Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 766
din 11.10.2011
pentru aprobarea Planului naŃional de acŃiuni privind prevenirea şi
eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015

Publicat : 21.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 176-181

art Nr : 841

În scopul realizării prevederilor ConvenŃiei OrganizaŃiei InternaŃionale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii
copiilor şi acŃiunea imediată în vederea eliminării lor, ratificate prin Legea nr.849-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2002, nr.33-35, art.192), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul naŃional de acŃiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015 (se anexează).
2. Ministerele, alte autorităŃi administrative centrale:
vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a acŃiunilor prevăzute în Planul naŃional de acŃiuni privind
prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015;
vor prezenta, anual, pînă la 15 februarie, Ministerului Muncii, ProtecŃiei Sociale şi Familiei informaŃia privind implementarea Planului susmenŃionat.
3. Ministerul Muncii, ProtecŃiei Sociale şi Familiei, anual, pînă la 31 martie, va prezenta Guvernului informaŃia cu privire la implementarea Planului
naŃional de acŃiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015.
4. Se recomandă autorităŃilor administraŃiei publice locale să implementeze la nivel local acŃiunile prevăzute în Planul nominalizat.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul muncii, protecŃiei
sociale şi familiei
Ministrul educaŃiei
Ministrul finanŃelor

Valentina Buliga
Mihail SleahtiŃchi
Veaceslav NegruŃa

Nr.766. Chişinău, 11 octombrie 2011.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.766
din 11 octombrie 2011
PLANUL NAłIONAL DE ACłIUNI
PRIVIND PREVENIREA ŞI ELIMINAREA CELOR MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI
PE ANII 2011-2015

OBIECTIV GENERAL: ELIMINAREA TUTUROR FORMELOR GRAVE ALE MUNCII COPILULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA PÎNĂ ÎN
ANUL 2015.

OBIECTIV SPECIFIC I: CREAREA ŞI INSTITUłIONALIZAREA MECANISMELOR DE COORDONARE A ACłIUNILOR ÎN DOMENIUL
PREVENIRII ŞI ELIMINĂRII CELOR MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI (NIVEL CENTRAL, RAMURAL ŞI LOCAL).

Nr.
d/o

AcŃiuni

Responsabili
pentru
implementare

Parteneri

Termen de
realizare

Indicatori ai
progresului

Costuri*

1

2

3

4

5

6

7

REZULTAT 1 (OS I): FUNCłIONAREA UNUI MECANISM TRIPARTIT EXTINS DE COORDONARE A ACłIUNILOR ÎN DOMENIUL
PREVENIRII ŞI ELIMINĂRII CELOR MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI.
1.

2.

3.

Elaborarea Regulamentului Comitetului naŃional
director pentru eliminarea muncii copilului, care va
reglementa în mod detaliat modalitatea de
funcŃionare, obiectivele de activitate şi atribuŃiile
Comitetului, precum şi rolul şi atribuŃiile
instituŃiilor-membre ale acestuia
Crearea unui Secretariat permanent al Comitetului
naŃional director pentru eliminarea muncii
copilului, care ar asigura schimbul de informaŃii
între instituŃiile-membre ale acestuia şi alte
structuri relevante, diseminarea informaŃiilor către
publicul larg şi mass-media, atragerea fondurilor
suplimentare
Organizarea şedinŃelor Comitetului naŃional
director pentru eliminarea muncii copilului şi
asigurarea:
a) schimbului de informaŃii între instituŃiilemembre ale acestuia şi alte structuri relevante;
b) diseminării informaŃiilor către publicul larg şi
mass-media;
c) atragerii fondurilor suplimentare

Ministerul
Muncii,
ProtecŃiei
Sociale şi
Familiei
Ministerul
Muncii,
ProtecŃiei
Sociale şi
Familiei

Ministerul
Muncii,
ProtecŃiei
Sociale şi
Familiei

InstituŃiilemembre ale
Comitetului
naŃional director
pentru eliminarea
muncii copilului
InstituŃiilemembre ale
Comitetului
naŃional director
pentru eliminarea
muncii copilului
Secretariatul
permanent al
Comitetului
naŃional director
pentru eliminarea
muncii copilului

Guvernului
Trimestrul IV Hotărîrea
„Cu
privire
la
2011
completarea
Hotărîrii
Guvernului nr.495 din 11
mai 2004” adoptată
Trimestrul IV Hotărîrea Guvernului
2011
„Cu privire la
completarea Hotărîrii
Guvernului nr.495 din 11
mai 2004” adoptată

Trimestrial

1. Numărul de şedinŃe ale
Comitetului naŃional
director pentru
eliminarea muncii
copilului.
2. Schimbul de
informaŃii între
instituŃiile-membre ale
Comitetului naŃional

1

2

3

4.

Stabilirea în regulamentele sau statutele tuturor
InstituŃiileinstituŃiilor-membre ale Comitetului naŃional membre ale
director pentru eliminarea muncii copilului a Comitetului
obiectivelor, sarcinilor şi atribuŃiilor concrete în naŃional director
domeniul prevenirii şi combaterii celor mai grave
pentru
forme ale muncii copilului
eliminarea
muncii copilului

5.

Instruirea membrilor Comitetului naŃional director
pentru eliminarea muncii copilului în domeniul
prevenirii şi combaterii celor mai grave forme ale
muncii copilului

6.

Instruirea membrilor comisiei naŃionale pentru
consultări şi negocieri colective în domeniul
prevenirii şi combaterii celor mai grave forme ale
muncii copilului

7.

Instruirea membrilor comisiilor ramurale şi
teritoriale pentru consultări şi negocieri colective
în domeniul prevenirii şi combaterii celor mai
grave forme ale muncii copilului

Ministerul
Muncii,
ProtecŃiei
Sociale şi
Familiei
Ministerul
Muncii,
ProtecŃiei
Sociale şi
Familiei
Ministerul
Muncii,
ProtecŃiei
Sociale şi
Familiei

4

5

2012

6
director pentru
eliminarea muncii
copilului şi alte structuri
relevante asigurat.
3. Numărul
comunicatelor de presă.
4. Fonduri suplimentare
atrase
Numărul regulamentelor
sau statutelor modificate
sau completate

OrganizaŃia
InternaŃională a
Muncii

2012

Membrii Comitetului
naŃional director pentru
eliminarea muncii
copilului instruiŃi

OrganizaŃia
InternaŃională a
Muncii

2012

Membrii Comisiei
naŃionale pentru
consultări şi negocieri
colective instruiŃi

OrganizaŃia
InternaŃională a
Muncii,
ministerele şi alte
autorităŃi

2012

Numărul membrilor
comisiilor ramurale şi
teritoriale pentru
consultări şi negocieri
colective instruiŃi

7

1

2

3

4
administrative
centrale,
consiliile raionale

5

6

7

OBIECTIV SPECIFIC II: CREAREA UNUI MEDIU FAVORABIL PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA CELOR MAI GRAVE FORME
ALE MUNCII COPILULUI.
REZULTAT 1 (OS II): CONSOLIDAREA BAZEI DE CUNOŞTINłE PRIVIND CELE MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI ŞI
CONSECINłELE ACESTORA.
1.

Diseminarea Raportului analitic “Munca copiilor în Biroul NaŃional
Republica Moldova: Rezultatele cercetării din de Statistică
2009 vizînd activităŃile copiilor”

2015

2.

Realizarea studiilor care generează date privind
munca copilului, difuzarea şi utilizarea rezultatelor
acestora

InstituŃiilemembre ale
Comitetului
naŃional director
pentru
eliminarea
muncii copilului

2015

1. Numărul de exemplare
diseminate ale
Raportului analitic
“Munca copiilor în
Republica Moldova:
Rezultatele cercetării din
2009 vizînd activităŃile
copiilor”.
2. Numărul de utilizatori
ai datelor diseminate
1. Numărul studiilor
realizate.
2. Numărul de utilizatori
ai datelor din studiile
respective.

1
3.

2
Crearea, testarea şi instituŃionalizarea Sistemului
de monitorizare a muncii copilului şi a Bazei de
date privind munca copilului, care va reflecta
unităŃile şi locurile de muncă cu risc sporit de
atragere a copiilor în cele mai grave forme ale
muncii copilului, cazuri de atragere a copiilor în
cele mai grave forme ale muncii copilului,
măsurile întreprinse pentru retragerea copiilor din
cele mai grave forme ale muncii copilului,
sancŃiunile aplicate angajatorilor
Încurajarea participării copiilor în colectarea şi
difuzarea datelor privind cele mai grave forme ale
muncii copilului

3
Ministerul
Muncii,
ProtecŃiei
Sociale şi
Familiei

4

5
2013

6
1. Sistemul de
monitorizare şi Baza de
date funcŃionale.
2. Disponibilitatea
permanentă a
informaŃiilor actualizate
privind munca copilului.

7

2015
Documentele, inclusiv
InstituŃiile-membre ale Comiteştirile şi alte surse de
tului naŃional
informare ce reflectă
situaŃia copiilor care
director pentru
eliminarea muncii
muncesc, întocmite în
copilului,
baza opiniilor copiilor
Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului
din Moldova
REZULTAT 2 (OS II): REVIZUIREA ŞI ACTUALIZAREA LEGISLAłIEI RELEVANTE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII CONDIłIILOR
ADECVATE PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA CELOR MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI.
4.

1.

Ministerul
Muncii,
ProtecŃiei
Sociale şi
Familiei

Efectuarea unei analize a legislaŃiei în vigoare şi
Ministerul
elaborarea propunerilor privind înăsprirea Muncii, ProtecŃiei
Sociale şi
sancŃiunilor prevăzute de legislaŃia Republicii
Moldova pentru implicarea copiilor în cele mai
Familiei,
grave forme ale muncii copilului
Ministerul
JustiŃiei,
Ministerul

2012

1. Analiza legislaŃiei
efectuată.
2. Numărul propunerilor
privind înăsprirea
sancŃiunilor pentru
implicarea copiilor în
cele mai grave forme ale

1

2.

3.

4.

2

3
4
Afacerilor Interne,
Procuratura
Generală
ConfederaŃia
Actualizarea Nomenclatorului de industrii,
Ministerul
profesii şi lucrări cu condiŃii grele şi nocive, Muncii, ProtecŃiei
NaŃională a
proscrise persoanelor mai tinere de optsprezece Sociale şi Familiei Patronatului din
ani, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.562 din
Republica
7 septembrie 1993
Moldova,
ConfederaŃia
NaŃională a
Sindicatelor din
Moldova
Modificarea ConvenŃiei colective (nivel naŃional)
Ministerul
ConfederaŃia
nr.8 din 12 iulie 2007 „Cu privire la eliminarea Muncii, ProtecŃiei
NaŃională a
celor mai grave forme ale muncii copiilor” în Sociale şi Familiei Patronatului din
scopul revizuirii şi actualizării obligaŃiilor părŃilor
Republica
semnatare
Moldova,
ConfederaŃia
NaŃională a
Sindicatelor din
Moldova
Includerea în convenŃiile colective la nivel Ministerele, alte
Patronatele şi
ramural şi teritorial, precum şi în contractele
autorităŃi
sindicatele de
colective de muncă la nivel de unitate a administrative
nivelul
prevederilor privind prevenirea şi combaterea
centrale,
corespunzător,
celor mai grave forme ale muncii copilului
consiliile raionale
angajatorii

5

6
muncii copilului,
înaintate şi aprobate

Trimestrul III Hotărârea Guvernului
2012
„Pentru aprobarea
modificărilor ce se
operează în Hotărîrea
Guvernului nr.562 din 7
septembrie 1993”
adoptata

Trimestrul IV ConvenŃia
colectiva
2012
(nivel naŃional) „Privind
modificarea ConvenŃiei
colective (nivel naŃional)
nr.8 din 12 iulie 2007„Cu
privire la eliminarea
celor mai grave forme
ale muncii copiilor””
încheiată
2015
Numărul
convenŃiilor
colective la nivel ramural
şi
teritorial
şi
a
contractelor colective de
muncă la nivel de unitate
care au fost completate
cu prevederile privind
prevenirea şi combaterea
celor mai grave forme
ale muncii copilului

7

1

2

3

4

5

6

7

REZULTAT 3 (OS II): INTEGRAREA PREVEDERILOR PRIVIND ELIMINAREA CELOR MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI
ÎN POLITICILE RELEVANTE (NIVEL NAłIONAL, RAMURAL ŞI LOCAL) ŞI MECANISMELE DE IMPLEMENTARE A ACESTORA.
1.

Integrarea prevederilor privind eliminarea celor
InstituŃiilemai grave forme ale muncii copilului şi tuturor membre ale
formelor de discriminare în strategiile şi planurile Comitetului
de acŃiuni relevante (nivel naŃional şi ramural) şi naŃional director
mecanismele de implementare a acestora
pentru
eliminarea
muncii copilului

2015

2.

Integrarea prevederilor privind eliminarea celor Consiliile locale
mai grave forme ale muncii copilului în planurile
locale de acŃiuni

2015

3.

Semnarea acordurilor de colaborare în domeniul
InstituŃiileprevenirii şi eliminării celor mai grave forme ale membre ale
muncii copilului între instituŃiile relevante la nivel Comitetului
naŃional, ramural şi local
naŃional director
pentru
eliminarea
muncii
copilului,
consiliile locale

2011-2012

4.

Elaborarea şi aprobarea Regulamentului-tip de
organizare şi funcŃionare şi a standardelor de
activitate a echipelor multidisciplinare locale în

Ministerul
Muncii,
ProtecŃiei

InstituŃiilemembre ale
Comitetul

2012

Politicile relevante şi
mecanismele
de
implementare a acestora
abordează
problema
eliminării celor mai
grave forme ale muncii
copilului şi a tuturor
formelor de discriminare
Numărul
Planurilor
locale de acŃiuni ce
conŃin
prevederile
privind eliminarea celor
mai grave forme ale
muncii copilului
Numărul acordurilor
semnate de colaborare în
domeniul prevenirii şi
eliminării celor mai
grave forme ale muncii
copilului

1. Regulamentul-tip de
organizare şi funcŃionare
a echipelor

1

2
domeniul prevenirii şi combaterii celor mai grave
forme ale muncii copilului

3
Sociale şi
Familiei

4
naŃional director
pentru eliminarea
muncii copilului,
consiliile locale

5

5.

Instituirea şi instruirea echipelor multidisciplinare Consiliile locale
locale în vederea asigurării aplicării la scara
naŃională a modelelor de lucru împotriva muncii
copilului
(monitorizarea
muncii
copilului,
angajarea tinerilor în cîmpul muncii, educaŃie de la
egal la egal etc.)

2015

6.

Întocmirea rapoartelor periodice privind activitatea
Echipele
echipelor multidisciplinare locale şi prezentarea multidisciplinare
acestora consiliilor locale şi Comitetului naŃional
locale
director pentru eliminarea muncii copilului, pentru
considerare şi luare de decizii

Trimestrial

6
multidisciplinare locale
aprobat.
2. Standardele de
activitate a echipelor
multidisciplinare locale
în domeniul prevenirii şi
eliminării celor mai
grave forme ale muncii
copilului aprobate
1. Numărul echipelor
multidisciplinare locale
instituite în baza
modelelor de lucru ale
Programului internaŃional pentru eliminarea
muncii copilului.
2. Numărul de specialişti
(membri ai echipelor
multidisciplinare locale)
instruiŃi
1. Numărul rapoartelor
periodice privind
activitatea echipelor
multidisciplinare locale
prezentate consiliilor
locale şi Comitetului
naŃional director pentru
eliminarea muncii
copilului.
2. Numărul şedinŃelor
Consiliilor locale şi ale
Comitetului naŃional

7

1

2

3

4

5

6
director pentru
eliminarea muncii
copilului în cadrul cărora
a fost examinată
activitatea echipelor
multidisciplinare locale

7

REZULTAT 4 (OS II): UN NIVEL MAI RIDICAT DE CONŞTIENTIZARE DE CĂTRE SOCIETATEA CIVILĂ ŞI FACTORII DE DECIZIE A
PROBLEMEI PRIVIND CELE MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI ŞI CONSECINłELE ACESTORA.
1.

Sensibilizarea deputaŃilor din Parlament, a
membrilor Guvernului, a funcŃionarilor din cadrul
Aparatului Preşedintelui privind munca copilului
pentru obŃinerea sprijinului lor în adoptarea
iniŃiativelor legislative şi financiare în favoarea
prevenirii şi eliminării celor mai grave forme ale
muncii copilului

Ministerul
Muncii,
ProtecŃiei
Sociale şi
Familiei

2.

Desfăşurarea campaniilor de informare a societăŃii
civile, a părinŃilor şi copiilor despre cele mai grave
forme ale muncii copilului şi consecinŃele acestora

Ministerul
Muncii,
ProtecŃiei
Sociale şi
Familiei

2015

Mass-media

2015

1. Numărul factorilor de
decizie sensibilizaŃi.
2. DeclaraŃiile şi
acŃiunile concrete
întreprinse de către
factorii de decizie în
scopul prevenirii şi
eliminării celor mai
grave forme ale muncii
copilului
1. Numărul materialelor
informative elaborate şi
diseminate.
2. Numărul cazurilor de
implicare a copiilor în
cele mai grave forme ale
muncii copilului sesizate
organelor abilitate.
3. Numărul copiilor
retraşi din cele mai grave
forme ale muncii

1

2

3.

Includerea aspectelor privind cele mai grave forme
ale muncii copilului în programele de instruire a
angajatorilor,
sindicaliştilor,
colaboratorilor
autorităŃilor
publice
centrale
şi
locale,
reprezentanŃilor mediilor academice şi a sectorului
non-guvernamental

4.

Elaborarea propunerilor de studii cantitative şi
calitative privind munca copilului, Ńinînd cont de
dimensiunea de gen

5.

3
Ministerul
Muncii,
ProtecŃiei
Sociale şi
Familiei

4

5

6
copilului
1. Numărul programelor
de instruire aprobate, cu
prevederi privind
prevenirea şi eliminarea
celor mai grave forme
ale muncii copilului.
2. Numărul persoanelor
instruite

InstituŃiilemembre ale
Comitetul
naŃional director
pentru eliminarea
muncii copilului,
ConfederaŃia
NaŃională a
Patronatului din
Republica
Moldova,
ConfederaŃia
NaŃională a
Sindicatelor din
Moldova,
consiliile
raionale,
ONG-urile

2015

Ministerul
InstituŃiileMuncii,
membre ale
ProtecŃiei
Comitetului
Sociale şi
naŃional director
Familiei,
pentru eliminarea
Biroul NaŃional muncii copilului
de Statistică
Derularea la nivelul tuturor instituŃiilor de protecŃie
Ministerul
DirecŃiile/secŃiile
a copilului a programelor de informare privind cele
Muncii,
raionale asistenŃă

2015

1. Numărul studiilor
iniŃiate şi/sau realizate.
2. Fonduri disponibile
pentru studierea
fenomenului muncii
copilului

2015

1. Numărul programelor
de informare derulate.

7

1
mai grave forme
consecinŃele acestora

2
ale muncii

copilului

şi

3
ProtecŃiei
Sociale şi
Familiei

4
socială şi
protecŃie a
familiei

5

6.

Cartografierea centrelor de resurse în domeniul
drepturilor omului, drepturilor copilului etc., care
activează în cadrul universităŃilor, ONG-lor şi
dotarea lor cu materiale relevante privind
prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale
muncii copilului

Ministerul
Muncii,
ProtecŃiei
Sociale şi
Familiei

InstituŃiilemembre ale
Comitetului
naŃional director
pentru eliminarea
muncii copilului

2015

7.

Identificarea posibilităŃilor de asigurare a
specialiştilor din diferite domenii cu materiale
informaŃionale şi metodologice pentru lucrul cu
copiii victime şi potenŃiale victime ale celor mai
grave forme ale muncii copilului, precum şi cu
părinŃii lor
Includerea aspectelor privind cele mai grave forme
ale muncii copilului în programele de instruire
continuă a cadrelor didactice şi manageriale,
desfăşurate de Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei şi
alte instituŃii relevante

Ministerul
Muncii,
ProtecŃiei
Sociale şi
Familiei

2015

Ministerul
EducaŃiei

InstituŃiilemembre ale
Comitetului
naŃional director
pentru eliminarea
muncii copilului
Institutul de
ŞtiinŃe ale
EducaŃiei,
Universitatea
Pedagogică de
Stat „Ion
Creangă” din
Chişinău

2012

Includerea aspectelor privind cele mai grave forme

Ministerul

Institutul de

2012

8.

9.

6
2. AcŃiuni concrete
întreprinse în urma
realizării programelor de
informare
Numărul centrelor de
resurse dotate cu
materiale relevante
privind prevenirea şi
eliminarea cele mai
grave forme ale muncii
copilului
Numărul specialiştilor
asiguraŃi cu materiale
informaŃionale şi
metodologice

1. ExistenŃa modulului
privind cele mai grave
forme ale muncii
copilului în programele
de instruire continuă a
cadrelor didactice şi
manageriale, desfăşurate
de Institutul de ŞtiinŃe
ale EducaŃiei şi alte
instituŃii relevante.
2. Numărul cadrelor
didactice şi manageriale
instruite
ExistenŃa modulului

7

1

2
ale muncii copilului în programele de pregătire a
pedagogilor, educatorilor, psihologilor şcolari,
asistenŃilor sociali în cadrul universităŃilor,
colegiilor. Preluarea experienŃei pozitive de la
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălŃi

3
EducaŃiei

4
ŞtiinŃe ale
EducaŃiei,
Universitatea
Pedagogică de
Stat „Ion
Creangă” din
Chişinău,
mediul academic

5

6
privind cele mai grave
forme ale muncii
copilului în programele
de pregătire a
pedagogilor,
educatorilor, psihologilor
şcolari şi asistenŃilor
sociali

7

OBIECTIV SPECIFIC III: IMPLEMENTAREA ACłIUNILOR DE PREVENIRE A IMPLICĂRII COPIILOR ÎN CELE MAI GRAVE FORME
ALE MUNCII COPILULUI ŞI DE RETRAGERE IMEDIATĂ A COPIILOR DIN CELE MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI.

REZULTAT 1 (OS III): ACłIUNI DE FACILITARE A ACCESULUI COPIILOR LA ÎNVĂłĂMÎNT OBLIGATORIU DE CALITATE,
PROGRAME DE EDUCAłIE NONFORMALĂ ŞI PROGRAME DE ORIENTARE PROFESIONALĂ IMPLEMENTATE.
1.

Organizarea acŃiunilor comunitare, în special în Consiliile locale,
mediul rural (primărie, şcoală, biserică, poliŃie,
echipele
organizaŃii
neguvernamentale
etc.)
pentru multidisciplinare
prevenirea abandonului şcolar, identificarea şi
locale
retragerea copiilor din cele mai grave forme ale
muncii copilului şi şcolarizarea acestora

2.

Garantarea accesului elevilor din învăŃămîntul
secundar general la programe de orientare şi
formare profesională (în corelare cu interesele
personale şi cerinŃele pieŃei muncii)

Ministerul
EducaŃiei

InstituŃiilemembre ale
Comitetului
naŃional director
pentru eliminarea
muncii copilului,
consiliile locale,

2015

Numărul copiilor retraşi
din cele mai grave forme
ale muncii copilului şi
şcolarizaŃi

2015

1. Numărul de
profesionişti din
învăŃămîntul secundar
general apŃi să ofere
elevilor servicii de
orientare profesionala de
calitate.

1

2

3

4
echipele
multidisciplinare
locale

5

3.

Dezvoltarea de activităŃi extracurriculare în
vederea prevenirii abandonului şcolar datorat
implicării premature în muncă

Ministerul
EducaŃiei

InstituŃiilemembre ale
Comitetului
naŃional director
pentru eliminarea
muncii copilului,
consiliile locale,
echipele
multidisciplinare
locale

2015

4.

Încurajarea participării copiilor în acŃiuni de
planificare, implementare şi monitorizare a
acŃiunilor de prevenire a abandonului şcolar,
identificare şi retragere a copiilor din cele mai
grave forme ale muncii copilului şi reintegrarea lor
în şcoală

Ministerul
EducaŃiei

Consiliile locale,
echipele
multidisciplinare
locale,
Centrul de Informare şi Documentare privind
Drepturile
Copilului din
Moldova

2015

5.

Includerea în curricula şcolară a subiectelor privind
munca copilului

Ministerul
EducaŃiei

2012

6
2. Numărul elevilor din
învăŃămîntul secundar
general care au beneficiat
de programe de orientare
şi formare profesională
1. Numărul de instituŃii
care organizează
activităŃi extracurriculare
de calitate.
2. Numărul copiilor
preveniŃi şi retraşi din
cele mai grave forme ale
muncii copilului datorită
activităŃilor
extracurriculare de
calitate
1. Numărul de copii
implicaŃi în aceste
acŃiuni.
2. Documentele,
comunicatele de presă
etc., care reflectă opiniile
copiilor privind eficienŃa
acŃiunilor întreprinse.

7

Subiectele privind munca
copilului
incluse
în
curricula şcolara

REZULTAT 2 (OS III): ACłIUNI DE REABILITARE, REINTEGRARE EDUCAłIONALĂ ŞI SOCIALĂ A COPIILOR RETRAŞI DIN CELE

1
2
3
MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI IMPLEMENTATE.
1. ÎmbunătăŃirea accesului la educaŃie şi optimizarea
Ministerul
frecvenŃei în scopul prevenirii reabandonului şcolar
EducaŃiei,
şi asigurării finalizării învăŃămîntului general
obligatoriu, în special în mediul rural

2.

IniŃierea şi încurajarea educaŃiei nonformale în
vederea facilitării reintegrării şcolare a copiilor
care au abandonat şcoala datorită implicării în cele
mai grave forme ale muncii copilului

3.

Dezvoltarea serviciilor de protecŃie a copiilor
retraşi din cele mai grave forme ale muncii
copilului şi sprijinirea familiilor acestora (servicii
de consiliere pentru copii şi părinŃi, servicii
juridice, alte servicii)

4.

Crearea şi dezvoltarea serviciilor de intervenŃie
stradală în vederea identificării şi retragerii copiilor
străzii din cele mai grave forme ale muncii
copilului şi referirii acestora la serviciile de

4

InstituŃiilemembre ale
Comitetului
naŃional director
pentru eliminarea
muncii copilului,
consiliile locale,
echipele
multidisciplinare
locale
Ministerul
InstituŃiileEducaŃiei
membre ale
Comitetului
naŃional director
pentru eliminarea
muncii copilului,
consiliile locale,
echipele
multidisciplinare
locale
InstituŃiileConsiliile locale,
membre ale
echipele
Comitetului
multidisciplinare
naŃional director
locale
pentru eliminarea
muncii copilului
InstituŃiileEchipele
membre ale
multidisciplinare
Comitetului
locale,
naŃional director
centrele de

5

6

2015

1. Infrastructura şcolara
îmbunătăŃită.
2. Curricula şcolara
asigură accesul tuturor
copiilor la educaŃie de
calitate.
3. PărinŃii şi copiii
înŃeleg mai bine
importanŃa educaŃiei

2015

Numărul copiilor
preveniŃi de a intra în
cele mai grave forme ale
muncii copilului , retraşi
din cele mai grave forme
ale muncii copilului şi
şcolarizaŃi

2015

1. Numărul de noi
servicii de calitate.
2. Numărul de copii şi
familii asistate

2013

1. Număr de servicii de
intervenŃie stradală
create.
2. Numărul de echipe

7

1

2
reabilitare

3
4
pentru eliminarea reabilitare socială
muncii copilului

5

6

7

funcŃionale.
3. Numărul de copii ai
străzii retraşi din cele
mai grave forme ale
muncii copilului şi
referiŃi la serviciile de
reabilitare
REZULTAT 3 (OS III): ACłIUNI PENTRU SUSłINEREA FAMILIILOR COPIILOR IMPLICAłI ÎN CELE MAI GRAVE FORME ALE
MUNCII COPILULUI IMPLEMENTATE.
1.

2.

3.

Organizarea programelor de informare şi formare a
Ministerul
InstituŃiilepărinŃilor privind importanŃa educaŃiei, sănătatea şi
Muncii,
membre ale
dezvoltarea copiilor, pregătirea profesională, ProtecŃiei Sociale
Comitetului
drepturile acestora, consecinŃele exploatării
şi Familiei,
naŃional director
copiilor prin muncă
Ministerul
pentru eliminarea
EducaŃiei
muncii copilului,
consiliile locale,
echipele
multidisciplinare
locale
Ministerul
Comitetul
Abordarea aspectelor privind cele mai grave forme
EducaŃiei
naŃional director
ale muncii copilului la şedinŃele cu părinŃii,
organizate de diriginŃi în cadrul şcolii
pentru eliminarea
muncii copilului,
ONG-uri

2015

1. Materiale informative
pentru părinŃi elaborate şi
difuzate.
2. Numărul părinŃilor
informaŃi

2015

1. Suport didactic oferit
diriginŃilor.
2. Numărul părinŃilor
informaŃi privind cele
mai grave forme ale
muncii copilului

Documentarea şi difuzarea experienŃelor şi a
Ministerul
bunelor practici în domeniul prevenirii şi
Muncii,
combaterii celor mai grave forme ale muncii ProtecŃiei Sociale

2015

Numărul de experienŃe şi
bune practici
documentate şi difuzate

InstituŃiilemembre ale
Comitetului

1

2
copilului

3
şi Familiei

4
naŃional director
pentru eliminarea
muncii copilului,
consiliile locale,
echipele
multidisciplinare
locale

Rezultat 4 (OS III): DEZVOLTAREA COOPERĂRII REGIONALE
Ministerul
InstituŃiile1. Schimb de experienŃă şi schimb de informaŃii în
Muncii,
membre ale
domeniul prevenirii şi combaterii celor mai grave
Comitetului
forme ale muncii copilului cu Ńările din Europa de ProtecŃiei Sociale
Sud-Est şi cu alte Ńări ale lumii
şi Familiei
naŃional director
pentru eliminarea
muncii copilului

2.

Organizarea şi participarea la diferite instruiri,
InstituŃiileMinisterul
conferinŃe tematice şi mese rotunde internaŃionale
membre ale
Muncii,
dedicate problemelor privind prevenirea şi ProtecŃiei Sociale
Comitetului
eliminarea celor mai grave forme ale muncii
şi Familiei
naŃional director
copilului
pentru eliminarea
muncii copilului

5

6

2015

1. Numărul de bune
practici documentate şi
difuzate.
2. Numărul de acorduri
de colaborare semnate cu
alte state, instituŃii
publice, organizaŃii
non-guvernamentale
Numărul de bune practici
documentate şi difuzate

2015

7

* FinanŃarea acŃiunilor prevăzute de prezentul Plan naŃional se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetele respective ale autorităŃilor publice relevante
şi din alte surse, conform legislaŃiei.
Costurile realizării prezentului Plan naŃional se pot încadra în bugetul existent, constituit din resursele bugetului public naŃional prevăzute pentru instituŃiile responsabile de realizarea acŃiunilor
prevăzute de prezentul Plan naŃional şi resursele financiare ale donatorilor. În procesul de elaborare a prezentului Plan naŃional a fost imposibilă reflectarea costurilor, această sarcină va Ńine de
responsabilitatea fiecărei instituŃii responsabile de realizarea acŃiunilor prevăzute de prezentul Plan naŃional, în perioada 2011-2015. InstituŃiile responsabile de realizarea acŃiunilor prevăzute de
prezentul Plan naŃional vor întreprinde acŃiuni pentru a direcŃiona activitatea donatorilor spre domeniile neacoperite financiar din bugetul public naŃional.

