Republica Moldova

Республика Молдова

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

СОВЕТ
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
nr. 2/57
din 27.03.2014

Cu privire la aprobarea Memorandumului
de colaborare cu Centrul Național de Prevenire
a Abuzului față de Copii (CNPAC)
În conformitate cu art. 14, alin. (2) lit. j), y) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28.12.2006, Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație
de risc și a copiilor separați de părinți, Legea nr. 45-XVI din 14.06.2013 cu privire la prevenirea și
combaterea violenței în familia, examenând Memorandumul de colaborare cu Centrul Național de
Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) și în scopul consolidării capacităților și eforturilor la nivel
de municipiu, a mecanizmelor intersectoriale în domeniul protecției drepturilor copilului în prevenirea și
combaterea tuturor formelor de violență, CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE:

1.
2.
3.

Se aprobă Memorandumul de colaborare cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de
Copii (CNPAC) (se anexează).
Se pune în sarcina primarului mun. Bălți, dlui Vasili Panciuc semnarea Memorandumului de
colaborare cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC).
Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru învăţământ, protecţie socială, sănătate publică şi muncă și pentru drept şi
disciplină.

Preşedintele şedinţei a II
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Vadim BEJENARI

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului şi municipiului Bălţi

Irina SERDIUC

Pus la curent:
Primarul mun. Bălţi

Vasili PANCIUC

Anexa
la decizia Consiliului municipal Bălţi
nr. 2/57 din 27.03.2014

MEMORANDUM DE COLABORARE
PREAMBUL
PĂRŢILE semnatare:
Consiliul Municipal Bălţi, în persoana primarului municipiului Bălți domnul Vasili Panciuc,
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), în persoana președintelui, dna
Daniela Sîmboteanu
Recunoscând necesitatea unificării şi coordonării eforturilor în vederea protecţiei copiilor, respectării
drepturilor fundamentale ale acestora, prevenirii şi combaterii tuturor formelor de violenţă faţă de copii,
şi asigurării supremaţiei legii;
Pornind de la responsabilităţile şi obligaţiile Republicii Moldova în domeniul drepturilor copilului, pe
care şi le-a asumat prin apartenenţa la diverse organisme internaţionale precum Organizaţia Naţiunilor
Unite şi Consiliul Europei;
Reieşind din faptul că Republica Moldova este parte la multe tratate internaţionale în domeniul protecţiei
drepturilor copilului în general şi în particular, în domeniul protecţiei copilului de orice formă de abuz şi
exploatare, ce conţin norme imperative pentru autorităţile şi instituţiile statului;
În baza Legii nr.140 privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi,
adoptată de Parlamentul Republicii Moldova pe 14 iunie 2013, care prevede instituirea mecanismului
intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor
victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului;
Bazându-se pe relaţiile de parteneriat care s-au stabilit în virtutea scopurilor şi intereselor comune,
PĂRŢILE au convenit asupra semnării unui MEMORANDUM DE COLABORARE.
I. CONTEXTUL
Copiii, care reprezintă 21% din populaţia R. Moldova, sunt cei mai vulnerabili şi sensibili la procesele ce
au loc în societate. Sărăcia, lipsa locurilor de muncă, insuficienţa serviciilor comunitare pentru familii cu
copii care să răspundă necesităţilor acestora, incidenţa crescută a cazurilor de violenţa faţă de copii,
neglijare, exploatare prin muncă sau în scopuri sexuale, vagabondajul copiilor – sunt probleme care
afectează sănătatea şi dezvoltarea copiilor în Republica Moldova, şi care necesită răspunsuri
multidisciplinare, complexe şi prompte.
În acest context, Legea privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de
părinţi prevede instituirea mecanismului intersectorial de cooperare. În perioada 2012-2013 mecanismul
intersectorial de cooperare a fost pilotat şi extins în trei raioane ale Republicii Moldova: rl Leova, rl Orhei
şi rl Făleşti. Rezultatele pilotării au demonstrat că mecanismul intersectorial de cooperare este unul viabil
şi asigură identificarea şi referirea cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copiilor. Acesta
introduce o abordare sistemică de prevenire a violenţei faţă de copii atât la nivelul fiecărui sector, cât şi în
dimensiune intersectorială, stabileşte un sistem comprehensiv de evidenţă a cazurilor de violenţă faţă de
copii, consolidează capacitatea şi intensifică gradual colaborarea interdisciplinară şi intersectorială a
autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în domeniul protecţiei copilului la toate etapele de
asistenţă a cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copiilor.
II. SCOPUL ŞI OBIECTUL
Scopul acestui Memorandum de colaborare constă în asigurarea cooperării între autorităţile/instituţiile
relevante în vederea implementării, pe parcursul anului 2014 a mecanismului intersectorial de cooperare

pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime
ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului (în continuare mecanism intersectorial de cooperare).
Obiectul prezentului Memorandum îl constituie organizarea acţiunilor coordonate şi a unei colaborări
eficiente multidisciplinare şi inter-instituţionale, cu implicarea Consiliului Municipal Bălţi (primăria mun.
Bălți), Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii cu suportul Reprezentanţei UNICEF
Moldova, în limitele atribuţiilor şi competenţelor fiecărei părţi, întru îmbunătăţirea sistemului de protecţie
a copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, abuzului, exploatării şi neglijării.
III. CADRUL DE COOPERARE
Pentru atingerea scopului prezentului Memorandum, PĂRŢILE vor coopera, pentru realizarea
următoarelor activităţi:
1. Aplicarea în mun. Bălţi a Mecanismului intersectorial de cooperare;
2. Instruirea şi supervizarea specialiştilor cu atribuţii în domeniul educaţiei, sănătăţii şi protecţiei
copiilor: pedagogi, lucrători medicali, asistenţi sociali, ofiţeri ai serviciului interacţiune comunitară,
inspector biroul siguranţă copii, în vederea asigurării implementării cu succes a mecanismului
intersectorial de cooperare;
3. Dezvoltarea capacităţilor ofiţerilor de urmărire penală, procurorilor, judecătorilor şi psihologilor
privind intervenţiile în cazurile copiilor victime/martori ai infracţiunilor/contravenţiilor reieşind din
principiile justiţiei prietenoase copiilor.
4. Asigurarea asistenţei necesare pentru reabilitarea şi reintegrarea socială şi familială a copiilor
victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului identificaţi în procesul de
aplicare a mecanismului intersectorial de cooperare;
5. Desfăşurarea activităţilor de informare şi sensibilizare a specialiştilor/opiniei publice în
domeniul prevenirii, identificării şi referirii cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al
copiilor;
6. Realizarea schimbului de experienţă şi bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii
violenţei, neglijării, exploatării şi traficului copilului.
IV. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
Consiliul Municipal Bălţi îşi asumă următoarele responsabilităţi:
1. Să asigure implementarea Mecanismului intersectorial de cooperare în mun. Bălţi
2. Să ofere suport în aplicarea instrumentelor de identificare, referire/sesizare, monitorizare, prevenire şi
asistenţă a cazurilor copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării,
traficului;
3. Să stipuleze în regulamentele de activitate, contractele de muncă şi în fişele de post ale angajaţilor din
sectoarele: educaţie, sănătate, asistenţă socială, ordine publică obligativitatea sesizării cazurilor de
violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului în conformitate cu prevederile mecanismului
intersectorial de cooperare.
4. Să ofere suport tehnic şi să participe la organizarea activităţilor de instruire destinate copiilor, şi
profesioniştilor din diverse sectoare în domeniul identificării, referirii/sesizării, monitorizării,
prevenirii şi asistenţei multidisciplinare a copiilor în situaţii de risc;
5. Să contribuie la dezvoltarea parteneriatului social cu subdiviziunile subordonate, în
vederea
realizării prevederilor prezentului MEMORANDUM şi să faciliteze colaborarea, schimbul de
informaţii şi practici bune între comunităţile raionului;
6. Să participe la acţiuni de prevenire şi sensibilizare a societăţii privind violenţa, neglijarea
şi
exploatarea copilului;
7. Să analizeze rezultatele aplicării mecanismului intersectorial de cooperare şi să examineze la şedinţele
Consiliului Municipal Bălţi.
CNPAC îşi asumă următoarele responsabilităţi:
1. Să ofere consultanţă şi asistenţă în aplicarea Mecanismului intersectorial de cooperare în municipiul
Bălţi;
2. Să organizeze activităţi de dezvoltare a capacităţilor profesioniştilor în domeniul asistenţei
multidisciplinare a copiilor în situaţii de risc, în baza mecanismului intersectorial elaborat, prin
instruire, supervizare, asistenţă şi punerea la dispoziţie a materialelor metodologice;

3. Să ofere asistenţă, inclusiv materiale informaţionale/promoţionale, în desfăşurarea activităţilor de
informare şi sensibilizare a comunităţilor în problema protecţiei copilului;
4. Să faciliteze schimbul şi diseminarea de informaţii şi bune practici identificate în municipiul Bălţi la
scară naţională.
5. Să capitalizeze şi să documenteze experienţa acumulată prin implementarea acestui proiect şi să
elaboreze recomandări privind extinderea practicilor bune la scară naţională;
V. DISPOZITII FINALE
1. Prezentul MEMORANDUM îşi produce efectele din data semnării.
2. Fiecare PARTE va desemna în termen de 6 zile o persoană responsabilă pentru implementarea
prezentului MEMORANDUM, informând toate părţile.
3. Prezentul MEMORANDUM se întocmeşte în 2 exemplare originale.
VI. PĂRŢILE SEMNATARE
Consiliul Municipal Bălţi
mun. Bălţi, str. Independenţei, 1

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului
faţă de Copii
or. Chişinău, str. Calea Ieşilor 61/2

Tel. 0231-2-31-81

Tel. 022-74- 83- 78

Fax. 0231-2-23-48

Fax. 022-59- 27- 48

Vasili PANCIUC, Primar

Daniela SÎMBOTEANU, Preşedinte

_______________

__________________

L.Ş

L.Ş

___________________
data semnării

___________________
data semnării

