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Primăria municipiului Chişinău 
 

 
La solicitarea Primarului general al municipiului Chişinău, Direcţia 

municipală pentru protecţia drepturilor copilului vă informează cu privire la 
parteneriatele publice – private stabilite şi care urmează a fi dezvoltate în viitor. 

În acest context este de menţionat faptul că succesul activităţii Direcţiei 
municipale pentru protecţia drepturilor copilului depinde în totalitate de calitatea 
organizării lucrului subdiviziunilor acesteia, de cooperarea intersectorială şi  
consolidarea parteneriatelor cu prestatorii de servicii privaţi, care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul protecţiei copilului şi a familiei. Astfel, pentru realizarea 
scopurilor şi priorităţilor propuse, DMPDC monitorizează activitatea 
subdiviziunilor sale şi colaborează activ practic cu toate organizaţiile 
neguvernamentale naţionale şi internaţionale, care activează în domeniul protecţiei 
copilului şi a familiei pe teritoriul municipiului, dar şi în republică. În vederea 
eficientizării colaborării şi reglementării rolului fiecăruia în acest proces, DMPDC 
a semnat acorduri de colaborare cu mai mulţi parteneri: Asociaţia obştească 
„Keystone Human Services International Moldova Association”; AO „Lumos 
Foundation Moldova”; Organizaţia neguvernamentală CCF Moldova – Copil, 
Comunitate, Familie; Filiala din Moldova a Fundaţiei internaţionale de binefacere 
„Oameni generoşi”; Asociaţia obştească „Centru de Servicii Sociale pentru Copii 
şi Familie”; Misiunea Socială „Diaconia”; Asociaţia Obştească „Curcubeul 
Speranţei”; Fundaţia „Don Bosco”; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie ş.a. 
În cadrul acestor acorduri, cu susţinerea partenerilor neguvernamentali, în 
municipiul Chişinău s-a reuşit ridicarea nivelului de calitate a serviciilor existente 
de zi şi de plasament destinate copiilor, mamelor minore, mamelor solitare, 
copiilor cu dizabilităţi, tinerilor în perioada postinstituţională, familiilor în 
dificultate, au fost create condiţii favorabile pentru dezvoltarea serviciilor de tip 
familial şi apariţia noilor servicii.  

Astfel, în parteneriat cu Asociaţia obştească „Keystone Human Services 
International Moldova Association” a fost creat serviciul Echipa mobilă, care oferă 
asistenţă medicală, psihologică şi socială copiilor cu dizabilităţi şi familiilor 
acestora la locul de trai. În viitorul apropiat, cu suportul financiar al Asociaţiei va 
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fi iniţiată construcţia unei case comunitare, unde vor fi transferaţi copiii cu 
dizabilităţi dezinstituţionalizaţi de la casa internat din Orhei. 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului în comun cu 
Organizaţia neguvernamentală CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie a 
demarat în anul 2011 un proiect, scopul acestuia fiind reorganizarea Centrului 
municipal specializat pentru copii dintr-un centru exclusiv de plasament în unul  
mixt de zi şi de plasament, cu multiple servicii destinate copiilor de vârstă fragedă. 
Începând cu anul 2012 în Centru a început deja să funcţioneze servicii noi – 
serviciul de zi pentru copii cu dizabilităţi, serviciul de plasament de urgenţă, 
centrul maternal pentru mame solitare/minore cu risc de abandon al nou-
născutului, grupa creşă pentru copii cu vârsta între 4 luni şi 3 ani. Prestarea acestor 
servicii a contribuit mult la prevenirea abandonului copiilor, oferind familiilor 
socialmente vulnerabile, mamelor solitare cu copii foarte mici sau bolnavi 
posibilitatea de a se încadra în câmpul muncii şi de a se întreţine. La fel, în 
parteneriat cu Organizaţia neguvernamentală CCF Moldova – Copil, Comunitate, 
Familie este planificată deschiderea unei case comunitare amenajate corespunzător 
pentru copii cu nevoi speciale de la Centrul municipal specializat pentru copii, care 
din diferite motive nu pot fi reintegraţi în familie. 

Împreună cu AO „Lumos Foundation Moldova” Direcţia municipală pentru 
protecţia drepturilor copilului implementează un proiect de dezinstituţionalizare şi 
reintegrare în familia biologică sau extinsă a copiilor din gimnaziul internat nr. 2. 
În cadrul proiectului au fost realizate activităţi de instruire a părinţilor/tutorilor 
copiilor instituţionalizaţi în vederea consolidării abilităţilor părinteşti ai acestora, 
instruiri destinate cadrelor didactice din gimnaziul internat nr. 2 şi din instituţiile 
preuniversitare în care au fost transferaţi copiii, în scopul facilitării procesului de 
reintegrare / resocializare a acestora. Familiile în care au fost reintegraţi minorii au 
beneficiat şi de ajutoare materiale. În colaborare cu AO „Lumos Foundation 
Moldova” a fost implementat şi un program pentru absolvenţii instituţiilor 
rezidenţiale: cursuri de instruire profesională şi de pregătire pentru examenele de 
admitere la studii.  

Începând cu anul 2009 până în prezent în municipiul Chişinău este realizat 
proiectul internaţional „Prevenirea traficului de minori în Republica Moldova şi 
Ucraina”, finanţat de administraţia Regiunii Emilia-Romagna şi coordonat de ONG 
„IBO Italia”. În cadrul acestui proiect în municipiul Chişinău a fost creat Serviciul 
de urgenţă socială şi asistenţă stradală. Scopul funcţionării Serviciului este 
prevenirea traficului de copii şi a delincvenţei juvenile, depistarea şi recuperarea 
copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, care vagabondează, practică cerşitul, 
comit ilegalităţi. Proiectul va finisa în vara anului 2013.   

Datorită relaţiilor constructive stabilite cu Asociaţia obştească „Insula 
Speranţelor”, Direcţia municipală asigură socializarea prin formare profesională a 
absolvenţilor instituţiilor rezidenţiale, instruirea tinerilor din grupurile socialmente 
vulnerabile (orfani, orfani sociali), asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane, 
copiilor cu comportament deviant, ex-deţinuţilor, tinerilor cu dizabilităţi. 

Ţinem să menţionăm că pe lângă cele 4 centre statale de plasament temporar 
pentru minori aflate în subordinea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor 
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copilului, în municipiu mai funcţionează 9 centre de plasament nestatale, cu care 
DMPDC a reuşit să stabilească o relaţie constructivă de colaborare şi unde copii 
sunt plasaţi cu îndreptarea Direcţiei.  

În colaborare cu Mitropolia Moldovei, Direcţia municipală pentru protecţia 
drepturilor copilului organizează diverse activităţi şi acţiuni de binefacere: 
Festivalul cântecului Pascal, la care au fost invitaţi în jur de 1000 de copii din 
centrele de plasament, rămaşi fără ocrotire părintească, din familii socialmente 
vulnerabile. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă Mitropolia Moldovei a organizat în 
incinta Catedralei „Naşterea Domnului” şi la biserica  „Întâmpinarea Domnului” 
slujbe şi întâlniri de suflet pentru circa 300 de copii care frecventează Centrele 
Comunitare pentru Copii şi Tineri din municipiul Chişinău, din Centrele de 
plasament şi din familiile socialmente vulnerabile. Invitaţii s-au bucurat de 
atmosfera feerică plină de cântece, colinde şi poezii dedicate sărbătorilor de iarnă, 
au primit cadouri şi colete cu produse alimentare înmânate de Înalt Prea Sfinţitul 
Mitropolit Vladimir. Tot cu suportul Mitropoliei Moldovei Direcţia municipală 
pentru protecţia drepturilor copilului a realizat în rândurile enoriaşilor campanii de 
promovare a serviciilor de tip familial - asistenţă parentală profesionistă, casă de 
copii de tip familial.  

La fel, cu suportul partenerilor din sectorul privat s-a reuşit organizarea şi 
buna desfăşurare a iniţiativelor de binefacere, cum ar fi: vizite în familiile copiilor 
imobilizaţi la pat şi oferirea coletelor de Crăciun (în parteneriat cu mai mulţi agenţi 
economici, care au oferit coletele cu produse alimentare şi dulciuri); vizitarea 
copiilor aflaţi în instituţiile penitenciare şi oferirea acestora a unei pizze şi dulciuri 
(cu suportul „Andy’s Pizza”); conectarea la Internet la preţ redus a Centrelor 
comunitare de la locul de trai (cu suportul companiilor StarNet, Moldtelecom). 

Pe parcursul întregului an, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor 
copilului a organizat sistematic activităţi instructiv-metodice, şedinţe de lucru, 
meşe rotunde şi alte evenimente la care au fost invitaţi partenerii noştri din sectorul 
privat, în vederea consolidării capacităţilor profesionale ale prestatorilor de servicii 
şi întăririi relaţiilor de colaborare stabilite între toţi actorii implicaţi în procesul de 
protecţie a copilului şi familiei.      

Acestea sunt principalele proiecte ale Direcţiei municipale pentru protecţia 
drepturilor copilului realizate în parteneriat cu asociaţiile obşteşti, organizaţiile 
creştine, agenţii economici şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale. Toate 
proiectele în curs de realizare vor fi implementate în continuare şi duse la bun 
sfârşit pe parcursul anilor 2013 - 2015.  La fel, Direcţia va stabili noi relaţii şi va 
căuta finanţatori şi parteneri pentru realizarea proiectelor sale, în vederea 
îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor prestate şi fortificării sistemului de 
protecţie a copilului în municipiul Chişinău.  
 

Svetlana Chifa 
 

Şef al Direcţiei 
 

Ex.: Liliana Balan 
Tel.: 022 - 229449   


