
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.2/3
din 7 mai 2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a 

Consiliului orăşenesc pentru Protecţia Drepturilor Copilului

In conformitate cu pct. 16 din Regulamentul Consiliului Naţional pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 

M oldova nr. 726 din 13 iunie 2003,

în temeiul art. 3 (1), 7, 10 (1), 14 (1), (2), lit. m), 20 (5) din Legea privind 

administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc 

Căuseni, DECIDE:
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l

l.Se  aprobă Regulamentul de activitate a Consiliului orăşenesc pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului, conform anexei parte integrantă a prezentei decizii.

2. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 165 

(1), 166 din Codul administrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă, în 

term en de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşşni cu sediul 

pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3
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In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, în 

term en de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căuşeni, sediul central, pe 

adresa: or. Căuseni, str. Stefan cel M are si Sfânt, nr. 86.
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3. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;



- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat şi se aduce la cunoştinţă publică 

prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuşeni şi includerii în 

Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI
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.А'- '' ' Ск U 5

la decizia Consiliului o r aşenescCăuşeni 
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fi w<SF™ ™

Regulam entul 

de activitate a Consiliului orăşenesc pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulam ent reglem entează competenţa, modul de constituire şi 

funcţionare a Consiliului orăşenesc pentru Protecţia Drepturilor Copilului (în 

continuare — Consiliul).

2. Consiliul este organul intersectorial consultativ, fără personalitate juridică, care 

asigură coordonarea şi participarea tuturor structurilor locale în protecţia şi 

prom ovarea drepturilor copilului din oraş.

3. Consiliul se instituie prin decizia Consiliului Orăşenesc Căuşeni.
/ V . . .

4. In activitatea sa Consiliul se călăuzeşte de prevederile Convenţiei ONU cu 

privire la drepturile copilului, Constituţiei Republicii M oldova, Legii privind 

drepturile copilului, Hotărârei de Guvern nr. 270 din 08.04.2014 ”Cu privire la 

aprobarea Instrucţiunilor privind mecanism ul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi m onitorizarea copiilor victime şi 

potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului” , Legii Republicii 

M oldova privind administraţia publică locală, Hotărîrii Guvernului nr. 726 din 

13.06.2003 „Privind Regulamentul Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilori
Copilului” , cu m odificările ulterioare, altor acte norm ative ce ţin de protecţia 

drepturilor copilului şi familiei şi prezentului Regulament.

II. Principiile de activitate a Consiliului orăşenesc pentru Protecţia

Drepturilor Copilului

5. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor:

1) responsabilităţii instituţiilor statului pentru asigurarea protecţiei drepturilor 

copilului;



2) nondiscriminării;

3) respectării interesului superior al copilului;

4)consultării şi respectării opiniei copilului în toate subiectele care îi afectează 

viaţa;

5) confidenţialităţii datelor cu caracter personal;

6) parteneriatului public-privat;

7) altor principii care asigură prom ovarea valorilor general-umane.

III. Obiectivele şi grupurile ţintă ale Consiliului orăşenesc 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului

6. Obiectivele Consiliului sânt următoarele:

1) implementarea prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

copilului şi a politicii de stat în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei;

2) monitorizarea respectării drepturilor copilului în activitatea subdiviziunilor 

administrative şi a instituţiilor publice de menire socială;

3) coordonarea eforturilor instituţiilor publice în prom ovarea şi respectarea 

drepturilor copilului;

4) dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţiile obşteşti locale, naţionale şi 

internaţionale, care activează în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei.

7. Grupurile ţintă ale acţiunilor Consiliului sânt:

1) copiii şi familiile din comunitate;

2) instituţiile din comunitate care au activităţi în domeniul educaţiei, protecţiei 

sociale, ocrotirii sănătăţii, ordinii publice, etc.;

3) alte persoane fizice şi juridice din comunitate, care 

prom ovare şi protecţie a drepturilor copilului.

IV. Atribuţiile Consiliului orăşenesc pentru Protecţia I



8. Pentru realizarea obiectivelor sale Consiliul are urm ătoarele atribuţii:

1) m onitorizarea respectării prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei 

drepturilor copilului;

2) m onitorizarea şi evaluarea situaţiei copiilor şi fam iliilor cu copii din 

comunitate, precum  şi a instituţiilor abilitate din domeniul protecţiei drepturilor 

copilului;

3) elaborarea şi implementarea strategiilor, planurilor şi program elor locale de 

prevenire a intrării în dificultate a copiilor şi fam iliilor acestora;

4) elaborarea şi prezentarea propunerilor privind planificarea bugetului anual al 

Consiliului local;

5) elaborarea şi implementarea unui sistem local de referire în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului;

6) instituirea, în funcţie de necesitate a grupurilor de lucru, etc.

V. Structura Consiliului orăşenesc pentru Protecţia Drepturilor Copilului

9. Consiliul este format din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 8 membri.

1) Preşedintele Consiliului este primarul.

2) Vicepreşedintele Consiliului este, viceprimarul.

3) Secretarul Consiliului este specialistul principal în protecţia drepturilor 

copilului.
i

4) M embrii Consiliului sânt:

a) specialist principal al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 

Căuseni;
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b) consilieri ai Consiliului orăşenesc.

medical de familie;

d) managerul instituţiei şcolare;

e) medicul coordonator al Centrului de Sănătate/medic itul



f) şe f Sector de poliţie nr. 1 Căuşeni al IP al IGP, al MAI, al RM;

g) şeful/ inspectorul superior/ inspector al inspectoratului (biroului, grupului) 

minori al Inspectoratului de Poliţie;

h) reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti, care desfăşoară activităţi în domeniul 

protecţiei copilului şi familiei;

10. Com ponenţa nom inală a Consiliului este revizuită şi aprobată prin decizia

Consiliului orăşenesc.
?

11. Consiliul este în drept, la iniţiativa majorităţii mem brilor, să propună 

excluderea membrului, care prin acţiune sau inacţiune şi-a compromis calitatea de 

m em bru al Consiliului.

12. Instituţia, membrul căreia a fost destituit sau din alte considerente nu-şi 

poate îndeplini funcţiile, delegă un alt reprezentant în Consiliu.

13. Grupurile de lucru sunt instituite prin dispoziţia primarului, în baza 

deciziilor Consiliului.

14. Grupurile de lucru se instituie în scopul elaborării unor documente 

strategice, analizei unor situaţii cu impact asupra întregii comunităţi, etc.

VI. Organizarea activităţii Consiliului orăşenesc pentru Protecţia

Drepturilor Copilului

15. Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul se întruneşte în şedinţe 

ordinare şi extraordinare.

16. Şedinţele Consiliului sânt conduse de Preşedintele acestuia, iar în absenţa 

sa, de vicepreşedinte.

17. Preşedintele Consiliului exercită urm ătoarele funcţii:

1) coordonează activitatea Consiliului;

2) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului;

3) delegă responsabilităţile m em brilor Consiliului 

juridice vizate în soluţionarea cazurilor copiilor;



4) semnează deciziile, procesele-verbale şi alte documente care vizează 

activitatea Consiliului;

5) reprezintă Consiliul în relaţiile cu autorităţile la nivel local şi alte organizaţii 

cu competenţe şi/sau activităţi în domeniul protecţiei şi prom ovării drepturilor 

copilului.

18. Secretarul Consiliului este responsabil de:

1) lucrările de secretariat ale Consiliului;

2) invitarea m em brilor la şedinţele Consiliului;

3) întocm irea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului;

4)m enţinerea registrelor şi documentaţiei obligatorii de funcţionare a 

Consiliului.

19. M embrii Consiliului au următoarele obligaţii:

1) să participe activ la şedinţele Consiliului;

2) să respecte prevederile prezentului Regulament;

3) să păstreze discreţia şi confidenţialitatea cu privire la cazurile şi situaţiile 

discutate în Consiliu, precum şi în privinţa persoanelor implicate;

4) să infonneze Consiliul despre încălcările drepturilor şi libertăţilor copiilor 

din comunitate;

5) să informeze şi să consulte copiii asupra deciziilor care urm ează a fi luate la
*

nivel de comunitate, într-o m anieră clară, corespunzătoare vârstei, dezvoltării 

intelectuale şi stării psiho-em oţionale a copiilor;

6) să informeze copilul despre opţiunile posibile de soluţionare a cazurilor 

acestuia şi despre consecinţele adoptării unei asemenea decizii.

20. Consiliul se reuneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar' dar nu mai rar 

decât o dată în trimestru, şedinţele fiind, de regulă, publice, excepţie cele în care
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sânt discutate cazuri ale copiilor, familiilor din localitate.
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21. La şedinţele Consiliului pot fi invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor cu 

competenţe în domeniul protecţiei copilului (procuraturii teritoriale, instituţiei 

m edico-sanitare teritoriale, organizaţiilor non-guvem am entale, etc.), precum  şi alte 

persoane.

22. Şedinţele Consiliului sânt deliberative, dacă la ele participă cel puţin 2/3 

din membri.

23. In exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul emite decizii. Deciziile se 

aprobă cu m ajoritatea simplă de voturi ale m em brilor prezenţi.

24. Conţinutul deciziei va include, de asemenea, m enţiunea despre 

m odalitatea de informare şi consultare a copiilor pe m arginea subiectului aflat în 

discuţie.

25. Deciziile se semnează de preşedintele Consiliului sau de vicepreşedinte, se 

contrasem nează de secretarul Consiliului şi se înregistrează în Registrul de evidenţă 

a deciziilor adoptate.

26. Deciziile Consiliului se fac publice în term en de 5 zile de la data la care a 

avut loc şedinţa.

27. Şedinţele Consiliului sânt consemnate de secretarul Consiliului în 

procesele-verbale ale şedinţelor, care se semnează de preşedinte şi se 

contrasemnează de secretarul Consiliului.

28. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului se înregistrează în Registrul 

de evidenţă a proceselor-verbale.

29. Consiliul înaintează în ordinea de zi a şedinţei Consiliului local subiecte

privind nerespectarea sau încălcarea drepturilor şi intereselor copiilor în toate
*

domeniile de activitate, precum şi alte subiecte de interes local legate de protecţia 

copilului.

VII. Docum entaţia Consiliului orăşenesc pentru Protecţia

Drepturilor Copilului

30. Secretarul Consiliului perfectează şi ţine urm ătoarea documentaţie:
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1) Registrul de evidenţă a m aterialelor parvenite spre examiţiareţ

2) Registrul de evidenţă a deciziilor adoptate de Consiliu;



3) Registrul de evidenţă a proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului;

4) Planuri anuale de activitate;

5) Rapoarte semestriale şi anuale despre activităţile Consiliului;

6) Procesele-verbale ale Consiliului;

7) alte materiale, la decizia Consiliului.

31. Registrele se ţin pe suport de hârtie, sânt cusute şi sigilate în modul 

stabilit, iar paginile num erotate, conform cerinţelor Instrucţiunii privind ţinerea 

lucrărilor de secretariat.

VIII. Dispoziţii finale

/ V

32. In caz de necesitate, Consiliul sesizează organele de drept asupra cazurilor 

privind protecţia drepturilor copilului.

33. Consiliul elaborează rapoarte semestriale şi le prezintă Consiliului local şi 

Consiliului raional/m unicipal pentru protecţia drepturilor copilului, către data de 10 

iulie şi 10 ianuarie.


