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Oficiul Avocatului Poporului pentru drepturile copilului  

Doamnei Maia Bănărescu, 

 

 

 

Distinsă Doamnă Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, 

 

În calitate de președinte al Partidului „Puterea Oamenilor”, îmi exprim gratitudinea pentru 

activitatea instituției pe care o conduceți în asigurarea sănătăţii fizice şi spirituale a copilului, 

formarea conştiinţei lui civice pe baza valorilor naţionale şi general-umane, precum și în asigurarea 

egalității în drepturi a copiilor și respectarea drepturilor fundamentale ale acestora. 

 

Dorim să Vă informăm că înainte de lansarea în campania electorală am studiat cu diligență cadrul 

normativ național, Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, studiile relevante din 

domeniul drepturilor copilului elaborate de experții naționali și internaționali și rapoartele 

elaborate de Avocatul Poporului pentru drepturile copilului. Mai ales că, subiectul drepturilor 

copilului ne preocupă foarte mult și se regăsește în programul politic al partidului pe care am 

onoarea să îl conduc. Suntem ferm convinși că societatea noastră, clasa politică și guvernarea 

acordă o atenție insignifiantă asigurăririi drepturilor fundamentale ale copilui, iar în procesul de 

promovare a noilor politici publice din domeniu ne dorim să Vă fim parteneri care să contribuie la 

atingerea înaltelor obiective pe care le promovează Avocatul Poporului pentru drepturile copilului.  

 

Înțelegem preocuparea Dvs. referitor la utilizarea cu rea credință a copiilor în campania electorală 

și o impărtășim. Cu regret, de copii, clasa politică își aduce aminte doar în campaniile electorale. 

Mai mult, observăm cum unii concurenți electorali utilizează copiii în distribuirea materialelor 

electorale sau în cadrul altor activități de agitație electorală profitînd de starea financiarea precară 

a acestora.  

 

Pentru noi, campania de promovare a drepturilor copilului nu a început la data de 11 iunie și nu se 

va finaliza a doua zi după alegeri. Despre drepturile copilului am început să vorbim încă în anul 

2015 când am preluat mandatul de consilier municipal și am continuat să contribuim la condiții 

mai bune de educație pentru copii din Chișinău și în mandatul de viceprimar, în perioda anilor 

2017-2019.  

 

Doar în perioada anilor 2018-2019, bugetul de investiții capitale în școlile și grădinițele din 

Chișinău a depășit 200 mln lei, echivalentul a întregii sume investite în reparatii capitale pentru 10 

ani precedenți. Iar din sumele alocate am reușit să reparăm capital peste 100 de WC-uri din capitală 

care se aflau într-o stare dezastruoasă. Am reușit să reparăm capital peste 80 de blocuri alimentare 

și alte câteva sute de lucrări de tâmplărie, acoperișuri, fațate, terenuri și pavilioane de joacă. Tot 

în această perioadă am reușit să redeschidem 5 grădinițe, să întoarcem la balanța municipiului 4 

gradinițe care au fost date în locațiune în defavoarea drepturilor copiilor din districtul școlar în 

care se aflau clădirile și cumulativ să creăm peste 2000 de locuri noi la grădiniță.  

 



 

 

Deoarece primeam mii de mesaje de la părinți privind discriminarea și corupția la înscrierea în 

școli și grădinițe am creat 2 platforme de înscriere online la școală și grădiniță: 

 Escoala.chisinau.md;1 

 Egradinita.md.2 

La momentul actual, la circa 100 000 de copii le-au fost asigurate dreptul fundamental la educație 

fără discriminare prin înregistrarea online în doar 11 minute și fără să facă cercuri birocratice  și 

să bată la zeci de uși „închise”.  

 

În perioada mandatului de viceprimar, nu am tolerat nici o formă de discriminare a copiilor pe 

criterii de proveniență socială3 sau a tolerării abuzurilor în raport cu copii4, am fost exigenti și duri 

cu aceste fenomene și am demis din funcții mai mulți manageri de instituții fără ezitare atunci când 

am fost sesizați de părinți sau Centrul Psiho-Socio-Pedagogic. Tot în perioda, anilor 2018-2019, 

am creat Centrul municipal de tineret Chișinău5, Centrul de asistență stradală6 și împreună cu 

UNICEF am elaborat Raportul de evaluare a eficienței și eficacității Direcției Municipale pentru 

Protecția Drepturilor Copilului Chișinău (DMPDC) și a Foii de parcurs.7 

 

Distinsă Doamnă Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, am menționat toate aceste 

realizări doar pentru a reafirma interesul deosebit pe care îl am atât eu cât și colegii mei în 

contribuția la un viitor mai bun pentru copiii acestei țări. Crezul nostru este că copiii nu sunt doar 

viitorul, dar sunt în primul rând prezentul.  

 

Referitor la materialele electorale ale Partidului „Puterea Oamenilor” în care au apărut copii, Vă 

informăm că avem consimțământul atât a părinților cât și a copiilor (copiii care apar în materialele 

electorale sunt ai candidaților din lista de deputați) s-au arătat deschiși să își manifeste așteptările 

către o viață mai bună începând de la condițiile din grădinițe și școli, dar și infrastructura socială 

cum ar fi terenurile de joacă din curțile blocurilor. Scopul nostru nu este să utilizăm copiii în 

campanie ci să scoatem în față problemele cu care se confruntă. Majoritatea concurentilor 

electorali nu abordează problemele copiilor deoarece aceștia nu au dreptul la vot și respectiv nu 

există nici platforme electorale calitative și comprehensive privind politicile care trebuiesc 

implementate și angajamente financiare pe măsura acestor politici.  

 

 

 

Cu deosebit respect,               

Ruslan Codreanu, 

Președinte, 

Partidul „Puterea Oamenilor”, 

Telefon: +373 794 27 370 

 

                                                        
1 https://escoala.chisinau.md/ 
2 https://egradinita.md/ 
3 https://noi.md/md/capitala/codreanu-insista-vrea-capul-directoarei-de-la-lastaras 
4 https://agora.md/stiri/56151/directoarea-gradinitei-177-din-capitala-a-fost-demisa--codreanu-vom-sesiza-si-procuratura 
5 https://www.facebook.com/CentrulMunicipalTineretChisinau/ 
6 http://tvrmoldova.md/social/la-chisinau-s-a-deschis-un-centru-de-asistenta-stradala/ 
7 https://www.unicef.org/moldova/comunicate-de-pres%C4%83/consolidarea-sistemului-de-protec%C8%9Bie-copilului-%C3%AEn-municipiul-
chi%C8%99in%C4%83u 


