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NOTĂ INFORMATIVĂ 

în rezultatul vizitei de lucru  în cadrul Secției de Asistență Socială și Protecția 

Familiei Anenii Noi ce a avut loc la 25 aprilie 2013 

 

Pentru anul 2013, avocatul parlamentar pentru protecția drepturilor copilului 

fiind susținut de Serviciul protecția drepturilor copilului și-a propus să analizeze 

activitatea autorităților tutelare/Structura teritorială de asistență socială și protecția 

familiei (modalitatea de întocmire a graficelor de întrevederi și a avizelor – 

concluzie în cazurile cînd există litigii între părinți, modalitatea de întocmire a 

graficelor de întrevederi, etc). 

Astfel, în scopul realizării activităților planificate pentru anul 2013, Tatiana 

Crestenco - Șef, Serviciul protecția drepturilor copilului și Tamara Tentiuc – 

consultant principal, la data de 25 aprilie 2013, au  efectuat o vizită de lucru în 

cadrul Secției de Asistență Socială și Protecția Familiei Anenii Noi. În cadrul 

vizitei au fost purtate discuții cu specialistul principal în protecția drepturilor 

copilului și au fost examinate mai multe dosare instituite pe mai multe cazuri în 

care Secția de asistență socială și protecția familiei intervine în calitate de 

autoritate tutelară. 

Sistemul  de  protecție a copilului este format din mai multe elemente care 

urmează să conlucreze între ele. Printre elementele acestui sistem se regăsește și  

Secţia/Direcţia  de  asistenţă socială şi protecţie a familiei (în mun. Chişinău 

Direcţia pentru protecţia copiilor) care este o structură constituită în cadrul 

autorităţii  publice   locale   de   nivelul  al doilea care asigură aplicarea legislaţiei 

privind protecţia socială a copilului şi familiei. Această responsabilitate se 

realizează prin exercitarea funcţiei  de  autoritate tutelară. 

Conform Codului Familiei, autoritatea tutelară este responsabilă  de  

depistarea copiilor  rămaşi fără ocrotire părintească, evidenţa acestora şi, în fiecare 

caz aparte, în dependenţă  de  circumstanţele concrete, alegerea formei adecvate 

 de  protecţie a copiilor. De asemenea, potrivit Codului Familiei autorității tutelare 

îi revin și alte atribuții printre care: eliberarea avizului-concluzie în cazurile în se 

determină locul de trai al copilului minor, în cazurile de partajare a averii, de 
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instituire a tutelei/curatelei, participarea în calitate de reprezentant legal al 

copilului în cazurile copiilor orfani, abandonați, eliberarea acordurilor în cazurile 

de înstrăinare a bunurilor de către părinți, apărarea intereselor copiilor în cazurile 

obținerii pensiei de întreținere de la părinții ce nu-și exercită obligațiile, etc. 

 În cadrul vizitei s-au constatat mai multe deficiențe și probleme printre care: 

- Specialistul principal pentru protecția drepturilor copilului reprezintă 

interesele copiilor de pe teritoriul raionului Anenii Noi, dar participă în ședințele 

de judecată ce se examinează în Judecătoria Bender cu sediul în localitatea Varnița 

în cazurile copiilor ce locuiesc în regiunea transnistreană, acest lucru duce la 

dublarea activității specialistului;  

- Specialistul principal pentru protecția drepturilor  copilului nu are o fișă a 

postului cu sarcini și atribuții concrete. Lipsește diviziunea muncii între specialistul 

principal pentru protecția drepturilor copilului și specialistul în problemele 

familiilor cu copii în situaţie  de  risc
1
; 

- În cadrul activității desfășurate specialistul se conduce de o Instrucțiune 

aprobată printr-o Hotărîre a Adunării Ministerului SSR Moldovenești din 

11.12.1972. Doar această instrucțiune conține informație despre procedura de 

instituire a tutelei deoarece Codul Civil și Codul Familiei conțin noțiuni generale. 

Instrucțiunea în cauză nu este relevantă situației actuale, iar Ministerul Muncii 

Protecției Sociale și Familiei ”întîrzie” să elaboreze o Instrucțiune metodică 

corespunzătoare; 

- Lipsește o Instrucțiune privind procedura de înregistrare și examinare a 

cererilor privind întocmirea graficului de întrevederi dintre părinți și copii, de 

examinare a adresărilor privind eliberarea acordului de înstrăinare a bunurilor 

imobile de către părinți și procedura și termenul de păstrare a dosarelor întocmite 

pe marginea adresărilor. Ca și în cazul Instrucțiunii privind procedura de instituire 

a tutelei/curatelei, Ministerul de resort nu a elaborat instrucțiunile în cauză, iar 

specialiștii sunt puși în situația de a se conduce de normele nescrise și experiența 

colegilor din cadrul altor Structuri teritoriale de asistență socială și protecția 

familiei; 

Au fost stabilite și alte lacune, specialistul principal primind recomandări 

verbale privind înlăturarea acestora. Totodată, Ministerul Muncii Protecției Sociale 

și Familiei urmează să organizeze instruire continuă în domeniul juridic al 

specialiștilor astfel încît aceștia să dețină cunoștințe privind procedura de apărare a 

drepturilor copilului.  

Pentru a-și atinge obiectivele, acest vast și complex sistem de protecție a 

familiei și copilului organul central de specialitate al administrației publice, 

subordonat Guvernului – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei  trebuie 

                                                           
1
 La momentul vizitei funcția de specialist în problemele familiilor cu copii în situaţie  de  risc era vacant, prin 

urmare atribuțiile acestei funcții erau puse pe seama specialistului pentru protecția drepturilor copilului 



să elaboreze, să promoveze și să asigure realizarea politicilor statului în domeniul 

protecției copilului. 

 

25 aprilie 2013 

Tatiana CRESTENCO 

Șef,  Serviciul protecţia drepturilor copilului 


