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Conducătorii instituţiilor de învăţămînt
secundar general

din

Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău
e îngrijorată de situaţia elevilor din instituţiile de învăţămînt secundar general care
provin din familii dezorganizate (părinţi plecaţi peste hotare, incomplete,
vulnerabile) şi sunt predispuşi de a fi implicaţi în cazurile de abuz, neglijare,
exploatare, trafic.
In acest context, vă propunem ca în activitatea de bază să includeţi realizarea
obiectivelor ce ţin de îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi a familiei, în special a
celor vulnerabili; stabilirea climatului moral-psihologic pozitiv în instituţiile de
învăţămînt şi în familii, prevenirea deviantei şcolare; sensibilizarea opiniei publice,
a persoanelor fizice vis-a-vis de problema copilului aflat în dificultate, realizarea
ordinelor Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.77 din 22.02.2013,
nr.858 din 23.08.2013, nr.1049 din 10.10.2014 cu privire la implementarea
Metodologiei de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie
a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare,
trafic al copilului.
De asemenea evidenţiem, ca conducătorii instituţiilor de învăţămînt secundar
general să desfăşoare diverse activităţi profilactice cu elevii, părinţii în colaborare
cu Serviciul siguranţă copii din cadrul Inspectoratului de Poliţie din sectoare, care
pune accentul pe oportunitate şi eficienţă în implementarea mecanismelor în
domeniul protecţiei drepturilor copilului pe segmentul poliţienesc, stabilind funcţii
prioritare de monitorizare a fenomenului delicvenţei juvenile şi victimizării
copiilor, planificare a activităţilor de prevenire şi combatere a fenomenului
delicvent în rîndul copiilor, reprezentare şi conlucrare cu autorităţile responsabile
în domeniul protecţiei şi asigurării drepturilor copilului stipulate în Legea nr.320
din 27.12.2012„Cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului”.
Totodată, urmare reorganizării, executarea atribuţiilor pe domeniul siguranţei
copiilor din cadrul teritoriului administrativ, a revenit angajaţilor Secţiei
interacţiune comunitară (şefi de pc
Inspectoratelor de Poliţie
impun pentru
care vor întreprinde în continuare
siguranţa copiilor în societate.
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