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ORDIN
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
Campaniei „Sa creştem fară abuz, neglijare, exploatare, trafic”
In scopul realizării Planului complex de activitate a D G E TS şi prevenirii
abuzului faţă de copii, traficului de fiinţe umane, diminuării numărului
infracţiunilor comise de către minori, şcolarizării minorilor, se emite următorul
ORDIN:
1. A organiza Campania „Să creştem fără abuz, neglijare, exploatare,
trafic” în perioada lunii noiembrie 2017.
2. Secţia educaţie şi tineret (R.Stratulat, G.Gîrbea, S.Nazaria, R.Tataru)
va monitoriza activitatea conducătorilor instituţiilor de învăţămînt
secundar în scopul realizării Campaniei „Să creştem fără abuz,
neglijare, exploatare, trafic”.
3. Conducătorii instituţiilor de învăţământ secundar general:
3.1. vor implementa actele normative şi legislative privind protecţia
drepturilor copilului, prevenirii AN ET al copilului;
3.2. vor elabora/aproba şi implementa Politica de protecţie a copilului
până la 30 noiembrie 2017;
3.3. vor informa angajaţii, prin emiterea ordinului despre punerea în
aplicare a Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de
cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi
monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei,
neglijării, exploatării şi traficului, conform Hotărârii Guvernului
nr.270 din 08.04.2014 şi a Fişei de sesizare a cazului suspect de
AN ET al copilului, aprobată prin ordinul comun al 4 ministere cu
nr. 153/1043/1042/293 din 08.10.2014;
3.4. vor înregistra sesizările persoanelor referitor la cazurile
suspecte/grave de ANET al copilului şi vor informa imediat prin
telefon/demers D G ETS, 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 Hotărârii Guvernului nr.270 din 08.04.2014;

3.5.

vor asigura evidenţa de calitate a cazurilor suspecte de ANET al
copilului, conform anexei nr.3 a Procedurii;
3.6. vor raporta semestrial (până la 2 5.12.2017, 25.05.2018) situaţia
privind cazurile de ANET ale copilului în unităţile şcolare D G ETS,
bir.22, conform anexei nr.4 a Procedurii;
3.7. vor organiza activităţi de informare a copiilor, părinţilor/tutorilor
privind prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar şi
familie conform Legii nr.45-X V I din 01.03.2007, publicat în MO
nr.55-56/178 din 18.03.2008, Codului penal al Republicii Moldova
nr.985 din 18.04.2002, Codului de procedură penală al Republicii
Moldova nr.122 din 14.03.2003, publicat în MO nr.104-110 din
07.06.2003, în vigoare din 12.06.2003;
3.8. vor oferi copiilor informaţii, mijloace şi instrumente, care asigură
anonimatul raportării cazurilor suspecte (lădiţa de încredere);
3.9.
vor elabora şi realiza planul Campaniei „Să creştem fără abuz,
neglijare, exploatare, trafic” în perioada lunii noiembrie 2017, fiind
incluse activităţi dedicate Zilei mondiale de prevenire a abuzului
faţă de copii (19 noiembrie), Zilei mondiale a drepturilor copilului
(20 noiembrie);
3.10. vor asigura desfăşurarea
orei de dirigenţie „Să creştem fără
violenţă!”;
3.11. vor monitoriza activitatea directorului adjunct pentru educaţie,
coordonatorului cazurilor de AN ET, diriginţilor de clasă,
psihologului şcolar cu elevii, părinţii privind prevenirea ANET al
copilului;
3.12. vor pune în discuţie la şedinţa Consiliului profesoral/de
administraţie/Comisiei diriginţilor de clasă activitatea de prevenire
a A N ET al copilului.
4. Responsabil de executarea prevederilor prezentului ordin se numeşte
dna S.Nazaria, specialist principal/metodist, D G ETS.
5. Controlul realizării prevederilor prezentului ordin revine dnei L.Crudu,
sefa secţiei educaţie si tineret în cadrul D G ETS.
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