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ORDIN

Cu privire la aplicarea Instrucţiunilor privind
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea,
evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime
ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului
în baza ordinului M inisterului Educaţiei al Republicii M oldova nr.1049 din 10.10.2014, în
scopul consolidării acţiunilor de prevenire şi protecţie a copiilor faţă de violenţă, în baza
prevederilor art.57, alin .(l) din Legea Învăţămîntului nr.547 din 21.07.1995, pct.12 din
Regulamentul M inisterului Educaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.653 din 06.11.2009, se
emite următorul O R D IN :
1. Conducătorii instituţiilor de învăţăm înt preuniversitar şi preşcolar vor:
1.1.informa angajaţii, prin emiterea ordinului despre punerea în aplicare a
Instrucţiunilor privind
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi
monitorizarea copiilor victim e şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului,
conform Hotărîrii Guvernului nr.270 din 08.04.2014 şi a Fişei de sesizare a cazului suspect de
ANET al copilului, aprobată prin ordinul comun al 4 ministere cu n r.153/1043/1042/293 din
08.10.2014;
1.2.pune la dispoziţia salariaţilor noua fişă de sesizare, precum şi vor asigura la nivel de instituţie
implementarea ei;
1.3.înregistra sesizările persoanelor referitor la cazurile suspecte/grave de ANET al copilului şi vor
informa imediat prin telefon/demers DGETS, iar în decurs de 24 ore vor expedia fişa de sesizare a
cazului autorităţii tutelare. Suplimentar vor informa inspectoratul teritorial de poliţie, serviciul de
asistenţă medicală (la necesitate) conform Hotărîrii Guvernului nr.270 din 08.04.2014;
1.4.asigura evidenţa de calitate a cazurilor suspecte de ANET al copilului, conform anexei nr.3 a
Procedurii;
1.5.stabili procedura de identificare, evaluare, asistenţă, referire, monitorizare şi evidenţă a copiilor
aflaţi în situaţie de risc, a copiilor separaţi de părinţi şi a copiilor care solicită azil în Republica
Moldova, conform Legii nr.140 din 14.06.2013, nr.270 din 18.12.2008;
1.6.informa DGETS privind identificarea copiilor ai căror părinţi/unicul părinte sunt plecaţi/este
plecat la muncă peste hotare semestrial, pînă la data de 30 octombrie şi, respectiv, 30 aprilie a
fiecărui an conform Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie
d î risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
1.7.raporta semestrial (pînă la 25.12.2014, 25.05.2015) situaţia privind cazurile de ANET ale
copilului în unităţile şcolare DGETS, bir.22, conform anexei nr.4 a Procedurii;
1.8.aplica sistemul de monitorizare a respectării Instrucţiunilor intersectoriale şi a Procedurii;

1.9.abroga activitatea comisiei profilactice şi vor înlocui cu Com isia pentru protecţia drepturilor
copilului conform Regulamentului;
1.10.emite ordinul intern privind formarea Comisiei pentru protecţia drepturilor copilului din cadrul
instituţiilor de învăţămînt preuniversitar;
1.11.elabora şi implementa Planul şedinţelor Comisiei pentru protecţia drepturilor copilului din
cadrul instituţiilor de învăţăm înt preuniversitar;
1.12.informa angajaţii despre prevederile Regulamentului privind comunicarea între instituţiile de
învăţămînt şi mass-media în cazurile care se referă la copii, aprobat prin ordinul M inisterului
Educaţiei nr.60 din 07.02.2014;
1.13.intensifica colaborarea m ultidisciplinară cu direcţiile şi serviciile din domeniul protecţiei
sociale a familiei şi copilului, sănătăţii, poliţiei, inspecţiei muncii etc. în examinarea cazurilor de
abuz şi neglijare a copilului;
1.14.organiza activităţi de informare a copiilor, părinţilor/tutorilor privind prevenirea şi combaterea
violenţei în mediul şcolar şi familie conform Legii nr.45-XVI din 01.03.2007, publicat în MO nr.5556/178 din 18.03.2008, Codului penal al Republicii M oldova nr.985 din 18.04.2002, Codului de
procedură penală al Republicii M oldova nr.122 din 14.03.2003, publicat în MO nr.104-110 din
07.06.2003, în vigoare din 12.06.2003;
1.15.oferi copiilor informaţii, mijloace şi instrumente, care asigură anonimatul raportării cazurilor
suspecte (lădiţa de încredere);
1.16.desemna prin ordin coordonatorul acţiunilor de prevenire, identificare, raportare şi referire a
cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului directorul adjunct pentru educaţie/sau
altă persoană competentă;
1.17.concedia cadrele didactice, angajaţii care aplică acte de violenţă faţă de copii în conformitate cu
art.86 alin. (1) lit.n) şi art.301 alin .(l) lit.b) din Codul Muncii;
2. Secţia educaţie şi tineret (dna L.Crudu) va:
2' 1. acorda asistenţă m etodologică pentru cadrele didactice şi manageriale în domeniul prevenirii şi
intervenţiei în cazurile de A NET al copilului;
2.2. intensifica colaborarea m ultidisciplinară cu direcţiile şi serviciile din domeniul protecţiei sociale
a familiei şi copilului, sănătăţii, poliţiei, inspecţiei muncii etc. în exam inarea cazurilor de abuz şi
neglijare a copilului;
2.3. monitoriza activităţile de prevenire, identificare, raportare şi asistenţă a cazurilor de abuz faţă de
copii şi prezentarea raportului semestrial Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova;
2.4. desfăşura inspecţii tem atice în instituţiile de învăţăm înt privind aplicarea activităţilor de
prevenire şi protecţie a copiilor faţă de ANET;
2.5. elabora şi va propune spre aprobare Consiliului de Adm inistraţie al DGETS Reguilamentul
Comisiei pentru protecţia drepturilor copilului din cadrul instituţiilor de învăţămînt preuniversitar
(februarie 2015).
3. Responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin se desem nează dna L.Crudu, şefa secţiei
educaţie şi tineret.
4. Controlul realizării p
r
î
i
revine dnei V.Cujba, şef adjunct al DGETS.
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