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Numărul de petiții adresate avocatului 
parlamentar în perioada 

2009- 2013
ÎN TOTAL:  1072 de petiţii;  soluţionate – 60%



780; 73%

160; 15%

85; 8%
47; 4%

Clasificarea petițiilor în funcţie de 
rezultatul examinării (2008 -2013)

ÎN TOTAL 1072 de petiţii

Acceptate

Remise

Respinse

Restituite



Problemele din domeniul 
drepturilor copilului aflate în vizorul 

avocatului parlamentar

•Respectarea dreptului copilului la 
abitaţie în familie;

•Respectarea dreptului copiilor la 
ocrotirea sănătăţii:

Cazuri de erori medicale în care 
victime au fost copii

Vaccinarea obligatorie a copiilor

Asigurarea accesului copiilor la 
serviciile de sănătate



• Accesul la studii al copiilor, în contextul procesului de reformă 

în sistemul de educaţie şi de optimizare a instituţiilor şcolare;

• Arenda manualelor şcolare;

• Încasarea taxelor şcolare;

• Asigurarea instituţiilor şcolare cu unităţi de 

psihologi, cabinete metodologice, cabinete medicale;

• Probleme legate de asigurarea cu transport pentru 

deplasarea copiilor la şcoală;

• Monitorizarea respectării standardelor de calitate privind 

îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor în instituţiile 

rezidenţiale; 

Problemele din domeniul 
drepturilor copilului aflate în 

vizorul avocatului parlamentar



• Documentarea copiilor;

• Protecţia socială a copiilor;

• Susţinerea din partea statului prin 
asigurarea cu indemnizaţii a 
copiilor adoptaţi şi celor aflaţi sub 
tutelă;

• Susţinerea din partea statului prin 
prisma asigurării cu spaţiu locativ a 
copiilor orfani;

Problemele din domeniul drepturilor 
copilului aflate în vizorul avocatului 

parlamentar
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ACTE  DE REACȚIONARE

ale avocatului copilului (2009-2013)

în total -256

Avize cu recomandări

Sesizări

Demersuri

Cerere de chemare în 
judecată



Studii şi rapoarte

 Starea de lucruri privind reforma structurală 
în învățămînt (generalizare);
Fenomenului violenţei în școală (generalizare)
 Monitorizarea spaţiului mediatic pentru copii
(Raport tematic);
 Respectarea dreptului la asistenţă şi protecţie
socială prin prisma asigurării cu spaţiu locativ a
copiilor orfani (Raport tematic);
Respectarea dreptului copilului la sănătate în
mediul școlar (Raport tematic);
 Respectarea Standardelor minime de calitate
privind îngrijirea, educarea şi socializarea
copiilor din instituţiile de tip rezidenţial.
Respectarea termenului de şedere a copiilor in
instituţiile rezidenţiale (Studiu);
 Plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi
cei aflaţi sub tutelă/curatelă în raionul Şoldăneşti
(Raport)
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Colaborarea cu mass-media:

664 de apariţii unice în presă



COLABORAREA CU 

MASS-MEDIA   ŞI 

ACTIVITĂŢI   DE 

PROMOVARE   A 

DREPTURILOR OMULUI

Avocatul copilului a organizat 
aproximativ 

100  de acţiuni de promovare a 
drepturilor copilului, 

• mese rotunde,
• vizite lunare şi chiar 

săptămînale în localităţile din 
ţară, 

• seminare, 
• întîlniri cu copiii,
• flash-mob-uri, 
• concursuri de desen şi 

radiofonice, 
• festivităţi cu     

participarea  copiilor, 
• ateliere de lucru 

•August 2010-decembrie 
2010, avocatul copilului 
a participat de 2 ori pe 
lună la emisiunea „Noi şi 
societatea” la Radio 
Moldova
•Iulie 2012 –octombrie 
2013 participă la  
emisiunea  săptămînală
„Conexiuni cu valoare 
adăugată” la Radio 
Moldova



La 01 iunie 2012 a fost lansat Forumul 
copiilor - o pagină web creată de 
Serviciul Protecţia Drepturilor Copiilor al 
Centrului  pentru Drepturile Omului din 
Moldova



Telefonul copilului
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Numărul de apeluri
la Telefonul Copilului

2009-2013   - 1431 de apeluri
Linia Fierbinte a 
fost înfiinţată, în 
cadrul Centrului 

pentru Drepturile 
Omului, cu 
susţinerea 

financiară a 
Misiunii OSCE în 

Moldova.  
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Altele

Acordarea pensiei de intretinere

Stabilirea statutului copilului

Perfectarea actelor

Asistenţă medicală

Informaţie despre CpDOM, AP, LF

Tutelă, adoptie, APP, CCTF

Exploatarea prin muncă

Abuz sexual

Abuz fizic/emoţional/neglijare

Educaţie

Probleme legate de locuinţă

Ajutor material, scutiri, indemnizatii

Tematică apelurilor 

la Telefonul copiilor (2009-2013)



Vă mulțumesc pentru atenție!


