
R E G U L A M E N T U L
Consiliului Local pentru Protecţia Drepturilor Copilului

I. Noţiuni generale
1. Consiliul Local pentru Protecţia Drepturilor Copilului (în continuare Consiliul) este 

organ local menit să asigure elaborarea şi implementarea politicilor de protecţie a drepturilor 
copilului şi familiei.

2. Activitatea Consiliului se desfăşoară în baza Convenţiei ONU cu privire la drepturile 
copilului. Constituţiei Republicii Moldova, Legii privind drepturile copilului, Hotărârii 
Guvernului RM nr. 726 din 13 iunie 2003, altor acte normative în domeniu şi prezentului 
Regulament.

3. Consiliul este constituit din reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, precum şi din 
reprezentanţi ai organizaţiilor desconcentarte, organizaţiilor nonguvemamentale care activează în
domeniu în localitate.

4. Consiliul reprezintă primăria oraşului Glodeni în relaţiile cu organizaţiile 
internaţionale şi naţionale, ce activează în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei.

II. Obiectivele Consiliului
5. Consiliul realizează următoarele obiective:
- Asigurarea respectării prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, 

altor documente internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte şi a legislaţiei 
naţionale privind protecţia drepturilor copilului şi familiei;

- Identificarea direcţiilor prioritare de intervenţie în domeniul protecţiei drepturilor 
copilului şi familiei;

- Promovarea politicilor naţionale privind protecţia drepturilor copilului şi familiei;
- Coordonarea activităţilor de elaborare a strategiilor şi programelor guvernamentale 

privind protecţia drepturilor copilului şi familiei;
- Consolidarea parteneriatului social în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi

familiei.

III. Atribuţiile Consiliului
6. Pentru realizarea obiectivelor sale, Consiliul se investeşte cu următoarele atribuţii:
- Monitorizarea implementării Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, altor 

documente şi a politicilor naţionale de protecţie a drepturilor copilului şi familiei;
- Realizarea implementării strategiilor şi programelor naţionale de protecţie a drepturilor 

copilului şi familiei;
- Elaborarea programelor locale şi a planurilor de acţiuni privind protecţia drepturilor 

copilului şi familiei;
- Coordonarea activităţilor structurilor locale în vederea susţinerii copilului şi familiei;
- Evaluarea condiţiilor de dezvoltare şi educaţie a copiilor şi adolescenţilor în instituţiile 

medicale, de îngrijire şi educaţie, în locurile de detenţie preventivă, penitenciare, precum şi a 
condiţiilor de muncă ale minorilor la întreprinderi, indiferent de tipul de prioritate;

- Monitorizarea serviciilor acordate copilului şi familiei de către comunitate şi structurile 
publice pentru protecţie, dezvoltare şi educaţie:

- Examinarea cazurilor minorilor delincvenţi şi a părinţilor ce nu-şi îndeplinesc 
obligaţiunile părinteşti;

- Examinarea cazurilor de încălcare a drepturilor copilului de către -



- Propagarea priorităţilor protecţiei copilului şi educarea populaţiei în spiritul respectării 
drepturilor copilului;

- Monitorizarea realizării măsurilor de asistenţă socială a copiilor cu nevoi speciale (cu 
grad de dizabilitate. orfani, etc.);

- Monitorizarea repartizării ajutoarelor umanitare pentru copii, în comun cu organizaţiile
neguvernamentale;

- Elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul protecţiei drepturilor
copilului şi familiei.

IV. Activitatea Consiliului
7. Componenţa Consiliului este desemnată de către Consiliul Local şi are următoarea 

structură: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii Consiliului.
8. Consiliul este condus de preşedinte, care, de regulă, deţine funcţia de 

primar(viceprimar) sau secretar al Consiliului Local.
9. Preşedintele Consiliului exercită următoarele funcţii:
- Conduce activitatea Consiliului;
- Convoacă şi conduce şedinţele Consiliului;
- Deleagă responsabilităţile membrilor Consiliului;
- Semnează procesele -  verbale şi alte documente ce vizează activitatea Consiliului;
- Reprezintă Consiliul în relaţiile cu autorităţile şi organizaţiile naţionale şi internaţionale.
10. Vicepreşedintele Consiliului îndeplineşte funcţiile preşedintelui în lipsa lui.
1 1. Secretarul Consiliului este asistentul social comunitar.
12. Consiliul se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, iar, în caz de necesitate, la 

iniţiativa preşedintelui Consiliului, se convoacă în şedinţe extraordinare.
13. Şedinţele Consiliului sunt deliberative în situaţia în care la ele asistă 2/3 din membri.
14. Activitatea Consiliului se desfăşoară conform planului, elaborat de secretariatul 

Consiliului şi aprobat anual în prima sa şedinţă.
15. Consiliul monitorizează şi evaluează programele de protecţie a drepturilor copilului, 

realizează studii, pregăteşte rapoarte etc.
16. Activitatea curentă a Consiliului este coordonată de secretarul Consiliului.
17. Consiliul prezintă spre examinare organelor competente ale statului cazurile de 

încălcare a drepturilor copiilor, cazurile copiilor delincvenţi şi ale părinţilor ce nu-şi îndeplinesc 
obligaţiunile părinteşti.

18. Consiliul Local pentru Protecţia Drepturilor Copilului prezintă, o dată la jumătate de 
an. Consiliului Raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului un raport despre activitatea
realizată.

V. Dispoziţii finale.
19. Deciziile Consiliului sunt executorii pentru Autoritatea Publică Locală, precum şi 

pentru persoanele fizice vizate în ele.
20. Membrii Consiliului, conducătorii de instituţii şi persoane cu funcţii de răspundere se

înlocuiesc automat cu persoanele ce deţin funcţia vizată.



Componenţa
Consiliului Local pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Preşedintele Consiliului:

Stela Onuţu -  primarul oraşului Glodeni 

Vicepreşedintele Consiliului:

Olga Niculeac -  specialist în probleme juridice 

Secretarul Consiliului:

Liudmila Sîrcu -  asistent social comunitar 

Membrii Consiliului:

Pavel Serjantu -  specialist în problem tineret şi sport 

Svetlana Subţire -  secretarul Consiliului orăşenesc 

Igor Melnic -  reprezentantul IP Glodeni 

Zinaida Stoica -  director adjunct de IP L.T. ’’Vasile Coroban” 

Liudmila Şmuli - director adjunct de IP L.T. ’’Lev Tolstoi” 

Oxana Strechi - director adjunct de IP Gimnaziul ”Dm. Cantemir” 

Silvia Bogdan -  medic de familie CS Glodeni 

Nadejda Ciliuţa -  director IET nr. 5 

Elvira Scobioală -  director IET nr. 4


