului în protecţia drepturilor copilului, funcţionar 
public din cadrul primăriei care realizează activităţi de suport pentru îndeplinirea 
atribuţiilor autorităţii tutelare locale. Această funcţie este prevăzută în Legea nr. 
140 din 14-06-2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi 
a copiilor separaţi de părinţi şi este parte componentă a mecanismului de cooperare 
intersectorială. Astfel, lipsa acestuia din sistemul de protecţie a copilului afectează 
eficienţa şi eficacitatea mecanismului, iar copilul nu benefeciază de protecţie 
adecvată. Această funcţie urmează a fi inclusă în nomenclatorul funcţiilor 
salarizate din contul mijloacelor bugetare de stat, dar nu din contul bugetelor locale
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de nivelul I, cum prevede cadrul legal actual. Specialistul principal în protecţia 
drepturilor copilului reprezntă elementul de bază al sistemului de protecţie a 
copilului, iar legislaţia actuală acordă dreptul discrepţional autorităţii tutelare 
locale să decidă angajarea sau nu a acestuia, în dependenţă de disponibilitatea 
resurselor financiare. Consider că, această abordare este una lacunară şi urmează a 
fi revizuită prin prisma analogiei funcţiei asistentului social comunitar, atât la nivel 
structural, cât şi salarizare.

2. Examinarea şi modificarea cadrului legal relevant pentru realizarea 
propunerilor expuse mai sus.

3. Despre rezultatele examinării solicit să fiu informată.

Subsecvent, precizez că argumentarea Guvernului prin lipsa mijloacelor 
financiare este una judicioasă în contexul prevederilor articolelor 3 şi 4 din 
Convenţia cu privire la drepturile copiuiui, care indică expres că, în toate acţiunile 
care privesc copiii, întreprinse de instituţiile de asistenţă socială publice sau 
private, de instanţele judecătoreşti, autorităţile administrative sau de organele 
legislative, interesul superior al copilului va prevala. Mai mult, în cazul drepturilor 
economice, sociale şi culturale statele părţi se obligă să adopte măsuri, tară a 
precupeţi resursele de care dispun şi, dacă este cazul, în cadrul cooperării 
internaţionale.

Anexă: - anexa nr. 1 -  indemnizaţii pentru părinţii cu copii (vârsta 10-12
ani)

anexa nr.2 -  sanitaţia în şcoli

j  Maia BANARESCU,
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

Bx. Catan Anastasia, tel: 060002658



Anexa l

Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului, potrivit art. I alin. 
(3) din Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), îşi 

exercită atribuţiile pentru asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor copilului 

şi realizării, la nivel naţional, de către autorităţile publice centrale şi locale, de 

către persoanele cu funcţie de răspundere de toate nivelurile a prevederilor 
Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului.

Avocatul Copilului monitorizează cu atenţie deosebită activitatea 

instituţiilor publice naţionale cu privire la realizarea măsurilor de protecţie, apărare 

şi asigurarea drepturilor copiilor şi părinţilor acestora în perioada de coronavirus 
COVID-19 în ţară.

Ţin să menţionez că, pe parcursul pandemiei, şi mai exact, în perioadele 

când părinţii au fost nevoiţi să-şi înceteze activitatea de muncă din cauza închiderii 

grădiniţelor şi şcolilor, au survenit probleme de ordin social şi financiar în multe 

familii, acestea neavând nicio susţinere din partea statului. întro situaţie foarte 

gravă s-au pomenit familiile monoparentale. Astfel, Avocatul Poporului pentru 

drepturile copilului consideră necesară reexaminarea acestui subiect.

Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului precizează că aceste intenţii 
au fost materializate prin adresări repetate către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 

Protecţiei Sociale1 prin care a fost înaintată propunerea de: „redistribuire a 
mijloacelor financiare bugetare alocate pentru acţiuni care nu pot f i  desfăşurate 

în perioada stării de urgenţă în toate domeniile publice, pentru subvenţionarea 

fam Hi Hor care s-au pomenit în situaţie financiară precară”. Totodată, prin 

adresările2 sale către Comisia pentru Situaţii Excepţionale, a fost abordat aceiaşi 
subiect prin prisma obligativităţii respectării şi luării în consideraţie de către stat a 

principiului interesului superior al copilului, precum şi a necesităţii prevalării 

acestuia în procesul de întreprindere a tuturor măsurilor legislative, administrative

1 http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2020/03/APDC_IVUVlSPS.pdf
2 http://ombudsman.md/wp-content/upioads/2020/05/12-4-26-din-23.04.2020-CSE-Opinia.pdf
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inşi judecătoreşti pentru asigurarea copilului cu protecţia şi îngrijirile necesare î 
vederea asigurării bunăstării acestuia.

De la începutul pandemiei, de către unii deputaţi au fost înregistrate în 

Parlament mai multe iniţiative legislative prin care se propunea instituirea de 

prestaţii sociale pentru familii cu copii în vederea acordării sprijinului material 

acestora, dar până la moment, la fel nu s-a găsit nicio soluţie acestei probleme.

Proiectul de lege pentru completarea art. 14 la Legea nr. 289/20043 prin care 

se propunea acordarea indemnizaţiei pentru carantină unuia dintre părinţi care au 

copii în vârstă de până la 10 ani în cazul în care, ca urmare a situaţiei 

epidemiologice, este sistată activitatea instituţiilor de învăţământ o prestaţie din 
bugetul asigurărilor sociale, nu a fost susţinut de Guvern4. în argumentarea 

avizului negativ se menţionează că intervenţia propusă are impact asupra bugetului 

asigurărilor sociale de stat şi necesită identificarea mijloacelor financiare 

suplimentare din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului asigurărilor sociale 

de stat.

Pe parcurs (la data de 14.07.2020), a fost înregistrat Proiectul de lege 

privind instituirea unor măsuri de susţinere a părinţilor pentru supravegherea 
copiilor de vârstă preşcolară pe durata suspendării, în mod forţat, a procesului

educaţional în legătură cu situaţia epidemiologică (COVID-l9)5. Acest proiect de 

lege a fost elaborat în scopul reglementării procedurii de acordare a alocaţiei 

lunare de stat speciale sub formă de compensaţie a salariului pentru unul dintre 
părinţi antrenaţi în supravegherea copiilor, pe toată perioada suspendării în mod 

forţat a procesului educaţional.
Un alt proiect a fost înregistrat la data de 17 iulie 20206, prin care se propun 

unele modificări în Codul Muncii al Republicii Moldova: la art. 78 alin. (1)

3 iniţiativă legislativă înregistrată ân Parlament cu nr. 119 din 11 martie 2020

5 http://www.pariament.rnd/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/Legislativld/5176/language/ro-
RO/Default.aspx
6 Iniţiativa legislativă înregirtată în Parlament cu nr. 338 din 17.07.2020 (proiectul de lege cu 
privire la modificarea unor acte normative)

http://www.pariament.rnd/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/Legislativld/5176/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.pariament.rnd/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/Legislativld/5176/language/ro-RO/Default.aspx


completarea literei a1 şi la art. 126, completarea cu art. 1261 (concediul pentru 

îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 10 ani). Propunerea prevede instituirea unui 

nou tip de concediu care va putea fi luat doar de către un singur părinte care 

îngrijeşte nemijlocit de un copil cu vârstă cuprinsă între 3 şi 10 ani, în cazul în care 
instituţiile de învăţământ preşcolar şi primar îşi sistează activitatea sau încep a 

activa la distanţă. Acest tip de concediu se va acorda pe tot parcursul sistării 

activităţii şi/sau îndeplinire de la distanţă a studiilor. Pe perioada concediului, 

salariatul urma să beneficieze de o indemnizaţie achitată din bugetul de asigurări 
sociale care nu va fi mai mică decât un salariu mediu pe economie.

Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului, îşi exprimă 
îngrijorarea în legătură cu faptul că până la moment nu a fost luată o decizie cu 

referire la problema famiilor cu copii, deoarece de la începutul pandemiei şi până 

ia moment, mulţi copii se confruntă cu nesiguranţa şi lipsa bunăstării.

In acest context, UNICEF le solicită guvernelor să asigure siguranţa şi 
bunăstarea copiilor în mijlocul intensificării consecinţelor socio-economice 

cauzate de pandemie. Agenţia ONU pentru copii împreună cu Alianţa pentru 

protecţia copilului, au elaborat un ghid prin care recomandă guvernelor şi 

autorităţilor din domeniul protecţiei să efectueze demersuri concrete pentru a 
asigura includerea protecţiei copiilor în toate măsurile de prevenire şi control 
împotriva COVID-19, inclusiv: 1. creşterea nivelului de partajare a informaţiilor 

despre serviciile de referire şi alte servicii de asistenţă disponibile pentru copii; 2. 
oferirea de sprijin direcţional centrelor şi familiilor care oferă îngrijire 

temporară, inclusiv gospodăriilor în care capul familiei sunt copii sau asistenţilor 

parentali, pentru susţinerea emoţională a copiilor şi implicarea în antoîngrijire 
corespunzătoare; 3. oferirea de asistenţă financiară şi materială familiilor ale 

căror posibilităţi de câştig au fost afectate; 4. asigurarea acordării celei mai mari



atenţii, în cadrul măsurilor de control al pandemiei, pentru protecţia tuturor 
copiilor; etc.7 *

Atunci când vorbim despre interesul superior al copilului elucidat în 

Convenţia cu privire ia drepturile capiului, în toate acţiunile care privesc copiii, 

întreprinse de instituţiile de asistenţă socială publice sau private, de instanţele 

judecătoreşti, autorităţile administrative sau de organele legislative, interesele 

copilului vor prevala (art. 3, al. (1)). Mai mult decât atât, Statele părţi se 
angajează să ia toate măsurile legislative, administrative şi de orice altă 

natură necesare în vederea punerii în aplicare a drepturilor recunoscute în
A

prezenta Convenţie. In cazul drepturilor economice, sociale şi culturale statele 

părţi se obligă să adopte aceste măsuri, fără a precupeţi resursele de care 

dispun şi, dacă este cazul, în cadrul cooperării internaţionale (art. 4).

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 

(FEAD), sprijină acţiunile statelor membre menite să ofere alimente şi/sau 

asistenţă materială de bază celor mai sărace categorii de populaţie (în afară de 

alimente, asistenţa acordată include îmbrăcăminte şi alte articole esenţiale pentru 

uz personal). în mai 2020. Comisia a propus noi modificări ale Regulamentului 
privind dispoziţiile comune şi ale Regulamentului FEAD\ ca răspuns la epidemia

de COVID-19 şi la nevoile tot mai mari. Aceste modificări măresc fondurile 

disponibile pentru FEAD în anii 2020, 2021 şi 2022, ca parte a majorării resurselor 

alocate politicii de coeziune în cadrul bugetului UE pentru perioada 2014-2020. în 

aprilie 2020, Comisia luase deja iniţiativa de a modifica FEAD, ca parte a 
pachetului de măsuri intitulat iniţiativa plus pentru investiţii ca reacţie la 
coronavirus (CRH+)9. Respectivul pachet a acordat mai multă flexibilitate şi 

lichiditate statelor membre.

1 https://www.unicef.org/moldova/comunicate-de-pres%C4%83/covid-19-copii-expu%C8%99i-unul-risc-sporit-de- 
abuz-negiijare-exploatare-%C8%99i-
vio!en%CS%9B%C4%83?fbclid=!wAR2qevAvKQk7wlHittlbQwoGTBuwsYX6qA8QqPV_HdwY_fF5NkrZwMyzlz4 
6 https://ec.europa.eu/info/sites/info/fi!es/com_2020_223_2_en_act_partl_v8.pdf
9 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detaii/ro/qanda_20_574

https://www.unicef.org/moldova/comunicate-de-pres%C4%83/covid-19-copii-expu%C8%99i-unul-risc-sporit-de-abuz-negiijare-exploatare-%C8%99i-
https://www.unicef.org/moldova/comunicate-de-pres%C4%83/covid-19-copii-expu%C8%99i-unul-risc-sporit-de-abuz-negiijare-exploatare-%C8%99i-
https://ec.europa.eu/info/sites/info/fi!es/com_2020_223_2_en_act_partl_v8.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detaii/ro/qanda_20_574


1 inând cont de situaţia creată din cauza pandemiei, multe state şi-au elaborat 

mecanisme de protecţie şi îngrijire a familiilor şi copiilor în perioada pandemică 
COVID-19 şi recomandările organizaţiilor internaţionale.

A,
in Franţa, de exemplu, în ceea ce priveşte familiile unde sunt copii cu 

dizabilităţi, Statul a creat un program special de încadrare în câmpul muncii, 

începând cu 1 septembrie 2020, unul din părinţi poate munci parţial şi va primi 

salariu, iar dacă va li nevoit să stea acasă, i se va achita 70% din salariul brut. De 
la 1 noiembrie 2020, alocaţia va ti de 60%.!0 Totodată, statul francez a instituit

“Ajutorul de solidaritate excepţional pentru cele mai sărace familii şi tineri 10 11

în România12 se acordă zile libere unui dintre părinţi pentru supravegherea 

copiilor cu vârstă de până la 12 ani, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor 

didactice. Indemnizaţia achitată va fi în mărime de 75% din salariul dc bază 

plătit13.

Părinţii care au copii cu învăţământ hibrid (alternează prezenţa fizică Ia 

şcoală cu studiile Online), vor primi şi ei bani pentru perioadele cât vor sta acasă 

(copii cu vârsta de până la 12 ani) ,14 IS

Totodată, la nivel de Uniunea Europeană s~a discutat introducerea unui 

“venit universal”, acesta find un ajutor material pentru a sprijini familiile pe durata 

crizei, scopul fiind ca acest instrument să devină unul permanent. Spania a recurs 

deja la această procedură. Discuţii similare există şi în Marea Britanic. Venitul de 

bază universal, gândit ca o plată regulată făcută dc stat, a fost introdus până acum 
doar pe perioade limitate de timp sau pentru anumite grupuri de persoane.

Prin Decretul Preşedintelui Federaţiei Ruse privind măsurile 

suplimentare de sprijin social familiilor cu copii nr. 249 din 7 aprilie, s-a stabilit

10 https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions-reprise-de-l- 
epidemie?fbdid=iwAR38jNjdiyZNhg616LeAfUSWSykwxNzNDL5HiklOA!gy7iJbyJwPxPQHbA8
11 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14438
r- Ordonanţa de Urgenţă nr. 147 din 27 august 2020
l i  http://iegislatie.just.ro/Public/DetaliiDocurnentAfis/229629
h  https://stirileprotv.ro/stiri/poiitic/cati-bani-vor-primi-de-la-guvern-parintii-care-stau-acasa-cu-copiii-pentru- 
scoala-online.html
IS https://romania.europalibera.org/a/bogdan-hossu-f%C4%83r%C4%83-un-venit-minim-garantat-pentru-cei- 
afia%C8%9Bi-%C3%AEn-dificultate-nu-se-va-putea-face-relansarea-economic%C4%83/30535429.htmi

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions-reprise-de-l-epidemie?fbdid=iwAR38jNjdiyZNhg616LeAfUSWSykwxNzNDL5HiklOA!gy7iJbyJwPxPQHbA8
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions-reprise-de-l-epidemie?fbdid=iwAR38jNjdiyZNhg616LeAfUSWSykwxNzNDL5HiklOA!gy7iJbyJwPxPQHbA8
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14438
http://iegislatie.just.ro/Public/DetaliiDocurnentAfis/229629
https://stirileprotv.ro/stiri/poiitic/cati-bani-vor-primi-de-la-guvern-parintii-care-stau-acasa-cu-copiii-pentru-scoala-online.html
https://stirileprotv.ro/stiri/poiitic/cati-bani-vor-primi-de-la-guvern-parintii-care-stau-acasa-cu-copiii-pentru-scoala-online.html
https://romania.europalibera.org/a/bogdan-hossu-f%C4%83r%C4%83-un-venit-minim-garantat-pentru-cei-afia%C8%9Bi-%C3%AEn-dificultate-nu-se-va-putea-face-relansarea-economic%C4%83/30535429.htmi
https://romania.europalibera.org/a/bogdan-hossu-f%C4%83r%C4%83-un-venit-minim-garantat-pentru-cei-afia%C8%9Bi-%C3%AEn-dificultate-nu-se-va-putea-face-relansarea-economic%C4%83/30535429.htmi


ca în lunile aprilie -  iunie 2020, se va achita lunar suma de 5000 ruble, persoanelor 

care locuiesc pe teritoriul Federaţiei Ruse şi deţin dreptul de a beneficia de 

susţinere din partea statului. Plata lunară se face pentru fiecare copil în vârstă până 

la 3 ani, care sunt cetăţeni ai FR.16 17 Ulterior, prin modificările introduse în acest 

Decret, s-a stabilit plata lunară de 10.000 ruble pentru fiecare copil cu vârsta între 
3 şi 16 ani (prin Decretul Preşedintelui nr. 317 din 11 mai 2020)}1

Ţinând cont că, la nivel global se atestă agravarea stării epidemiologice la 

COV1D 19, iar Republica iVloldova înregistrează creşterea numărul infectărilor cu 

SARS-CoV-2, se cere imperios dezvoltarea programelor de susţinere a populaţiei, 

îndeosebi a familiilor cu copii.

în concluzia celor expuse, precizez că toate proiectele legislative privind 

susţinerea financiară a familiilor cu copii au fost refuzate pe motivul lipsei surselor 

financiare prevăzute. în acest sens şi ţinând cont că Guvernul este la etapa formării 

bugetului naţional public pentru anul 2021, vin cu propunerea să se identifice 

resurse financiare care ar susţine şi ar facilita situaţia financiară a familiilor cu 

copii pe tot parcursul perioadei de criză, sub formă de indemnizaţii, alocaţii, 

concedii plătite. Totodată, de a se revedea propunerile de iniţiative legislative în 

acest sens.

16 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005110001?fbclid=lwARloahTccuBAeC.îv/o- 
opkCNtovYbQs-usSG5t5qG!N6itvOTUXRC-JoS2kk
17 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005110001?index=l&rangeSize=l

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005110001?fbclid=lwARloahTccuBAeC.%c3%aev/o-opkCNtovYbQs-usSG5t5qG!N6itvOTUXRC-JoS2kk
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005110001?fbclid=lwARloahTccuBAeC.%c3%aev/o-opkCNtovYbQs-usSG5t5qG!N6itvOTUXRC-JoS2kk
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005110001?index=l&rangeSize=l


Anexa 2

in exercitarea atribuţiilor pentru asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor 

copilului şi realizării la nivel naţional de către autorităţi şi persoane cu funcţii de 

răspundere a prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, una din 

priorităţile Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului în anul curent, a fost 
monitorizarea respectării dreptului copilului la sănătate.

Actualmente este în proces ele elaborare studiul tematic: „Respectarea dreptului la 
sănătate a copiilor în instituţiile de învăţământ secundar nivelul l şi Ii pe segmentele: 

accesul la apă potabilă, dotarea cabinetelor medicale, starea şi locaţia grupurilor 

sanitare în instituţiile de învăţământ ” la nivel naţional.

Scopul evaluării a fost identificarea carenţelor care generează lezarea dreptului la 
sănătate în instituţiile de educaţie şi elaborarea recomandărilor de rigoare, pentru 

îmbunătăţirea situaţiei la acest segment.

Prin urmare, analizând rezultatele/informaţia recepţionată prin prisma itemilor 

studiaţi se remarcă următoarele date preventive:

La segmentul: accesibilitatea apei potabile de calitate în cadrul
instituţiilor de învăţământ secundar nivelul 1 şi II se atestă:



Ponderea raioanelor a căror instituţii de învăţământ 
secundar nivel I şi li sunt conectate la apeduct 

centralizat/sătesc

Raioanele cu toate şcolile 
conectate la apeduct

4 centralizat/sătesc.

Raioanele cu majoritatea 
şcolilor conectate la apeduct 
central/sătesc.

Raioanele unde şcolile sunţ cu 
un număr scăzut de conectări la 
apeductul central/sătesc

l2

Sursa de apă din fântâni şi izvoare, după numărul de raioane

Fântâni arteziene (Sângerei, Drochia)

Fântâni pe teienui şcolii (Criuleni, Donduseni)

Fântâni şi izvoare(Şolaâneşti)
Fântâni teritoriul localităţii Ungheni, Leova. Giodeni. Floreşti, Drochia, Bricerti

5 %

20%

6%
67%



Dochia -37 (2).
Donduşeni - 21 Asigurarea copiilor cu apă potabilă de calitate dâ ia agenţi

<?>£tei an x/°dâ ’ economici, datorită contractelor încheiate de cătr 2 instituţiile28 (6), Comrat - 08
(9), Ungheni - 49 de învăţământ cu agenţi economici.

(câteva), Călăraşi - 
24 (7) (doar în 

câteva instituţii se_
asigură)

19%

Sângere!. Cimişiia, 
făleşti, ţeava, 

Floreoti (în 
majoritatea 

instituţiilor se 
□sigură)

51%

Râşcani,Teleneşti 
(în toate instituţiile

se asigură)
30%



IL Starea şi locaţia grupurilor sanitare în instituţiile de învăţământ secundar
nivelul I si II

Numărul blocurilor sanitare din 1266 instituţii de învăţământ 
secundar nivel I şi II.

265
WC interioar

WC Exterior

WC renovate în /')20

619

Dotarea grupului sanitar în 1218 instituţii de
învăţământ secundar nivel I şi II* •

Lavoarapă rece 

Lavoar apă caldă 

Asigurate 100%

Asigurate parţial 

Asigurate doar cu săpun



Probleme constatate la segmentele supra menţionate:

Lvipsa unei instrucţiuni specifice de alocare a unui cuantum a mijloacelor financiare 

prevăzute în bugetul anual de stat al instituţiei de învăţământ, alocat pentru asigurarea 
copiilor cu apă potabilă de calitate.

Reprezentanţii consiliilor raionale cu drept de decizie nu ţin cont de prognoza 

bugetară din Bugetele anuale pentru instituţiile de educaţie, înaintate de către managerii 

acestora. în consecinţă, administraţia publică locală nivelul 11 nu alocă mujloacele 

financiare necesare, iar cele pentru procurarea apei de calitate, în general suni ignorate. 
Acest fapt impune administraţia instituţiilor de educaţie să identifice surse alternative, în 

mare parte fiind cele din contul părinţilor şi acest fapt trezeşte nemulţumirea părinţilor 

fiind învinuit sistemul de educaţie de corupţie.

O bună parte din copii, în cadrul instituţiilor de învăţământ sunt asiguraţi cu apă 

potabilă din robinete.

Analizând rezultatele prin prisma itemilor reflectaţi în tabele se remarcă faptul că

avem restante la constructia/renovarea blocurilor sanitare în interiorul şcolilor cât si la* » * ■*

existenţa/dotarea cabinetelor medicale din cadrul instituţiilor de învăţământ publice.

Per ansamblu, menţionăm că principala problemă existentă în domeniul educaţiei 

privind exercitarea dreptului la sănătate al copilului în cadrul instituţiilor de învăţământ 

este lipsa sursei financiare. O situaţie precară este identificată în cadrul şcolilor cu un 

număr mic de elevi, care au deficit mare la bugetul instituţiei şi în pot desfăşura procesul 

educaţional la toate cerinţele actuale. Hotărârea Guvernului privind finanţarea în bază de 
cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din 

subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, favorizează instituţiile cu un 

număr mare de elevi.
Analizând segmentele menţionate supra prin prisma normelor juridice adoptate de 

către Guvern, precizez faptul că Republica Moldova a aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.1063 din 16.09.2016 Programul Naţional pentru implementarea Protocolului privind 

Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025.



Ca clement de bază, obiectivul 3, domeniul III, art. 6, pct. (2), lit. c) stipulează
expres următoarele:

1) Asigurarea accesului la sisteme îmbunătăţite de apă potabilă - 99% acces din 

toată populaţia urbană şi 85% din populaţia rurală, pînă în 2025

2) Asigurarea accesului copiilor la surse îmbunătăţite de apă în grădiniţe şi şcoli 
- 100% din instituţii, pînă în 2020

3) Asigurarea cadrului legal şi instituţional pentru oferirea accesului echitabil la 
apă pentru grupurile vulnerabile şi marginalizate - Crearea cadrului legal pînă în 2018 

Punerea în aplicare a mecanismelor financiare pentru asigurarea accesului echitabil, pînă
în 2020.

Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea 
în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 a fost elaborat în conformitate cu prevederile 

Legii nr.207-XVI din 29 iulie 2005 pentru ratificarea Protocolului privind Apa şi 

Sănătatea la Convenţia din 1992 privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă 

trans frontiere şi a lacurilor internaţionale, semnat la 10 martie 2000, în scopul realizării 

acţiunilor strategice pe termen mediu şi lung pentru realizarea indicatorilor-ţinlă în 
conformitate cu obligaţiile Republicii Moldova la Protocolul privind Apa şi Sănătatea pînă 

în anul 2025 prin stabilirea şi atingerea indicatorilor-ţintă naţionali prin implementarea 

măsurilor adecvate pentru prevenirea bolilor asociate apei, prin asigurarea calităţii apei 

potabile şi a unui management mai eficient şi durabil al resurselor de apă.

Astfel, constat cu certitudine neîndeplinirea pct. 2 "Asigurarea accesului copiilor ia 
surse îmbunătăţite de apă în grădiniţe şi şcoli - 100% din instituţii, pînă în 2020

Subsecvent, în calitatea mea de Ombudsmanul Copilului îmi exprimă îngrijorarea 

fală de impactul negativ asupra sănătăţii copiilor provocat de lipsa condiţiilor optime de 

igienă, calitatea sau lipsa apei potabile de calitate şi condiţiile de asistenta medicală.
în aceste circumstanţe constat lezarea dreptului la sănătate şi educaţie a copilului.

în lumina celor enunţate, reiterez Observaţiile finale din 2017 a Comitetului ONU 

pentru Drepturile Copilului, capitolul “Activităţi educative, recreative şi culturale 

(articolele 28, 29, 30 şi 31)”, Comitetul a recomandat Republicii Moldova: Să asigure



respectarea în toate şcolile a standardelor de calitate impuse privind sistemele d 

alimentare cu apă şi sanitaţie şi să asigure accesul la locuri de joacă şi la alte facilitat 

sportive şi culturale pentru toţi copiii, în special cei din mediile marginalizate. Dt 

asemenea prciez că statul nu poate invoca “prevederile legislaţiei naţionale ca justificare c
neexecutării unui tratat la care este parte

In plus, argumentul întemeiat pe autonomia autorităţilor locale în dreptul naţiona 

este inoperant, având în vedere principiul responsabilităţii internaţionale a statului îr 
raport cu tratatele internaţionale.

Stimate domnule Prim-ministru, reieşind din cele expuse, şi ţinând cont de 

competenţele Dumneavoastră, solicit replanificarea în bugetul naţional public pentru anul 

2021 a resurselor financiare pentru finalizarea angajamentului ” Asigurarea accesului 

copiilor la surse îmbunătăţite de apă în grădiniţe şi şcoli - 100% din instituţii, până în 
2020” şi atenţionarea fondatorilor instituţiilor de învăţământ, la prognozarea bugetelor 

locale pentru anul 2021, să prevadă surse financiare pentru asigurarea pe deplin a dreptului 

la sănătate şi educaţie a copilului în cadrul instituţiilor dc învăţământ secundar nivelul 1 şi 

II, în contextul celor invocate.


