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- În anul 2012 a finalizat implementarea 
Strategiei naţionale privind reforma siste-
mului rezidenţial de îngrijire a copilului, 
care şi-a atins obiectivul de reducere cu 
50 la sută a copiilor plasaţi in instituţii re-
zidenţiale. Ministerul Educaţiei a continu-
at cursul de reformă? Care sunt realizări-
le din ultimii 3 ani? 

- Implementarea 
Strategiei naţionale 
privind reforma siste-
mului rezidenţial de în-
grijire a copilului pentru 
anii 2007-2012 a fost 
dictată de necesitatea 
asigurării respectării 
dreptului copilului de a 
creşte şi a se dezvolta 
în mediul familial. Reorganizarea instituţiilor 
rezidenţiale a însemnat reintegrarea copiilor  
în familii, dar şi incluziunea  socială şi educa-
ţională a copiilor în instituţiile de învăţământ 
din comunitate, adică asigurarea dreptului la 
o educaţie de calitate. Proces complex, mul-
tidimensional şi deloc uşor pentru toţi cei im-
plicaţi. Pentru asigurarea procesului de inclu-
ziune educaţională a copiilor dezinstituţiona-
lizaţi au fost necesare, în primul rând, conso-
lidarea cadrului normativ, crearea structurilor 
adecvate, identificarea mecanismelor opor-
tune de finanţare, profesionalizarea cadrelor 
didactice. Voi face referinţă doar la câteva 

dintre realizările obţinute în ultimii trei ani în 
acest domeniu: aprobarea Codului Educaţi-
ei şi a Strategiei „Educaţia - 2020”, în care 
există prevederi ce vizează direct procesul 
de incluziune a copiilor cu cerinţe educaţio-
nale speciale; instituirea Centrului Republi-
can de Asistenţă Psihopedagogică (CRAP) 
şi a Serviciilor de Asistenţă Psihopedagogică 

(SAP) în fiecare unitate 
administrativ-teritorială; 
aplicarea mecanismelor 
de finanţare şi aloca-
rea resurselor financi-
are pentru dezvoltarea 
serviciilor, şi asigurarea 
condiţiilor în instituţiile 
de învăţământ; instrui-
rea diferitor categorii de 
specialişti implicaţi în 

procesul de incluziune educaţională etc.
- Şi totuşi, care este cea mai mare pro-

vocare pentru sistem? 
- Întrebarea în sine este o provocare, de-

oarece nu concretizează sistemul la care se 
referă şi oferă spaţiu pentru reflecţie. În con-
text consider  necesar să vorbim despre un  
sistem multidimensional necesar fiecărui copil 
pentru a creşte, a se dezvolta şi a avea parte 
de o copilărie fericită. Niciunul dintre sistemele 
tradiţionale: sistemul educaţional, sistemul de 
protecţie socială şi îngrijire a copilului, sistemul 
de ocrotire a sănătăţii – nu pot, separat, să 

valentina ChiCu, 
şef al direcţiei învăţământ preuniversitar, 

Ministerul educaţiei:
„Provocarea cea mai mare este 
sincronizarea eforturilor pentru 

asigurarea bunăstării 
şi dezvoltării fiecărui copil”
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Pentru asigurarea procesului de in-
cluziune educaţională a copiilor dezinsti-
tuţionalizaţi au fost necesare, în primul 
rând, consolidarea cadrului normativ, 
crearea structurilor adecvate, identifica-
rea mecanismelor oportune de finanţa-
re, profesionalizarea cadrelor didactice.
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asigure acel sistem complex necesar copilu-
lui. Personal consider că provocarea cea mai 
mare este sincronizarea şi focalizarea efortu-
rilor pentru a crea împreună mediul oportun 
pentru asigurarea bunăstării şi dezvoltării fie-
cărui copil. Am avea nevoie de un Minister al 
Copilului care să antreneze şi familia şi comu-
nitatea pentru a crea un mediu prietenos copi-
lului. Colaborarea eficientă şi fructuoasă este 
resursa de bază pentru a face faţă provocării.

- Codul Educaţiei conţine comparti-
mente separate referitor la educaţia inclu-
zivă şi reforma sistemului rezidenţial. Ce 
schimbări vor fi operate în aceste dome-
nii odată cu implementarea Codului? 

- Statul, în conformitate cu prevederile 
Codului Educaţiei, asigură înscrierea copi-
lului cu cerinţe educaţionale speciale în in-
stituţia de învăţământ general şi abordarea 
individualizată a copilului, iar în caz de ne-
cesitate, asigurarea învăţământului special 
ori a învăţământului la domiciliu. Schimbările 
care urmează să se producă ţin de asigura-
rea accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei 
fiecărui copil. Prevederile Codului Educaţiei 
se referă şi la structurile create pentru sus-
ţinerea educaţiei incluzive – CRAP şi SAP 
din unităţile administrativ teritoriale, ceea ce 
va permite asigurarea funcţionării eficiente a 
respectivelor structuri.

Trebuie să menţionez că, în Codul Edu-
caţiei este definit conceptul de educaţie in-
cluzivă ca proces educaţional care răspunde 
diversităţii copiilor şi cerinţelor individuale de 
dezvoltare şi oferă oportunităţi şi şanse ega-

le de a beneficia de drepturile fundamentale 
ale omului la dezvoltare şi educaţie de ca-
litate în medii comune de învăţare. Aceas-
tă definiţie oferă o nouă perspectivă asupra 
educaţiei în general şi solicită eforturi mari 
de schimbare a şcolii.

- În anul 2014, în fiecare raion/munici-
piu au fost create SAP. Deşi au fost cre-
ate de puţin timp, aşteptările vis-a-vis de 
activitatea acestora sunt foarte mari. Re-
uşesc acestea să se descurce? Care este 
implicarea lor în asigurarea unei educaţii 
incluzive?

- Aşteptările cu adevărat sunt mari şi sper 
că acestea vor fi îndreptăţite. Respectivele 
structuri sunt indispensabile pentru acorda-
rea asistenţei de care are nevoie şcoala pen-
tru a promova educaţia incluzivă. Pe parcur-
sul anului 2014 şi până în prezent Ministerul 
Educaţiei a optat pentru consolidarea capaci-
tăţilor structurilor nou create prin organizarea 
activităţilor de formare continuă a angajaţilor 
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Statul, în conformitate cu prevederile 
Codului Educaţiei, asigură înscrierea copi-
lului cu cerinţe educaţionale speciale în in-
stituţia de învăţământ general şi abordarea 
individualizată a copilului, iar în caz de ne-
cesitate, asigurarea învăţământului special 
ori a învăţământului la domiciliu. 
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SAP de către formatori naţionali şi experţi 
de talie internaţională. SAP reuşesc diferit, 
în dependenţă de nivelul de pregătire a an-
gajaţilor. Dar, cu certitudine putem afirma, în 
baza exemplelor concrete, că aceste structuri 
au reuşit să acorde suportul necesar pentru a 
identifica, evalua şi soluţiona majoritatea situ-
aţiilor copiilor cu cerinţe educative speciale.

- Cum vede Ministerul Educaţiei inte-
grarea copiilor cu probleme senzoriale în 
instituţia din comunitate? 

- Ministerul Educaţiei consideră necesa-
ră reconsiderarea instituţiilor de învăţământ 
special. În instituţiile speciale azi învaţă mulţi 
copii care ar putea, cu puţin suport, să-şi con-
tinue studiile în şcolile din comunitate şi ur-
mează să identificăm aceşti copii, să pregă-
tim, în perioada verii, transferul lor în şcolile 
din localităţile de baştină. Concomitent vom 
pregăti şi instituţiile de învăţământ pentru a 
asigura incluziunea acestor copii. Pentru co-
piii cu deficienţe senzoriale severe, care au 
nevoie de o abordare specifică şi specială, 
cel puţin la debutul şcolar, Ministerul Educa-
ţiei va consolida capacităţile instituţiilor spe-
ciale de învăţământ, inclusiv a instituţiilor de 
educaţie timpurie. 

- Aţi listat un şir de realizări, cum reuşiţi 
şi cine sunt partenerii Dumneavoastră? 

- Există o platformă funcţională de cola-
borare şi consultare în promovarea educaţiei 
incluzive – Consiliul Consultativ – din care 
fac parte reprezentanţii Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului 
Sănătăţii, a Ministerului Finanţelor, precum 
şi reprezentanţii societăţii civile: UNICEF 
Moldova, AO ”Femeia şi copilul - Protecţie şi 
Sprijin”, AO ”Parteneriate pentru fiecare co-
pil”,  KulturKontakt Austria, Lumos Founda-
tion Moldova, AO ”Copil, Comunitate, Fami-
lie”,  AO ”Keystone Moldova”, Centrul Edu-
caţional ”Pas cu Pas”, Centrul ”Speranţa”, 
Centrul Educaţional ”Pro Didactica”. Istoria 
colaborării cu fiecare dintre ONG-urile enu-
merate ne oferă practici de succes şi expli-
că realizările obţinute de noi toţi în domeniul 
educaţiei incluzive.
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Ministerul Educaţiei consideră necesară 
reconsiderarea instituţiilor de învăţământ 
special. În instituţiile speciale azi învaţă 
mulţi copii care ar putea, cu puţin suport, 
să-şi continue studiile în şcolile din comu-
nitate şi urmează să identificăm aceşti co-
pii, să pregătim, în perioada verii, transferul 
lor în şcolile din localităţile de baştină.
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Potrivit ministrului Maia Sandu, instrucţiu-
nea a fost elaborată pentru a acorda şanse 
egale elevilor cu cerinţe educaţionale speci-
ale de a susţine examenul de Bacalaureat şi 
examenele de absolvire a ciclului gimnazial. 
„În acest document sunt stabilite reguli clare 
pentru responsabilii de organizarea exame-
nelor, astfel încât să nu mai existe loc pentru 
interpretări”, a subliniat ministrul.

Documentul prevede că elevii cu deficien-
ţe neuro-motorii sau vizuale grave vor avea 
la dispoziţie mai mult timp pentru rezolvarea 
testelor de examen. În cazul probelor scrise, 
timpul va fi suplimentat cu o oră, în timp ce 
în cazul probei la limba străină, candidaţilor li 
se vor acorda suplimentar până la două ore 
astronomice.

Instrucţiunea prevede că elevii cu CES vor 
susţine examenele în instituţii special amena-
jate – dotate  cu rampe de acces, cu grupuri 
sanitare adaptate, iluminare specială etc.  

Totodată, candidaţii care sunt în imposi-
bilitatea de a scrie sau citi textul de examen 
vor dispune de un asistent individual care le 
va facilita acest exerciţiu. Instrucţiunea sta-
bileşte şi modalitatea de organizare a exa-
menului pentru candidaţii imobilizaţi tempo-
rar sau definitiv. În astfel de cazuri, elevii şi 

părinţii pot solicita susţinerea testelor la lo-
cul imobilizării, simultan cu toţi candidaţii din 
ţară. În acest scop, preşedinţii centrelor de 
examen vor desemna un asistent care se va 
afla la locul desfăşurării examenului pentru a 
supraveghea buna desfăşurare a acestuia.

Pentru a putea beneficia de condiţii speci-
ale de susţinere a examenelor, părinţii şi ele-
vii trebuie să depună o cerere către directorul 
instituţiei de învăţământ, în baza Concluziei 
Consiliului Medical Consultativ. La rândul lor, 
instituţiile vor înainta dosarele direcţiilor ra-
ionale/municipale de învăţământ, care le vor 
transmite spre examinare Comisiei Naţiona-
le de Examene.

Prevederile noului document au fost con-
sultate cu membrii Consiliului pentru Preve-
nirea şi Eliminarea Discriminării, propunerile 
lansate în cadrul discuţiilor fiind luate în calcul 
la redactarea variantei finale a instrucţiunii.

Instrucţiunea privind procedurile specifi-
ce de examinare a elevilor cu cerinţe edu-
caţionale speciale poate fi găsită pe adresa  
http://aee.edu.md/. 

sursa: www.edu.md 

condiţii speciale de examinare la examenele 
de absolvire pentru elevii cu ces

copiii cu cerinţe educaţionale 
speciale (ces) vor beneficia şi în 
anul curent de condiţii speciale la 
susţinerea examenelor de absolvi-
re a gimnaziului şi liceului. În acest 
scop, comisia naţională de exa-
mene a aprobat instrucţiunea care 
stabileşte proceduri clare de orga-
nizare a examenelor pentru această 
categorie de candidaţi.

Foto simbol
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PPFc a lansat şirul de instruiri pentru desfăşurarea programului 
educaţional destinat copiilor din familiile afectate de alcoolism 

Pe parcursul lunii martie curent, aO “Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFc) 
a organizat un şir de instruiri pentru formarea persoanelor care vor realiza pro-
gramul de asistenţă psiho-socială pentru copii din familii afectate de alcool. În 
acest scop, au fost selectate şi instruite în jur de 30 de persoane din raioanele 
în care va fi pilotat acest program: Ungheni, Orhei, călăraşi, teleneşti şi Făleşti. 
acestea vor activa în calitate de moderatori pentru două grupuri de beneficiari ai 
programului: copii şi adulţi. 

Programul menţionat este unul educaţional, 
cu efecte terapeutice şi este orientat spre două 
categorii de beneficiari: adulţi şi copii, cu vâr-
sta cuprinsă între 6 şi 18 ani, care au în fami-
lie pe cineva dependent de alcool. Programul 
are drept scop schimbarea atitudinii copilului 
faţă de situaţia proprie şi situaţia în familie, 
schimbarea comportamentului copilului în fa-
milie, îmbunătăţirea stării psiho-emoţionale a 
copilului din familia afectată de consumul de 
alcool, îmbunătăţirea autoaprecierii, realizarea 
mai bună în şcoală, comunitate şi grupurile de 
copii, prevenirea consumului de alcool de că-
tre copii ş.a.

Moderatorii urmează să identifice benefi-
ciarii, să organizeze grupurile, după care să 
desfăşoare întâlnirile propriu-zise. Durata cur-
surilor va fi de două ore. Pe lângă activităţile 
de grup, vor putea fi realizate şi şedinţe indivi-
duale. Participarea la program este gratuită. 

Moderatorii de grup au fost selectaţi în bază 

de concurs public, desfăşurat în fiecare din 
cele cinci raioane menţionate, fiind din diferite 
domenii de activitate, la concurs au participat 
studenţi, profesori, educatori, asistenţi sociali, 
psihologi şcolari, manageri ai serviciilor şi ONG 
locale. Criteriul cel mai important de selectare 
a fost experienţa şi capacitatea de lucru cu 
grupurile de copii şi maturi.

Programul de asistenţă psiho-socială pen-
tru copii din familii afectate de alcool este im-
plementat în Republica Moldova, începând cu 
anul curent, după modelul Ersta Vandpunkten 
din Suedia, care are la bază un program si-
milar desfăşurat, începând cu anul 1977, în 
SUA. În Suedia acest program se desfăşoară 
cu succes din anul 1989 şi a cuprins, până în 
prezent, în jur de 1200 de copii.

Instruirile au fost organizate în cadrul Pro-
iectului „Familie puternică pentru fiecare co-
pil”, implementat de PPFC, cu suportul finan-
ciar al USAID.
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CCC reprezintă o formă de 
asociere a copiilor şi tinerilor, care 
le permite să-şi exprime opiniile 
şi să realizeze propriile proiecte 
care să corespundă necesităţilor 
şi intereselor specifice comunităţii 
lor. Consiliul activează în calitate 
de partener al Direcţiei raionale 
de Asistenţă Socială şi Protecţie a 
Familiei (DASPF) în procesul de 
dezvoltare, implementare, evalu-
are şi monitorizare a politicilor şi 
programelor locale cu privire la 
copii şi tineret.

Astfel, CCC este în strânsă 
colaborare cu reprezentanţii DASPF, cu or-
ganizaţiile neguvernamentale ce prestează 
servicii copiilor din familiile în situaţie de risc, 
cu şcolile de masă, instituţiile rezidenţiale şi 
asistenţii sociali comunitari care cunosc, atât 
comunitatea, cât şi copiii din aceasta. 

Tinerii consilieri participă cu regularitate la 
şedinţele Consiliului raional pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, unde sunt discutate di-
verse subiecte cu privire la protecţia drepturi-
lor copiilor. În cadrul acestora, membrii CCC 
pot veni cu recomandări şi propuneri pentru 
îmbunătăţirea şi schimbarea situaţiei în do-
meniu. Toate aceste acţiuni contribuie nemij-
locit la apropierea deciziilor adoptate de au-
torităţile publice locale de interesele copiilor. 
Astfel, CCC asigură că vocile copiilor rămaşi 
fără îngrijire părintească (din instituţiile rezi-
denţiale, alte forme de îngrijire) sunt auzite 

şi luate în consideraţie atunci când deciziile 
îi privesc. 

Potrivit Nataliei Semeniuc, consultant în 
participarea copiilor în cadrul PPFC, Consiliul 
Consultativ al Copiilor se situează în rândul 
structurilor cu pondere din cele opt raioane, 
obţinând statutul unui grup de iniţiativă. Tine-
rii consilieri participă la un şir de traininguri, 
dar şi la numeroase întruniri la nivel de ra-
ion de unde au posibilitatea să se informeze 
foarte detaliat şi din prima sursă cu privire 
la măsurile de protecţie socială a copiilor. Ei 
sunt instruiţi cum să identifice copiii cu pro-
bleme, studiază principiile de organizare şi 
funcţionare a serviciilor, care, ulterior, le sunt 
utile în procesul de evaluare şi monitoriza-
re a situaţiei copiilor plasaţi în cadrul aces-
tor servicii. Membrii consiliilor monitorizează 
servicii sociale cum ar fi: asistenţa parenta-
lă profesionistă (APP), centre de plasament 
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deciziile administraţiilor publice locale 
mai aproape de interesele copiilor

serviciile sociale adresate familiilor cu copii, dezvoltate şi prestate 
la nivel de raion, sunt evaluate şi monitorizate periodic de membrii 
consiliilor consultative ale copiilor (ccc). acest lucru a devenit posibil 
graţie constituirii acestor consilii, în opt raioane beneficiare ale proiectului 
„Familie puternică pentru fiecare copil”, cu suportul aO “Parteneriate 
pentru fiecare copil” (PPFc) şi susţinere financiară din partea Usaid. 
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pentru copii cu dizabilităţi, case de copii de 
tip familie ş.a. „Un aspect mai nou ţine de 
integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale în şcolile generale. În acest context, 
există şi unele rezultate, în urma monitoriză-
rii realizate de CCC din Călăraşi. Vreau să 
vă asigur că toate recomandările şi sugestii-
le sunt elaborate profesionist, membrii consi-
liului fiind instruiţi şi ghidaţi de coordonatorul 
adult”, a menţionat Natalia Semeniuc.

La rândul lor, reprezentanţii autorităţilor 
publice locale spun că toate cazurile semna-
late de copii, precum şi recomandările înain-
tate de tinerii consilieri sunt puse în discuţie 
în cadrul şedinţelor Consiliului raional şi a 
Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Copi-
lului, iar ulterior sunt identificate soluţii pen-
tru fiecare situaţie în parte.

angela Sîrbu, 
şef al direcţiei asistenţă socială 
şi Protecţie a Familiei teleneşti
„Din momentul când a fost creat CCC Te-

leneşti, membrii acestuia au evaluat, atât ca-
sele de copii de tip familie, cât şi toţi asisten-
ţii parentali profesionişti, după care au venit 
cu propuneri în baza la ceea ce au identificat 
ei. Pot să vă spun că membrii consiliului au 
reuşit să identifice probleme pe care noi nu 
le-am constatat. Probabil, copiii plasaţi în 
serviciile evaluate au fost mai deschişi şi mai 
receptivi cu semenii lor, decât cu noi, specia-
liştii. Toate recomandările CCC sunt bineve-
nite, le luăm în consideraţie şi am întreprins 
şi câteva acţiuni, care vor conduce, nemij-
locit, la îmbunătăţirea serviciilor sociale din 
raionul Teleneşti”.  

 

Viorica harea, 
coordonator adult, 
consiliul consultativ al copiilor, 
Făleşti
„Recent am prezentat conducerii raionu-

lui şi specialiştilor responsabili raportul de 

monitorizare a activităţii a cinci centre co-
munitare multifuncţionale din raionul Făleşti. 
La această şedinţă au participat şi directorii 
acestor centre şi ne-a bucurat foarte mult că 
din partea lor a venit solicitarea ca, propu-
nerile şi recomandările incluse în raport să 
fie aduse la cunoştinţă şi lucrătorilor din cen-
trele comunitare. În timpul monitorizărilor am 
ajuns la concluzia că este necesar de a în-
tocmi un plan de acţiuni pentru organizarea 
timpului liber al copiilor plasaţi în centrele 
respective. Astfel, a fost luată hotărârea ca, 
împreună cu membrii CCC, copiii din centre 
şi membrii consiliului local al elevilor să fie 
gândite mai multe activităţi de recreere-soci-
alizare a copiilor”. 

Victor bulhaC, elev în clasa a Xi-a, 
Lt ţibirica, membru al ccc călăraşi          
„Este un proiect foarte interesant pen-

tru toţi copiii, astfel noi facem un pas spre 
a schimba viitorul semenilor noştri, ca ei să 
se poată dezvolta într-un mediu prietenos 
şi sănătos. Împreună cu ceilalţi membri ai 
consiliului analizăm situaţia reală cu privire 
la respectarea drepturilor noastre. În timpul 
monitorizărilor identificăm unele probleme 
cu care se confruntă un copil, sau un grup de 
copii, sau chiar o comunitate întreagă. Toto-
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dată, analizăm şi examinăm dacă drepturile 
sunt respectate şi ascultate de persoanele 
care au grijă de ei, ne străduim să găsim cele 
mai realiste soluţii de rezolvare a problemei 
date şi încercăm să analizăm dacă resursele 
financiare şi cele umane alocate pentru asi-
gurarea drepturilor copiilor sunt utilizate efi-
cient. Îmi place foarte mult ceea ce facem şi 
sunt mulţumit că pot ajuta şi alţi copii”.  

elena GOnţa, 
şef al direcţiei Învăţământ, tineret 
şi sport călăraşi
„Pentru noi rapoartele care vin din partea 

CCC sunt o sursă suplimentară de informa-
ţie privind problemele cu care se confruntă 
copiii care au fost dezinstituţionalizaţi sau 
cei plasaţi în APP, deoarece agenda în baza 
căreia lucrează copiii din CCC este puţin di-
ferită în comparaţie cu cea a specialiştilor. 
Specialiştii se interesează în privinţa respec-
tării cadrului normativ, incluziunii şi integrării 
în mediile sociale şi educaţionale, pe când 
membrii consiliului sunt preocupaţi de cât de 
bine se simt copiii în mediile în care au fost 
plasaţi. După cum se ştie, o comunicare între 
semeni este una de la egal la egal, mai des-

chisă, cu un grad mai înalt de veridicitate şi 
fără complexe. În momentul evaluării, copiii 
plasaţi în servicii nu-şi pun problema să as-
cundă ceva de semenii lor. Între ei s-a legat 
şi o prietenie strânsă, o relaţie de încredere. 
Întotdeauna ţinem cont de propunerile CCC 
şi e foarte bine că au parte de un coordonator 
adult, care îi ghidează în prelucrarea datelor 
primare obţinute în timpul monitorizărilor. În 
acelaşi timp, este o experienţă bună şi pen-
tru tinerii consilieri, deoarece voluntariatul pe 
care îl fac ei, le serveşte şi ca o ghidare în 
cariera pe care o vor urma în viaţă”.

Oxana oStap, coordonator adult, 
consiliul consultativ al copiilor, 
teleneşti 
„Chiar la moment, împreună cu membrii 

consiliului, suntem antrenaţi în monitorizarea 
şi evaluarea situaţiei copiilor cu CES, rein-
tegraţi în şcolile generale. Această activita-
te urmează să o desfăşurăm în 11 şcoli din 
raion, în concordanţă cu reprezentanţii APL. 
Până acum am monitorizat, de asemenea, 
Serviciul APP şi casele de copii de tip fami-
lie. Propunerile noastre sunt luate în calcul, 
de fiecare dată, de către factorii de decizie”.
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Potrivit lui Maria Niculiţă, specialist 
principal în protecţia copilului, DASPF 
Cahul,  este necesar de a lărgi acest tip 
de serviciu social, deoarece sunt foarte 
multe solicitări de a plasa copii, în special 
de vârstă mică, în cadrul anumitor servi-
cii, pentru a evita instituţionalizarea lor. 
„Aceasta va permite copiilor aflaţi în situ-
aţie de risc să crească şi să se dezvolte 
într-un mediu familial. Avem planificate 
în bugetul local surse financiare pentru 
extinderea acestui serviciu, reieşind din 
multiplele situaţii de criză în care se află 
deseori copiii care necesită plasament de 
urgenţă”, a spus doamna Niculiţă.

Pentru promovarea Serviciului de asis-
tenţă parentală profesionistă, DASPF 

Cahul va publica mai multe informaţii în 
ziarul local, va prezenta acest serviciu în 
cadrul mai multor şedinţe, mese rotunde, 
seminare cu participarea specialiştilor 
din mai multe domenii, etc. În acest sens, 
au fost informaţi deja membrii echipelor 
multidisciplinare, primarii localităţilor din 
raionul Cahul.

La momentul actual, în raionul Cahul 
activează şapte asistenţi parentali profe-
sionişti, care au în plasament 18 copii.

Asistenţa parentală profesionistă este 
un serviciu social adresat copiilor lipsiţi de 
îngrijirea părintească din cauza că sunt 
orfani sau pentru că nu pot locui tempo-
rar împreună cu proprii părinţi.

O campanie de informare despre serviciul de asistenţă 
parentală profesionistă va fi desfăşurată la cahul

direcţia asistenţă socială şi Protecţie a Familiei (dasPF) cahul va lan-
sa, în timpul apropiat, o campanie de promovare a serviciului de asistenţă 
parentală profesionistă (aPP).  acţiunile de informare se vor desfăşura cu 
genericul „ia-mă în familia ta!”.
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Revenim, aşadar, la cazul acestei familii, 
pentru că ne dorim ca în calea fericirii celor 
doi copii şi a mamei lor să nu mai stea sără-
cia, abandonul, neputinţa.

Maria s-a născut în oraşul Chilia din re-
giunea Odesa, Ucraina. Femeia îşi aduce 
aminte cu nostalgie de strada pe care a co-
pilărit – Sevastopoliskaia 7 – şi de la care, 
mai târziu, avea să pornească în lume, pe 
un drum lung, în căutarea fericirii, departe de 
casa părintească şi de ai săi dragi. 

Erau 6 copii în familie, o realizare pentru 
care orice femeie îşi merită cu prisosinţă titlul 
de Mamă – Eroină. Din păcate, în acest caz, 
mama a fost decăzută din drepturile părin-
teşti, iar copiii instituţionalizaţi, în diferite in-
ternate din Ucraina. De atunci nu au mai fost 
alături unul de altul, deşi, pentru puţin timp, 
împreună cu Maria, a fost o soră instituţiona-
lizată în acelaşi internat cu ea. Apoi, Maria, a 
fost transferată la şcoala internat auxiliară din 

Tuzlî, regiunea Tatarbunar, unde a finalizat 8 
clase, astfel cele două surori fiind despărţite. 

Anii au trecut, Maria a muncit şi locuit o 
vreme în oraşul Veazniki din regiunea Vla-
dimirsk, Federaţia Rusă. Îşi făcuse prieteni, 
cunoscuse un băiat, alături de care, mai târ-
ziu, a acceptat să se stabilească într-un sat 
din Moldova. Aici au adus pe lume primul 
copil, iar la scurt timp, tinerii deveneau pă-
rinţi pentru a doua oară. Părea că viaţa lu-
ase o turnură fericită. Din păcate, în timpul 
unei călătorii în Ucraina, Mariei i-au fost fu-
rate toate actele, inclusiv paşaportul. În lipsa 
documentelor, cei doi nu au putut să-şi ofi-
cializeze relaţia. Dar actele nu erau unicele 
care lipseau în acea tânără familie. Lipsurile 
au dus la separarea celor doi părinţi. Răma-
să cu doi copii mici, fără surse de existenţă, 
fără o locuinţă, Maria a fost nevoită să-şi ca-
ute un loc de muncă. L-a găsit, în casa unei 
femei, care a acceptat şi să o găzduiască. 

acasă e lângă MaMa
se spune că fericirea copiilor este acolo unde este şi mama lor. Pe Maria 

(nume schimbat) din raionul soroca, mamă a doi copii, am cunoscut-o 
anul trecut, atunci când, împreună cu un grup mărinimos de copii, părinţi 
şi profesori, am reuşit să le facem, în prag de iarnă, o mică sărbătoare. 

Foto simbol
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Era însă, un lucru care o ţinea departe de 
copiii săi. Având venituri modeste, instabile, 
cineva a sfătuit-o să-şi dea copiii la internat 
până va mai prinde la puteri. Nu a putut lua 
copiii acasă, tot din acel motiv, fără un act de 
identitate, respectiv fără un loc de muncă şi 
fără o sursă sigură de venit, nu a riscat să-i 
ia lângă ea.

Cu toate acestea îi 
vizita cu regularitate la 
internat. Mergea să-i 
vadă în zilele de odihnă: 
îi iubeşte şi le doreşte 
tot binele din lume. 

Din păcate, timpuri 
mai bune nu au venit 
pentru această familie. 
În lipsa unui act de iden-
titate, Maria nu a putut fi angajată niciodată, 
nu poate fi luată la evidenţă la oficiul forţei de 
muncă, fapt pentru care, munceşte cu ziua. 

Pentru a-şi perfecta un act de identitate, 
care ar ajuta-o să deschidă mai multe uşi, 
Maria s-a adresat la mai multe instituţii di-
plomatice din Republica Moldova, Federaţia 
Rusă şi Ucraina. Până atunci însă, oficial, 
Maria „nu există”. Are mare noroc de auto-
rităţile locale şi de asistenţa din partea AO 
„Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFC), 
care îi oferă un suport pentru ca această fa-
milie, ulterior, să fie unită şi să reuşească de 

sine stătător să facă faţă tuturor necesităţilor, 
mai ales că anul acesta băiatul cel mic ab-
solveşte şcoala internat şi revine acasă. În 
acest caz, familia va beneficia de Serviciul 
social de sprijin familial. Mihai (nume schim-
bat) aşteaptă cu nerăbdare să revină acasă 
pentru totdeauna, pentru a începe un nou 
parcurs al vieţii sale. Vrea să deprindă o me-

serie, pentru a-i fi ma-
mei de ajutor. 

Foarte curând vor 
fi din nou împreună: 
mama şi cei doi fii şi ne 
dorim ca, de această 
dată, etapa pe care o 
încep să vină doar cu 
lucruri pozitive, pentru 
ca cei trei să poată re-

cupera în voie anii în care au stat separaţi, 
fără ca bucuria regăsirii să le fie umbrită de 
lipsurile materiale.

Ne dorim ca ACASĂ să fie cu adevărat 
acel loc în care totul este posibil, dacă toţi 
sunt acasă, dacă toţi sunt sănătoşi. 

PPFC implementează până în anul 2017 
proiectul „Familie puternică pentru fiecare co-
pil”. Acesta vine să susţină administraţia publi-
că centrală şi 11 raioane din ţară să-şi consoli-
deze sistemul de protecţie socială a copilului, 
pentru a asigura bunăstarea, dezvoltarea şi 
siguranţa copilului în sânul familiei.   

colegiul de redacţie:

Violina lavric, Manager Comunicare PPFC
Tatiana COCIAş, Specialist în Comunicare  
şi Relaţii cu Publicul PPfc
Design şi procesare computerizată:
Ecaterina RUSSU

Această publicaţie este realizată în cadrul proiectului „Familie puternică pentru fiecare copil” de AO „Parte-
neriate pentru fiecare copil” în cooperare cu Guvernul R. Moldova, prin  intermediul Advancing Partners & Com-
munities (acord Nr. APC-GM-0028), în cadrul unui acord de cooperare încheiat cu Agenţia Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internaţională pe o perioadă de 5, valabil din 01 octombrie 2012 (Nr. AID-OAA-A-12-00047).

AO „Parteneriate pentru fiecare copil”
Str. Kogălniceanu 75, of . 3, 7
Chişinau, MD – 2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 22 23 86 69
e-mail: presa@p4ec.md 
web: www.p4ec.md  

Foarte curând vor fi din nou îm-
preună: mama şi cei doi fii şi ne 
dorim ca, de această dată, etapa 
pe care o încep să vină doar cu lu-
cruri pozitive, pentru ca cei trei să 
poată recupera în voie anii în care 
au stat separaţi, 


