
CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

Asigurarea respectării 
drepturilor copiilor 

în raionul Ialoveni 



Bine ați venit!



34 25

Unități administrative

localități primării



101.331

Total 
populație

Populație

14.502 familii cu 

copii



Ramuri economice dezvoltate

Industria vinicolă Industria alimentară

Sfera serviciilor



Date privind copiii



Politicile privind copiii – prioritatea 
autorităților 

24.856 copii
(24,5% din total populație)



Angajamentele raionului

Implementarea reformelor și 
a politicilor statului privind 

asigurarea drepturilor 
copilului 

Dezvoltarea politicilor 
raionale în domeniu



Politicile locale în domeniu – cadru 
normativ

Planul strategic raional privind reforma sistemului 
rezidenţial de îngrijire a copilului pentru anii 2010-2014

Planul strategic raional privind dezvoltarea educației 
incluzive pentru anii 2014-2020

Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități
pentru anii 2016-2021

În proces de definitivare - Planul raional de acțiuni pentru anii 
2016-2020 privind  implementarea Strategiei naționale pentru 

protecţia copilului



Cadrul de acțiune, bazat pe politicile 
locale

Bază pentru:

Planificarea proceselor la nivel raional și 
instituțional

Delimitarea responsabilităților între domeniile de 
referință și asigurarea abordărilor intersectoriale

Monitorizarea calității proceselor derulate



Abordarea intersectorială a reformelor

Comitetul de coordonare intersectorială a protecției 
copiilor în situație de risc

 creat în 2011

 prezidat de Președintelui 
raionului

 se convoacă trimestrial

 ia în dezbatere probleme 
importante și stringente 
privind copiii și familiile lor

Reunește reprezentanți din:

Sănătate Educație 

Securitate, 
ordine 
publică

Protecție/ 
Asistență 

socială



Procese de bază

• Evaluarea și identificarea necesităților copiilor și 
familiilor

• Proiectarea și furnizarea celor mai adecvate forme de 
suport

• Crearea și consolidarea serviciilor de suport 
educațional și a serviciilor sociale pentru copii și familii

• Asigurarea durabilității proceselor



Parteneriate în sprijinul reformelor

Domenii de colaborare:

 Crearea serviciilor de 
suport 

 Consolidarea capacităților  
(instituționale și ale 
specialiștilor) 

 Acordarea de asistență 
directă copiilor, familiilor, 
specialiștilor 

Protecting Children. 
Providing Solutions.

http://www.lumos.com/


VĂ MULȚUMIM!

Consiliul Raional Ialoveni 
str. Alexandru cel Bun nr.33, or. Ialoveni

tel. +373 268 20 007; fax. +373 268 22 650

www.il.md

http://www.il.md/

