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Aspecte introductive

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului iEi desfEqoard activitatea in temeiul

tratatelor intemalionale la care Republica Moldova este parte, Principiile de la Parisr, art.59

al Constituliei Republicii Moldova qi Legii cu privire la Avocatul Poporului
(Ombudsman), nr. 52 din 3 aprilie 20142 qi igi exercitd atribuliile pentru asigurarea

respectdrii drepturilor qi a libertdlilor copilului gi realizdrii, la nivel nalional, de c6tre

autoritAtile publice centrale qi locale, de cdtre persoanele cu funcfie de r6spundere de toate

nivelurile a prevederilor Convenfiei ONU cu privire la drepturile copilului.
Monitorizarea respectdrii drepturilor copiilor cu dizabilitdli aflali in Centrele de

plasament temporar, a fost mereu una din prioritetile Avocatului Poporului 'pentru

hrepturile copilului. in acest sens, pe parcursul anilor fiind elaborate mai multe rapoarte qi

anume:

o Raport preliminarinbazavizitei la Casa-internat pentru copii cu deficienle mintale
(b6iefi) din Orhei din 08 septembrie 2015;3

oRaporl special ,,Evaluarea situafiei copiilor plasali in casele-internat pentru copii

cu deficienle mintale Orhei gi HAnceEti in proces de dezinstitulionalizare";a

oRaportul privind vizita preventivi efectuati in Casa-internat pentru copii cu

deficienle mintale @Aie1i) or. Orhei din 20 martie 2018':
oRaportul privind vizita preventivd efectuatd in Casa-internat pentru copii cu

deficienle mintale (fete) or. HAnceEti din 16 martie 2018;6

oRaportul privind vizitele de monitorizare a respect6rii garanfiilor de bazdpe durata

epidemiei Covidlg in cadrul Centrelor de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilitali

rAdoptate prin Rezolufia Adundrii Generale a ONU, nr.481134 din20.12.1993.
2 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc-id:222 I I &lansro
3 http://ombudsman.md/-wp-content/uploads/2018/10/raportul-vizitei-orhei-20l5r.pdf
4 http://ombudsman.md/wp-contenvuploads/2018/l0lraport-diz-2017-red-0'pdf
5 http://ombudsman.md/wp-content/uploadsl2O19l}7/Raport-privind-vizita-preventivYoC4%o83-efectuat%oC4oh83-la'Casa-
internat-pentru-copii-cu-de ficienYoCSYogBe-mintale-b%C4%83ie%C8%9Bi-din- orao/oC}Yo99ul-Orhei-din-20-martie-

2018.pdf

%C3%AEn-Casa-internat-pentru-copii-cu-deficien%C5%A3e-mintale-fete-or.-H%C3YoAEnce%C5%9Fti-din- l6-martie-
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(Orhei qi Hdnceqti), efectuate in datele de 6 octombrie 2020 gi 20 octombrie 20207, iar
nivelul de respectare fiind reflectat inclusiv, Ei in Rapoartele anuale privind respectarea
drepturilor copilului in Republica Moldova.8 e r0 1l

Urmare a rapoartelor elaborate a concluziile qi recomandarilor fcrrmulate se necesitd
adoptarea unor decizii prioritare Ei decisive in scopul asigurdrii respectdrii drepturilor
copiilor cu dizabiliteli in centrele de plasament.

A. Observafii generale

lJrmare a monitorizdrii implementdrii recomandirilor Avocatului Poporului pentru
drepturile copilului inaintate, pe parcursul mandatului, la compartimentul copiilor plasafi
in Centrelor de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilitali (Orhei qi Hdnceqti) s-a
elaborat ,,Evaluarea situafiei copiilor plasafi in casele-internat pentru copii cu deficienle
mintale orhei Ei HdnceEti in proces de dezinstitu{ionalizare".l2

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a concluzionat cd unele recomanddri
inaintate anterior cu privire la condiflile de plasament, mecanismul de incluziune sociald,
diminuarea coraportului personal de ingrijire-tutelafi, nu au fost implementate, iar altele -
doar par{ial implementate.

In cadrul evaludrii situaliei copiilor plasali in casele-internat pentru copii cu
deficienfe mintale Orhei qi H6nceqti, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a
constatat cd Regulamentele-cadru privind organizarea qi funclionarea Centrelor de
plasament temporar pentru copii cu dizabiliteli HanceEti gi Orhei nu sunt-aprobate, deEi
recomandarea Ombudsmanului Copilului, in acest sens, a fost inaintati in anul 2017.

in cadrul procesului de monitorizare s-a constatat cddin numdml total de persoane
aflate in Centrele de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilitdti (Orhei Ei H6nceEti),
numdrul copiilor este net inferior fa16 de numdrul persoanelor adulte.

In contextul celor sus-menfionate, Ombudsmanul Copilului remarcd cE in cele dou6
institulii predestinate plasamentului copiilor cu dizabilitili severe se afld la moment un
numdr mult mai mare de adul1i, dec6t de copii, ceia ce contravine Recomanddrilor
internafionaler3 din domeniul protecliei copiilor, fapt ce poate pune in pericol siguranla Ei
protec{ia copiilor. Prezen\a unui numdr mare de beneficiari adulli in aceastd institu{ie este
dovadd a acliunilor ineficiente ale statului, in vederea dezinstitufionerliz6rii gi integrdrii
acestora intr-un mediu familial.

Un aspect imperios de men{ionat este faptul cd toate instruirile personalului din
cadrul Centrelor monitorizate, sunt planificate, organizale gi desifXEurate de c6tre
organtza[iile non-guvernamentale, statul neav6nd nici o implicalie in acest sens, cu toate

7 http://ombudsman.md,/wp-contenVuploadsl2O2ll02/08- l -04-din- 16.02.2021-CPTCD-Orhei-Raport-p-d-vizita-la-CpTpD-
H%c3%A2nce%c8Yo99ti-la-06.10.2020-%c8%99i-cPTPD-orhei-la-20.10.2020.pdf
8 http://ombudsman.md./wp-content/uploads/20 1 8/ l0 lraport 201S_final.pdf
e http://ombudsman.md/wp-content/uploads/20 I 8/ l0 lraport2}lTredfinal.pdf
r 0 http://ombudsman.md/wp-content/upl oadsl2020 l O I/RAPORT 20 1 8 hnal.pdf
rr http://ombudsman.md/wp-contenrupl oadsl2O2Ol09/Avocatul-Foporului_Raport-_aprobare-pentru-tipar.pdf
12 http://ombudsman.md/wp-content/upl oadsl2}2l111/Raport-Orh ei-Ho/oC3YoAenceoloCgNgeii-nnat-.pOf 

-

13 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ I 5/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang:en&TreatylD=5&D ocTypelD: l I
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ce anume acesta trebuie s6 fie actorul principal in instruirea qi abilitarea personalului din
aceste institulii.

In ceea ce priveEte personalul angajat, acesta era insuficient in raport cu specificul
activitefii qi al contingentului de beneficiari. Lipsa de motivare salarialS constituie cauza
principalS care genereazd, insuficienf6 qi fluctualia de personal, prin urmare, Ombudsmanul
Copilului a recomandat reexaminarea modului de remunerare a personalului angajat in
instituliile psiho-neurologice, reieqind din specificul qi riscurile clrora sunt expuqi
angajaJi.

In procesul monitorizdrii implementSrii recomanddrilor, a fost analizat gi numdrul
copiilor reintegrali in familie qi comunitate. Prin urmare s-a constatat cd in perioada 2016-
2020, din cadrul Centrului de Plasament Temporar al Copiilor cu Dizabilit6{i din
municipiul H6ncegti, au fost reintegrafi in familiile biologice 6 copiii, iar din cadrul
Centrului de Plasament Temporar al Copiilor cu DizabilitAfi din municipiul Orhei, au fost
reintegrali 3 copii.

Se constatd cd numdrul mic de copii, aflali in proces de dr:zinstitulionali zare,
demonstreazd cd, gradul de dizabilitate a copiilor este unul sever, procesul de reabilitare qi
de pregdtire a tutelalilor pentru viafa in comunitate decurge anevoios. Familia
biologicdlldrgitit nu este pregdtiti nici moral, nici material de a lua copilul in familie.
Aceqtia nu sunt pregitifi qi nu dispun de abilit6fi de ingrijire care ar rdspunde nevoilor
acestor copii. Din cauza problemelor de sdndtate Ei necesitdlile pe carre le au copii, este
destul de problematic de a identifica o altd formd de proteclie.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, a constatat ad, persoanele cu
dizabilitdfi, inclusiv copiii cu dizabilitSli benefrciazd,, dupi caz, de rnai multe tipuri de
prestalii sociale, inclusiv: pensie de dizabilitate sau, alocafie sociald de stat, aloca{ie pentru
ingrijire, insolire qi supraveghere, suport financiar de stat, compensalie pentru serviciile de
transport, dupd caz, ajulor social Ei ajutor pentru perioada rece a anului, ajutor material.

Evident ci cuantumul prestaliilor sociale oferite familiilor cu copii cu dizabilitdli
adesea nu acoperd cogul de consum. Aceastd situalie este condilionatd de faptul cd pAni la
moment nu este stabilit minimul de existenfd pentru un copil cu dizabiltitefl.

in contextul celor menlionate, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, a
inaintat in adresa Parlamentului Republicii Moldova propunere de modificare a legisla{iei,
in scopul stabilirii valorii minimului de existenld pentru copii cu dizabilitali la nivel
nafionalra. Parlamentul a remis adresarea Cancelariei de Stat, care la r6ndul ei a remis
propunerea privind stabilirea minimului de existenfd pentru copii cu dizabilitdli citre
Ministerul Muncii gi Protecliei Sociale. Prin rdspunsul ministeruluirs nr. 0915554 din
03.11.2021, acesta nu se expune asupra recomanddrii privind stabillirea minimului de
existenld pentru copii cu dizabilitSli.

In procesul de monitorizare, administrafia Centrului de plasament temporar pentru
copii cu dizabiliteli din municipiul H6nceEti, a susfinut cd institulia a fost asiguratd cu
mobilier, tehnic6, material didactice conform necesitdlilor copiilor. Centrul de plasament

ra http://oq}b-udsman.md/wp-content/uploads/202 l/10/Propunere-minim-existenta-semnat.pdf
1s http://ombudsman.md/wp-content/uploadsl2022l0llt%C4%83spuns-Ministerul-Muncii-%C8o,699i-Protec%C8%9Biei-
Sociale.pdf



temporar pentru copii cu dizabilitali din municipiul orhei, a indicat cd a fost asigurat par{ialcu suportul necesar in achizitionarea mobilieiului gi rehnicii, suslinand ; ilC [ia arenevoie de echipat:lt pertru persoanele imobilizate orizontal qi care sunt in stare gravd.Amenajarea teritoriului centrului de plasament iemporar pentru copii cu dizabilita{i dinmunicipiul orhei nu este corespunz5toare, nu sunt instalalii pentru petrecerea timpuluiliber al copiilor, iar cele care sun! sunt ruginite, defectate, ..iu.. fune in pericol siguranlaqi prote cli a benefi c i ari lor instituli i lor resp-ective
comentariul General nr. t7 (2oti) privind.dreptul copilului la odihnd, timp liber,joc, activitSli recreative, via[d culiurald qi artistica al comitetului oNU cu privire ladrepturile copilului, dar qi convenfia oNiJ cu privire la drepturii., prin prisma art. 31,subliniazd faptul cd implicarea in via[a cult;ala a unei comunitd{i este un elementimportant al sentimentului de apartenenfa al copiilor. copiii mogtenesc Ei exper imenteazdvia[a culturala qi artisticd a familiei, comunitalii gi so.ietalii lor gi, prin acest proces, igidescoperd qi i$i forjgazd propriul sentiment de identitate gi, la r6ndul s6u, contribuie lastimularea qi sustenabilitatea vie(ii culturale qi a artelor tradilionale.
Reiegind din cele menfionate, nerealizarea recomand5rilor i]naintate de c6treAvocatul Poporului.pentru drepturile copilului se rSsfrange negativ Ersupra gradului derespectare a drepturilor cu dizabilititti din cadrul centrelor'd. ptlru,,.,1 temporar pentrucopii cu dizabilitdli.

B. Standarde apricabile ;i aprecierea Avocatului poporului

Convenfia privind drepturile persoanelor cu dizabilit|tlir6, prevede faptul cd StatelePdrti vor lua toate mdsurile n...iu.. prin adop tarea masuriior adecvate legislative,administrative qi de altd naturd pentlu a se asigu ra cd,minorii cu dizabilitdli se bucurd pedeplin de toate drepturile Ei libertdfile fundam.Intul. ale omului, in condilii de egalitate cuceila[i copii. in toate acfiunile care privesc copiii cu dizabilitdli, va fi luat in considerarecu prioritate interesul superior al copilului.
comentariul general nr. 9 (2006) privind drepturile copiilor cu di:zabil itdgi relateazdcd statelor pdr{i sd se asigure cd tofi copiii sub jurisdic{ia lor beneficia zd, detoate drepturileconsacrate in convenlie fErE nici un fel de discriminu... Aceasta mernfiune explicit6 adizabilitdfii ca motiv interzis pentru discriminare in articolul 2 este unicd rpi se poate explicaprin faptul cd copiii cu dizabilitdti aparfin unuia dintre cele mai vulnerabile grupuri decopii' Discriminareaare loc - adesea de facto - in diferite aspecte ale viefii qi dezvolt6riicopiilor cu dizabilitdfi. De exemplu, discriminarea social6 qi stigrnatizarea duc lamarginalizatea qi excluderea u..rio.u qi pot chiar sd le ameninfe supraviefuirea qidezvoltarea, daca merge pdnd la violenEi fizica sau mentald imporlriva copiilor cudizabilitltfi' Discriminarea in furnizarea de servicii ii exclude de la educa]ie qi le refuzdaccesul la servicii sociale qi de sdn[tate de calitate. Lipsa unei educa(ii Ei a unei instruiriprofesionale corespunzdtoare ii discrim ineazdnegandu-ie oportunitaii ae angajare in viitor.stigmatul social, fricile, supraprotejarea,atitudinile negative, n....dir1ele qi prejudecalile

16 https;//www.legis.md/cautare/getResu lts?doc_id= l l 7g3 9&rang:1q
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predominante impotriva copiilor cu dizabilitali r6mdn putemice in multe comunitdli qi duc
la marginalizarea qi instrdinarea copiilor cu dizabilititqi.

In conformitate cu standardele nalionalerT, institulia de plasament, oferd copilului aflat
in dificultate servicii de ingrijire, educatie, recuperare, (re)integrare, asisten{a medicala qi

socialS; asigurd acestuia condilii optime de dezvoltare armonioasd; sprijind relaliile dintre
copil Ei familia sa. Copiii beneficiazd de ingrijire de tip rezidenlial numai dupd ce s-au
depus toate eforturile qi dupS ce s-au epuizattoate altemativele de tip familial. Plasamentul
institulional reprezintd ultima opliune de proteclie a copilului. Toate activitdtile desfEgurate
in institufie au in vedere caracterul temporar al plasdrii copilului ;i primordialitatea
revenirii in mediul familial qi in comunitatea din care acesta face parte.

Instituliile rezidentiale, continua a fi considerate de unii actori statali ca fiind cea mai
bun[ modalitate {e a avea grijl de copiii vulnerabili, qi de adullii care necesitd diverse
tipuri de sprijin. In acest sens, s-a demonstrat ca ingrijirea institufionala duce in mod
invariabil la rezultate mai scdzute in ceea ce priveEte calitatea viefii, echivalAnd adesea cu
segregarea, comparativ cu serviciile de calitate din cadrul comunitdlii. in deosebi, este de
mentionat c5 atunci c6nd este vorba despre copii de vdrste foarte mici, chiar ;i perioada de
timp relativ scurtS, petrecuti in plasament institulionalizat, pcrate afecta negativ
dezvoltarep psihic-emolionald qi poate avea consecinfe Ei asupra comportamentului
copilului. In acest context, Avocatul Poporului pentru drepturilor, iqi reitereazd, opinia sa
prin care considerd institulionalizareadrept o politici ineficientl qi o incdlcare a drepturilor
copilului.

In succesiunea considerentelor enuntate, in temeiul articolului2aQ) al Legii nr.52
din 03.04.2014, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului formuleazd in continuare
urmStoarele:

RECOMANDART:

1. Ministerul Muncii qi Protecfiei Sociale, Agen{ia Nafionall Asisten{i Sociall
va dezvolta implementarea, monitorizarea qi evaluarea unei politici cu.prinzdtoare care si
acopere toate domeniile reglementate de Conven{ie, care sd fie suslinutd de resurse
umane, tehnice Ei financiare suficiente pentru acoperirea necesitdlilor copiilor cu
dizabilitSli (inclusiv, echipamente necesare);

2. Ministerul Muncii qi Protecfiei Sociale, Biroul Na{ional de Statistici va
elabora o formuld de calcul a minimului de existen!5 a persoanelor/copiilor cu dizabilitili,
inclusiv, dezagregatd pe tipul de dizabilitate;

3. Ministerul Muncii qi Protec(iei Sociale va institui mecanisme intersectoriale
unificate de monitorizare post-institufionald a copiilor cu dizabilitSli pentru elaborarea de
programe intersectoriale de proteclie a copilului cu dizabiliteli la nivel local, teritorial ;i
nalional;

17 Standardele minime de calitate privind ingrijirea, educarea gi socializara copiilor din institulii de tip reziden{ial, aprobate
prin Hotlrirea Guvernului R.Moldova nr.432 din20.04.2007, aacesibil pe httns://www.legis.md,/cautarel
getResults?do c _id:25 I 33 &lang=ro
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4' Ministerul Muncii gi Protec{iei Sociale, Ministerul S5n5ti{ii va intreprinde
mdsuri pentru funclionalitatea mecanismului de cooperare interinstitulionaLi- prin
elaborarea programelor de instruire, p_entru toli actorii mecanismelor de cooperare
intersectoriald cu abordare unicd pentru fiecare mecanism adresat in domeniul respectdrii
drepturilor copiilor cu dizabilitdfi;

5' Ministerul Muncii qi Protecfiei Sociale, Ministerul Sinitifii va elabora
programe de instruire, inclusiv continud qi la locul de muncd pentru psihologi, personalul
de ingrijire, educatori, alli actori implicaji in activitatea cu copiii cu dizabifiali;

6' Ministerul Muncii qi Protecfiei Sociale va solicita autoritaliloi abilitate,
scoaterea moratoriului pentru funcliile de ingrijire qi a personalului auxiiiar din cadrul
Centrelor de plasament temporar pentru copiii iu dizabiiitefi din murricipiul H6ncegti qi
Orhei;

in conformitate cu alin.(3) art.24 al Legii nr.5212014, despre rn6surile intreprinse,
solicitdm sd fim informali in termeni proximi.

Cu respect, ,rt,M/
Maia nANAnnSCU,

Avocatul Poporului pentru drepturilor copilului

Ex. Victor Solomon, telr.060002646
Email: v ictor.solomon@otnbudsman.md
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