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CONFERINȚA  INTERNAȚIONALĂ

Respectarea dreptului copilului la abitație în familie. 
Analiza situației existente în Republica Moldova prin 

prisma practicilor pozitive ale altor țări



Prevederile fundamentale ce reglementează protecția cpiilor orfani

Constituția RM 
Articolul 49. Protecția familiei și a copiilor orfani

(1) Statul faciliteaza, prin masuri economice si prin alte masuri, formarea familiei si indeplinirea obligatiilor ce ii
revin.

(2) Statul ocroteste maternitatea, copiii si tinerii, stimulind dezvoltarea institutiilor necesare.
(3) Toate preocuparile privind intretinerea, instruirea si educatia copiilor orfani si a celor lipsiti de ocrotirea

parintilor revin statului si societatii. Statul stimuleaza si sprijina activitatea de binefacere fata de acesti copii.

Convenția ONU privind Drepturile Copilului (CDC) 
Articolul 20, alin. (3)

Accentuează faptul că în luarea deciziilor în legătură cu îngrijirea alternativă „se va analiza în mod adecvat
caracterul benefic al continuităţii în educarea copilului şi în baza etnică, religioasă, culturală şi lingvistică”.

Articolul 21 
Stabileste principiile de bază care urmează a fi respectate în adopţiile naţionale şi interstatale si nu este în nici un

caz unica prevedere a CDC cu relevanţă directă pentru adopţie.
Articolul 25 

Cu privire la revizuirea periodică a plasării este de asemenea relevant, deoarece mulţi copii potenţial eligibili 
pentru adopţie trăiesc în orfelinate sau în alte instituţii, unde ei deseori tânjesc sau sunt uitaţi până la maturitate.



Problemele majore identificate în procesul adopției

1. Promovarea adopției naționale. 

Mulți subiecți în RM interpretează greșit secretul adopției considerând ca cel mai importat lucru este
păstrarea în secret a adopției, iar unele cerințe sunt uneori exagerate față de potențialii părinți adoptatori
privind copilul adoptiv, și duc la confuzii privind scopul real al adopției.

 În ce privește caracterul secret, este vital să facem distincția între, pe de o parte, confidențialitatea dorită
a procedurii și a registrelor față de terțe persoane și, pe de altă parte problema “caracterului secret” care
duce la aceea că adopția este ascunsă de copil și alte părți implicate. “Secretele“ de acest tip pot avea efecte
negative pe termen lung.

Procedura adopției nu este clară și puțini oameni cunosc detaliile. Din aceste considerente Guvernul RM,
ca măsură de protecție a copiilor lipsiți de grijă părintească, trebuie să depună eforturi considerabile nu
numai pentru a promova adopția dar și pentru a explica ce presupune procesul adopției.

 În practică, persoanele care doresc să adopte un copil se confruntă cu dificultăți în accesarea și
desfășurarea mecanismului și procesului de adopție.



2. Colectarea datelor și statistica

 Colectarea datelor corecte privind identificarea clară a copiilor care pot fi adoptați (atât la nivel național, cît și
la nivel internațional) este în continuare nesatisfăcătoare. Lipsa instrucțiunilor clare și a raportării sistematice
este unul dintre obstacolele care necesită a fi excluse din sistemul actual.

Astfel pe pagina web a MMPSF: www.mmpsf.gov.md informația privind copii cu statut de adopție
internațională este aceeași dar cu mici schimbări nesemnificative.

 La 19.04.2013 a fost publicată în MO legea nr.267 privind modificările legii nr.99, art.33 (copilul adoptabil
fără nevoi speciale este adoptat de către adoptatorul cu domiciliul în străinătate dacă nu a fost cerut în adopție
națională ori în tutelă sau curatelă timp de un an din momentul luării la evidență drept copil adoptabil.

Din aprilie 2013 pînă la moment nu avem schimbări în această listă a copiilor luați la evidența MMPSF și
înregistrați în registrul de stat al adopției.

3. Refuzul rudelor de gradul 4

 Ca măsură de asigurare că copilul poate fi reintegrat în familie este bună, însă în practică această prevedere
legală este foarte dificil de implementat, deoarece blochează procedura și poate cauza perioade lungi de
așteptare atât pentru familiile adoptive cît și pentru copiii adoptivi.

Aflarea copilului într-o instituție va fi extinsă pentru o perioadă nedeterminată.
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Politica de bunăstare a copilului şi a familiei 

 În RM nu există o politică de stat eficientă inclusiv pentru sprijinirea familiilor prin asigurarea cu
suport financiar adecvat care să promoveze activ menţinerea copilului în familia sa biologică și să prevină
separarea copiilor de mediul familial.

 Implementarea drepturilor copiilor înseamnă lupta pentru politicile naţionale care militează pentru dreptatea
socială şi îmbunătăţesc nivelul economic şi de studii al populaţiei sărace

Alocațiile de stat:

 Indemnizația unica la nașterea copilului  este de 2600 lei (148 Euro) pentru primul copil si 2900 (165 

Euro) fiecărui copil următor.

 Indemnizația pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 1,5 ani este minim 300 lei (17 Euro).

 Indemnizația pentru îngrijirea copiilor în servicii alternative -600 lei/ lunar (34 Euro). 

 Pentru întreținerea copilului  într-o instituție rezidențială statul alocă în mediu:

- 3000 -7000 lei (402 Euro) lunar   (doar 21%  din bugetul instituției rezidențiale sunt cheltuieli directe 

destinate copilului.



Reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului pentru anii 2007-2012 (HG nr.784 din
09.07.2007), a decurs foarte lent și ineficient. Realizările majore în reformarea sistemului rezidențial s-au
înregistrat în anii 2007-2008, pe când în 2009 practic s-a stopat, apoi la finele realizării reformei s-a
intensificat.

La nivel de raportare finală au fost prezentate următoarele rezultate:

-Numărul copiilor s-a redus cu circa 62%

-18 instituții au fost închise (din 67 de instituții)

-1181 copii dezinstituționalizați ( nu este informație pentru fiecare copil dezinstituționalizat)

-6467 absolvenți în perioada 2007-2012

Estimările indică că reducerea numărului de copii instituționalizați s-a datorat în primul rând evoluției
demografice (scăderii numărului de copii sub 14 ani), atingerii vârstei la care trebuie să părăsească
instituția, dar și a măsurilor de prevenire a instituționalizării.

Era necesară elaborarea politicilor de asistență pentru copiii plasați în forme alternative, trebuia să se
urmărească evoluția acestor copii până și după majorat pentru a li se asigura un trai decent și șanse
egale de dezvoltare fizică și intelectuală.



Resursele economisite în urma reformei puteau fi redirecționate formelor alternative, în primul rând
pentru majorarea alocațiilor lunare;

Deși au fost depuse eforturi considerabile la implementarea reformei, acțiunile întreprinse nu au fost
suficiente;

Trebuie să menţionăm că în RM nu se manifestă voinţă politică necesară de a realiza dreptul la abitație
în familie a copiilor din instituţiile rezidențiale.

Acest fapt se întîmplă deoarece instituţiile rezidențiale sunt considerate o formă potrivită de îngrijire a
copiilor, iar personalul ce activează în aceste instituţii, privesc dezinstituţionalizarea ca pe o ameninţare
pentru locurile lor de muncă.

Mulţi dintre copiii instituţionalizaţi sunt la o vârstă la care le este extrem de dificil să se adapteze în
familiile noi și să fie înfiați.

Nu prea multe cupluri sunt pregătite să adopte copii care au atins vârsta după 7 ani.



Mulţi dintre aceşti copii suferă de tulburări serioase de comportament, sau de dezabilităţi fizice şi
psihice sau boli infecţioase cum ar fi HIV/SIDA, ceea ce înseamnă că foarte puţine familii vor dori şi vor
fi apte pentru a oferi îngrijirea specială de care acești copiii au nevoie.

Din cifrele prezentate constatăm că politica guvernului în domeniul protecției dreptului copilului nu
este atît de eficientă pre cum s-ar dori.

Astfel în rezultatul sărăciei avem părinți care își abandonează copiii, sau solicită plasarea lor în
instituții rezidențiale.

La moment în instituțiile rezidențiale sunt peste 5500 de copii, 80% dintre ei au cel puțin un părinte.

Unii copii sunt plasați într-o instituție de stat din cauza sărăciei, a viciilor sau a migrației părinților
peste hotare.



 Pentru un număr foarte mare de copii plasați în sistemul rezidențial, ani în șir nu le este
determinat statutul. Astfel acești copii nu pot să ajungă pe lista copiilor cu statut de copil
adoptabil sau să beneficieze de privilegiile și alocațiile statului.

 Numărul copiilor cu statut nedeterminat pentru perioada 2012-2013 (6 luni)- este 3251
copii (Cu excepția DMPDC Chișinău și raionul Criuleni).

 Din totalul de 5500 copii plasați în instituții, doar 160 au statut de copil adoptabil. 

 Numărul familiilor care doresc să înfieze un copil a crescut în ultimii trei ani.



Realizarea adopțiilor în RM în perioada anilor 2010-2012:

• Adopții naționale
1. 2010- 162
2. 2011- 78
3. 2012-33

• Adopții internaționale
1. 2010 - 46
2. 2011 - 23
3. 2012 – 0

• Adopții naționale încetate/desfăcute:
1. 2010-4
2. 2011-1
3. 2012-1

• Adopții internaționale încetate/desfăcute
1. 2010-0
2. 2011-0
3. 2012-0



Durata procedurii adopției în RM

Adopția în RM este un proces îndelungat și anevoios

Ce spune comunitatea despre copii si adopții:

Declarațiile familiilor adoptatoare în mass-media :

1.“noi cu soțul am depus actele în decembrie și a trecut jumătate de an și pe noi nici nu ne-au
sunat, nici nu ne-au chemat. Dar cînd va fi, în ce an…Nu știu. Poate fi peste unul, doi și peste trei
ani. Cînd dorești să înfiezi, ești înfierbîntat. Aduni toate actele, dar dacă trece un an, doi…iți trece
pofta”.

2. “Ne-au spus că poate fi un an și doi și este foarte mult…Chiar nu știu de ce, dacă sunt copii
care au nevoie. Eu cred că cineva nu este interesat de soarta copiilor orfani”.

 Astfel constatam din declarațiile familiilor, și chiar din informația funcționarilor publici ai
APL, ca realizarea unei adopții în mediu durează pînă la 3 ani, iar populația rămîne a fi
nesatisfăcută de serviciile oferite de către autoritățile competente în domeniul adopției.



Performanțe sau nereușite?

 Prin adoptarea Legii nr.99 din 28.05.2010 privind regimul juridic al adopției s-a dorit
simplificarea procedurii, dar s-a reușit contrariul, s-a creat mai multă confuzie.

 Legea a birocratizat procedura adopției prin:

tergiversarea și examinarea îndelungată a dosarelor,

prin lipsa de mecanisme clare și eficiente de implementare a Legii,

prin lipsa de cooperare suficientă și eficientă între toți subiecții implicați în proces.

 Iar lipsa de informații și “secretizarea” ar putea duce la comiterea actelor de corupție.



 Conform art.5 din Legea 99, privind regimul juridic al adopției, pct.1, lit. a) MMPSF este Autoritate
centrală.

 În Regulamentul privind organizarea și funcționarea MMPSF aprobat prin HG nr.691 din
17.11.2009 nu sunt specificate atribuții în acordarea de servicii în procesul adopției.

 Conform regulamentului de funcționare a MMPSF, ministerul est organul central de specialitate al
administrației publice, care este abilitat sa elaboreze, promoveze și să asigure realizarea politicii
statului în domeniul social.

 MMPSF elaborează politici și totodată le implementează, acordând servicii în realizarea adopției
contra unei taxe (3000 lei).

 Avocatul copilului consideră că Ministerul oferind servicii încalcă un șir de acte normative și în
special prevederile Constituției RM art. 107, pct. 1 (organele centrale de specialitate ale statului sunt
ministerele. Ele traduc în viață, în temeiul legii, politica Guvernului, hotărîrile și dispozițiile lui).



 Implementarea drepturilor copiilor înseamnă lupta pentru a ridica nivelul de conştientizare a
problemei, a promova politici şi a promulga legi care favorizează alternative bazate pe principiul
de familie pentru copil. Acesta este rolul primordial al Guvernului RM în special al MMPSF.

 În prezent vorbind despre drepturile copiilor în cadrul adopţiei suntem nevoiţi să facem faţă unei
situaţii penibile. În numele copilului fiecare îşi ridică drapelul şi simplifică problema până la
extreme, în timp ce în acest domeniu drepturile copilului în cauză nu sunt întotdeauna atât de
evidente şi clare.

 Deseori apare o tendinţa de a lua în consideraţie doar un aspect al problemei, privit prin prisma
locului de trai a unei persoane. Fiecare îşi apără propriile interese şi convingeri, uitând de faptul
ca în joc sunt vieţile unor fiinţe umane, încă tinere şi foarte vulnerabile.



Avocatul copilului recomnadă statului:

 Crearea unui organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului care
să coordoneze și să supravegheze activitățile de adopție și realizarea cooperării internațională în
domeniul adopției. Acest organ să fie în subordinea Viceprim-ministrului pe problemele sociale;

 Acțiuni de stabilire a unui parteneriat durabil și viabil pentru colaborare și cooperare eficientă în
domeniul adopției cu toți subiecții implicați în proces;

 Crearea mecanismelor clare și eficiente să asigure implementarea actelor normative în domeniul
adopției;

 Asigurarea transparenței în procesul adopției;

 Respectarea prevederilor art.35 al Convenției asupra protecției copiilor și cooperării în materia
adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 și ratificată de RM la 10 aprilie 1998,
privind efectuarea procedurilor de adopției cu rapiditate.



Vă mulțumim pentru atenție!
La revedere!
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