Anexă
la ordinul şefului DMPDC nr. 77 din 12.05. 2011
cu modificările şi completările
aprobate prin ordinul nr. 114 din 02. 10. 2012

REGULAMENTUL - CADRU
de activitate a Comisiei pentru protecŃia copilului aflat în dificultate
din cadrul
DirecŃiei municipale pentru protecŃia drepturilor copilului
şi direcŃiilor pentru protecŃia drepturilor copilului
din sectoarele mun. Chişinău
Capitolul I
DispoziŃii generale
1.1.

Comisia pentru protecŃia copilului aflat în dificultate (în continuare Comisie)
este organul colegial creat în vederea examinării situaŃiei copilului aflat în
dificultate şi asigurării protecŃiei drepturilor lui.

1.2.

În activitatea sa Comisia se călăuzeşte de prevederile ConstituŃiei Republicii
Moldova; Legii nr.338-XII din 15-12-1994 privind drepturile copilului;
Codului familiei, aprobat prin Legea R.M. nr.1316-XIV din 26-10-2000;
ConvenŃia ONU cu privire la drepturile copilului şi alte acte normative ce
Ńin de protecŃia drepturilor copilului, precum şi de prezentul Regulament.

Capitolul II
Scopul, obiectivele şi reglementările generale ale activităŃii
Comisiei pentru protecŃia copilului aflat în dificultate
din cadrul DMPDC şi DPDC de sector.
2.1. Scopul funcŃionării Comisiei este promovarea şi asigurarea respectării
drepturilor copilului aflat în dificultate.
2.2. Obiectivele de bază ale activităŃii Comisiei sînt următoarele:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

protecŃia dreptului copilului la abitaŃie şi educaŃie în familie;
protecŃia dreptului copilului de a comunica cu părinŃii şi alte rude;
protecŃia dreptului copilului de a fi protejat;
protecŃia dreptului copilului la exprimarea opiniei;
protecŃia dreptului copilului la nume de familie şi prenume;
protecŃia drepturilor patrimoniale ale copilului.
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2.3. Comisia are dreptul să invite la şedinŃă reprezentanŃii anumitor instituŃii ce au
atribuŃiile corespunzătoare cazului examinat.
2.4. Comisia are dreptul să ceară de la persoanele/instituŃiile implicate în caz
prezentarea anumitor acte, probe, confirmări.
2.5.

Comisia poate asculta părŃile implicate în litigiu atît împreună cît şi separat
(după caz).

2.6.

ŞedinŃele Comisiei nu sunt publice. Comisia poate să admită prezenŃa la şedinŃă
şi a altor persoane decît cele informate, dacă consideră că prezenŃa lor este utilă.

2.7.

Comisia pentru protecŃia copilului aflat în dificultate din cadrul DMPDC este
ierarhic superioară Comisiei pentru protecŃia copilului aflat în dificultate din
cadrul DPDC din sector.

2.8.

Comisia pentru protecŃia copilului aflat în dificultate din cadrul DMPDC poate
modifica/anula deciziile adoptate de comisia corespunzătoare din cadrul DPDC
din sector.

2.9.

Decizia formulată de Comisia pentru protecŃia copilului aflat în dificultate din
cadrul DMPDC pe marginea cazului analizat anterior de Comisia pentru
protecŃia copilului aflat în dificultate din cadrul DPDC din sector este definitivă
şi poate fi contestată doar pe cale judiciară.

2.10. În cazul litigiilor familiale instanŃa primară de examinare este Comisia pentru
protecŃia copilului aflat în dificultate din cadrul DPDC din sector.
2.11. Examinarea cazurilor copiilor aflaŃi în dificultate Ńine de competenŃa Comisiei
din cadrul DPDC de sector în raza căreia domiciliază copilul sau în a cărei rază
a fost găsit copilul abandonat de către părinte.
2.12. ŞedinŃele Comisiei se convoacă după necesitate, dar nu mai rar de o dată în lună.
2.13. ŞedinŃele Comisiei sînt deliberative dacă la ele participă 50% + 1 din membrii.

Capitolul III
Activitatea Comisiei pentru protecŃia copilului aflat în dificultate
din cadrul
DirecŃiei municipale pentru protecŃia drepturilor copilului
3.1. Comisia are următoarele atribuŃii:
a) Examinarea cazurilor de stabilire a statutului juridic al copilului;
b) Examinarea litigiilor privind copiii adoptabili şi/sau situaŃia copiilor
adoptaŃi;
c) SoluŃionarea cazurilor de încălcare a drepturilor copilului în instituŃiile de
stat, casele de copii, centrele de plasament, etc.;
d) Examinarea litigiilor dintre serviciile de plasament şi familia biologică a
copilului;
e) Aprobarea /revizuirea anuală a activităŃii asistenŃilor parentali
profesionişti, părinŃilor educatori;
2

f) Evaluarea situaŃiei copiilor plasaŃi în serviciile de plasament în vederea
posibilităŃii reintegrării lor în familia biologică sau extinsă;
g) Luarea deciziei privind forma adecvată de plasament a copilului aflat în
dificultate;
h) Prelungirea duratei aflării beneficiarilor plasaŃi în diferite servicii de
plasament din mun. Chişinău;
i) Examinarea deciziilor comisiilor pentru protecŃia copilului aflat în
dificultate din sectoare contestate de beneficiari.
Pct. 3.1. modificat prin ordinul şefului DMPDC nr. 114 din 02. 10. 2012

3.2. În componenŃa Comisiei din cadrul DirecŃiei municipale pentru protecŃia
drepturilor copilului, aprobată de şeful DMPDC, intră: preşedintele (şeful
DMPDC), vicepreşedintele (adjunctul şefului DMPDC), secretarul executiv şi
şase membrii.
3.3. Preşedintele Comisiei exercită următoarele funcŃii:
a) coordonează activitatea Comisiei;
b) convoacă şi conduce şedinŃele Comisiei;
c) deleagă responsabilităŃile membrilor Comisiei;
d) semnează deciziile, procesele-verbale şi alte documente ce vizează
activitatea Comisiei.
3.4. Activitatea curentă a Comisiei este asigurată de secretarul executiv, care este
specialist principal - psiholog în cadrul DMPDC.
3.5. Secretarul executiv al Comisiei este responsabil de: respectarea procedurii de
organizare şi desfăşurare a şedinŃelor Comisiei, întocmirea proceselor-verbale,
perfectarea avizelor/deciziilor şi altor documente privind activitatea Comisiei.
3.6. Întru exercitarea atribuŃiilor sale Comisia adoptă decizii/avize, care pot fi
contestate conform legislaŃiei în vigoare.
3.7. Examinarea fiecărui litigiu presupune întocmirea, din timp, de către specialistul
responsabil de acest caz, a unei note informative (vezi anexa) /proiectul avizuluiconcluzie în cazul în care litigiul se examinează în instanŃa de judecată care este
prezentat secretarului executiv, cu cel puŃin 3 zile pînă la şedinŃă.
Pct. 3.7. modificat prin ordinul şefului DMPDC nr. 114 din 02. 10. 2012

3.8. Deciziile aprobate de Comisie sunt perfectate de către secretarul executiv şi
eliberate, în cel mult 10 zile, sub semnătură, persoanelor vizate în aceste acte, iar
în anumite cazuri, după necesitate, expediate prin poştă.
Pct. 3.8. modificat prin ordinul şefului DMPDC nr. 114 din 02. 10. 2012

3.9. La şedinŃele Comisiei participarea părinŃilor sau a reprezentanŃilor legali a
copilului (tutore/curator) este obligatorie dacă este examinat un litigiu cu privire la
copil, iar, la necesitate, este admisă şi participarea copilului.
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3.10. PărinŃii/reprezentanŃii legali ai copilului vor fi anunŃaŃi în prealabil (dar nu mai
tîrziu de 3 zile pînă la şedinŃă), de către specialistul responsabil de caz, despre
data, ora şi locul desfăşurării şedinŃei.
3. 11. În cazul neprezentării neîntemeiate a părintelui/reprezentantului legal al
copilului sau a membrului familiei extinse, care a depus petiŃia, cazul este scos
de pe rol.
3.12. În cazul neprezentării repetate şi nemotivate a unuia din părinŃi/reprezentantul
legal al copilului (nepetiŃionar), cazul dat este examinat de Comisie în lipsa
acestuia.
3.13. Imposibilitatea prezentării avocatului părŃii în cadrul şedinŃei Comisiei nu
constituie temei pentru neprezentarea părintelui/ reprezentantului legal al
copilului (tutore/curator) la şedinŃă sau pentru amînarea acesteia.
Pct. 3.13. introdus prin ordinul şefului DMPDC nr. 114 din 02. 10. 2012

Capitolul IV
Activitatea Comisiei pentru protecŃia copilului aflat în dificultate
din cadrul direcŃiilor pentru protecŃia drepturilor copilului
din sectoarele mun. Chişinău.
4.1. Comisia pentru protecŃia copilului aflat în dificultate din sector (în continuare
Comisia din sector) îşi desfăşoară activitatea în vederea realizării scopului,
obiectivelor şi reglementărilor generale prevăzute în capitolul II al prezentului
Regulament.
4.2. Comisia din sector are următoarele atribuŃii:
a) Examinarea litigiilor privind participarea părintelui / altor membrii ai
familiei extinse ce locuiesc separat la educaŃia copilului/comunicarea cu
copilul;
b) Examinarea litigiilor privind stabilirea locului de trai a copilului;
c) Examinarea litigiilor privind schimbarea numelui de familie şi/sau
prenumelui copilului;
d) Examinarea cazurilor privind decăderea din drepturile părinteşti;
e) Examinarea cazurilor privind restabilirea în drepturile părinteşti;
f) Examinarea cazurilor privind luarea copilului din familie fără decădere
din drepturile părinteşti;
g) Examinarea litigiilor privind instituirea/anularea tutelei/curatelei şi
plasamentul copiilor;
h) Examinarea cazurilor de stabilire a statutului juridic al copilului;
i) Examinarea posibilităŃilor de reintegrare a copilului în familia biologică,
extinsă sau adoptatoare;
j) Examinarea cazurilor privind protecŃia copiilor victime ale violenŃei în
familie;
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k) Examinarea cazurilor ce vizează respectarea drepturilor patrimoniale ale
copilului;
l) Examinarea cazurilor privind ieşirea copilului din Ńară în lipsa acordului
unui părinte şi alte cazuri similare.
Pct. 4.2. modificat prin ordinul şefului DMPDC nr. 114 din 02. 10. 2012

4.3. Comisia din sector este compusă din: preşedinte (şeful DPDC din sector),
secretarul executiv şi trei-cinci membrii.
4.4. ComponenŃa Comisiei din sector, propusă de conducerea DPDC din sectoare, este
aprobată de către şeful DMPDC.
4.5. Preşedintele Comisiei din sector exercită următoarele funcŃii:
a) coordonează activitatea Comisiei din sector;
b) convoacă şi conduce şedinŃele Comisiei din sector;
c) deleagă responsabilităŃile membrilor Comisiei din sector;
d) semnează deciziile, procesele-verbale şi alte documente ce vizează
activitatea Comisiei din sector.
4.6. Activitatea curentă a Comisiei din sector este asigurată de secretarul executiv, care
este specialist principal în cadrul DPDC din sector.
4.7. Secretarul executiv al Comisiei este responsabil de: respectarea procedurii de
organizare şi desfăşurare a şedinŃelor Comisiei; întocmirea proceselor-verbale,
perfectarea avizelor/deciziilor şi altor documente privind activitatea Comisiei.
4.8. Întru exercitarea atribuŃiilor sale Comisia din sector adoptă decizii/avize, care pot
fi modificate/anulate de Comisia ierarhic superioară a DMPDC şi, ulterior,
contestate conform legislaŃiei în vigoare.
4.9. Examinarea fiecărui litigiu presupune întocmirea, din timp, de către specialistul
responsabil de acest caz, a unei note informative (vezi anexa)/proiectul avizuluiconcluzie în cazul în care litigiul este examinat în instanŃa de judecată care este
prezentat secretarului executiv, cu cel puŃin 3 zile pînă la şedinŃă.
Pct. 4.9. modificat prin ordinul şefului DMPDC nr. 114 din 02. 10. 2012

4.9 1 În cazul evaluării psihologice primare a copilului, psihologul DirecŃiei va
Prezenta Comisiei un raport de evaluare psihologică primară separat.
Pct. 4.9.1 introdus prin ordinul şefului DMPDC nr. 114 din 02. 10. 2012

4.10. Deciziile aprobate de Comisie sunt perfectate de către secretarul executiv
şi eliberate, în cel mult 10 zile, sub semnătură, persoanelor vizate în aceste acte,
iar în anumite cazuri, după necesitate, expediate prin poştă.
4.11. La şedinŃele Comisiei participarea părinŃilor sau a reprezentanŃilor legali a
copilului (tutore/curator) este obligatorie dacă este examinat un litigiu cu privire
la copil, iar în anumite cazuri stabilite de lege este necesară şi participarea
copilului.
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4.12. PărinŃii/reprezentanŃii legali a copilului vor fi anunŃaŃi în prealabil (dar nu mai
tîrziu de 3 zile pînă la şedinŃă), de către specialistul responsabil de caz, despre
data, ora şi locul desfăşurării şedinŃei.
4. 13. În cazul neprezentării neîntemeiate a părintelui/reprezentantului legal al
copilului sau a membrului familiei extinse, care a depus petiŃia, cazul este scos
de pe rol.
4.14. În cazul neprezentării repetate şi nemotivate a unuia din părinŃi/reprezentantul
legal al copilului ( nepetiŃionar), cazul dat este examinat de Comisie în lipsa
acestuia.
4.15. Imposibilitatea prezentării avocatului părŃii în cadrul şedinŃei Comisiei nu
constituie temei pentru neprezentarea părintelui/ reprezentantului legal al
copilului (tutore/curator) la şedinŃă sau pentru amînarea acesteia.
Pct. 4.15 introdus prin ordinul şefului DMPDC nr. 114 din 02. 10. 2012

Capitolul V
DispoziŃii finale
5.1. Prezentul Regulament-cadru intră în vigoare din momentul aprobării lui de către
şeful DirecŃiei municipale pentru protecŃia drepturilor copilului, mun. Chişinău.
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Anexă

Nota informativă
cu privire la cazul ce urmează a fi examinat
1. La solicitarea cui se examinează cazul (cererea unei părŃi, instituŃii; sesizarea unor
cetăŃeni, etc.).
2. Numele, prenumele şi domiciliul părinŃilor, copilului, precum şi vîrsta lui.
3. ConŃinutul litigiului (stabilirea locului de trai a copilului; participarea părintelui ce
locuieşte separat la educaŃia copilului; etc.).
4. Cauzele ce servesc drept motiv pentru litigiu (ce acte dovedesc acest fapt).
5. AcŃiunile şi informaŃia acumulată:
- despre partea care s-a adresat cu problema: vîrsta, locul de muncă, care este venitul,
dacă este căsătorit, componenŃa familiei, atitudinea membrilor familiei faŃă de
problema discutată, relaŃiile dintre membrii familiei;
- informaŃie similară despre partea opusă;
- informaŃie cu privire la participarea fiecărui părinte la educaŃia şi întreŃinerea
copilului.
6. Date despre copil: ocupaŃia copilului, randamentul şcolar, condiŃiile de trai a
copilului (odaie separată, ungheraşul personal, jucăriile, etc.), cine în afară de
părinŃi se ocupă de educaŃia lui, starea sănătăŃii, cum îşi petrece timpul liber,
vacanŃele…
7. Concluzii în urma discuŃiei cu copilul (de cine este mai mult ataşat, care este
atitudinea faŃă de fiecare părinte, cu cine ar dori să locuiască, etc.).
8. Concluzii în urma discuŃiilor cu persoanele, care posedă informaŃie despre copil,
părinŃi, atitudinea acestora faŃă de copil.
9. Concluziile şi recomandările formulate de specialistul care a pregătit cazul pentru
audiere.
10. Nominalizarea actelor ce se conŃin în dosarul prezentat.
11. Semnătura specialistului care a pregătit cazul pentru audiere şi data.
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