
Proiect 

 

LEGE  

privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant 

 

          Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

 

          Articolul 1. Obiectul legii 

          Prezenta lege reglementează măsurile și serviciile destinate copilului cu 

comportament deviant (în continuare - copil), principiile și scopurile instituirii 

măsurilor date, precum și modul de stabilire, prelungire, modificare și anulare a 

acestor măsuri. 

          Articolul 2. Subiecții legii 

          Prevederile prezentei legi se aplică: 

a) copilului care a săvîrșit o faptă prevăzută de legea penală dar nu este pasibil de 

răspundere penală; 

b) copilului care a săvîrșit o faptă prevăzută de legea contravențională dar nu este 

pasibil de răspundere contravențională; 

c) copilului care a manifestă o conduită ce se perpetuează în timp prin care se 

violează într-o măsură semnificativă regulile de conviețuire socială și există riscul 

că vor comite fapte prevăzute   la lit. a) și b); 

d) părinților, reprezentanților legali ai copiilor prevăzuți la lit. a), b) și c); 

e) persoanelor/instituțiilor responsabile de asigurarea măsurilor și serviciilor 

destinate copiilor prevăzuți la lit. a), b) și c). 

          Articolul 3. Scopurile măsurilor și serviciilor  



          Scopurile măsurilor și serviciilor destinate copiilor cu comportament deviant 

sunt următoarele: 

1) acordarea unei asistenţe calificate sociale, pedagogice, psihologice, 

informaționale sau de alt tip copilului pentru realizarea schimbărilor pozitive în 

comportamentul acestuia; 

2) crearea condiţiilor favorabile pentru socializarea, resocializarea şi dezvoltarea 

(autodezvoltarea) copilului; 

3) deprinderea valorilor general umane, educarea sentimentului de egalitate, de 

responsabilitate pentru propriile fapte, de respect faţă de drepturile şi libertăţile 

omului, încurajarea dorinței de integrare socială; 

4) consolidarea relațiilor cu mediul benefic pentru dezvoltarea copilului. 

           Articolul 4. Principii directoare 

           La instituirea măsurilor și în cadrul serviciilor acordate copiilor se va ține 

cont de următoarele principii: 

1) asigurării şi promovării cu prioritate a interesului superior al copilului. Copilul 

trebuie să beneficieze de protecţie pentru asigurarea bunăstării lui şi pentru aceasta 

trebuie să fie atrase toate mijloacele de drept şi administrative necesare și posibile; 

2) participării copilului la luarea deciziilor în privinţa lui. Înainte de aplicarea unei 

măsuri sau stabilirea unui serviciu copilului, acestuia trebuie să i se ofere 

posibilitatea de a fi ascultat atît direct, cît și prin intermediul reprezentantului său 

legal. Părerea copilului, atunci cînd nu contravine propriilor interese, trebuie să fie 

luată în considerare; 

3) individualizării. La luarea deciziilor legate de copil trebuie de ţinut cont de vîrsta 

şi nivelul de maturitate al copilului, calităţile lui psihice şi fizice, necesităţile lui, 

specificul mediului lui social şi alte necesităţi deosebite; 

4) educaţiei copilului în spiritul dezvoltării responsabilității pentru propriile fapte în 

mediul familial și cel social; 

5) non-separării de familie, cu excepţia cazurilor extreme, cînd păstrarea în familie 

nu corespunde interesului superior al copilului și/sau securității familiei; 

6) includerii comunității locale în procesul resocializării și integrării sociale a 

copilului. În educarea și integrarea socială armonioasă a copilului trebuie să fie 



încurajată abordarea și suportul multisectorial, implicarea comunității locale, a 

organizațiilor necomerciale, a întreprinderilor, a autorităților și instituțiilor publice.  

7) aplicării măsurilor și stabilirii frecventării unor servicii sociale specializate și cu 

specializare înaltă în localități aflate în proximitatea domiciliului copilului.  

 

Capitolul II 

Măsurile aplicabile copilului cu comportament deviant 

 

          Articolul 5. Măsuri aplicabile copilului cu comportament deviant 

          (1) În cazul copilului prevăzut la art. 2 lit. a) pot fi aplicate una din următoarele 

măsuri:  

a) supravegherea specializată;  

b) plasamentul în cadrul unui serviciu de plasament de tip familial;  

c) plasamentul în cadrul unui serviciu de plasament de tip rezidențial;  

d) plasamentul în cadrul unui serviciu de plasament de tip rezidențial specializat. 

          (2) În cazul copilului prevăzut la art. 2 lit. b) poate fi aplicată măsura 

supravegherii specializate. Măsura plasamentului în cadrul unui serviciu de 

plasament de tip familial sau rezidențial poate fi aplicată doar în cazul în care, după 

stabilirea măsurii supravegherii specializate, copilul săvîrșește în continuare fapte 

contravenționale. 

          (3) În cazul copilului prevăzut la art. 2 lit. c) poate fi aplicată doar măsura 

supravegherii specializate. 

          (4) La dispunerea uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (1) – (3) se iau în 

considerare: 

a) condiţiile care au favorizat săvîrşirea faptei; 

b) gradul de pericol social al faptei; 

c) mediul în care a crescut şi a trăit copilul; 

d) riscul săvîrşirii din nou de către copil a unei fapte prevăzute de legea penală, 

contravențională sau contrare regulilor de conviețuire socială; 



e) orice alte elemente de natură a caracteriza situaţia copilului. 

          (5) Măsurile destinate copilului cu comportament deviant pot fi aplicate pe un 

termen maxim de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia de fiecare dată pe un 

termen nu mai mare de 3 luni. 

          Articolul 6. Supravegherea specializată 

          Măsura supravegherii specializate constă în menţinerea copilului în familia sa, 

sub condiţia respectării, după caz, de către acesta a unor obligaţii, cum ar fi: 

a) frecventarea cursurilor şcolare; 

b) utilizarea unor servicii sociale specializate de zi; 

c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie; 

d) de a nu frecventa anumite locuri sau de a nu avea legături cu anumite persoane. 

          Articolul 7. Plasamentul în cadrul unui serviciu de plasament de tip familial 

          În cazul în care menţinerea în familie nu este posibilă sau atunci cînd copilul 

nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin măsura supravegherii specializate, 

autoritatea tutelară teritorială ori, după caz, instanţa judecătorească poate dispune 

plasamentul acestuia în cadrul unui serviciu de plasament de tip familial cu 

îndeplinirea obligatorie de către copil a obligaţiilor stabilite în conformitate cu art. 

6. 

          Articolul 8. Plasamentul în cadrul unui serviciu de plasament de tip 

rezidențial 

          În cazul în care stabilirea măsurii supravegherii specializate sau a 

plasamentului în cadrul unui serviciu social de plasament de tip familial nu este 

posibilă sau atunci cînd copilul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin măsura 

supravegherii specializate sau a plasamentului în cadrul unui serviciu de plasament 

de tip familial, autoritatea tutelară teritorială ori, după caz, instanţa judecătorească 

poate dispune plasamentul acestuia în cadrul unui serviciu de plasament de tip 

rezidențial. 

          Articolul 9. Plasamentul în cadrul unui serviciu de tip rezidențial specializat 

          (1) În cazul în care fapta prevăzută de legea penală, săvîrşită de copilul care 

nu este pasibil de răspundere penală, prezintă un grad sporit de pericol social, precum 

şi în cazul în care copilul, căruia i-au fost aplicate măsurile prevăzute la art. 6, 7 și 8 



săvîrşeşte în continuare fapte prevăzute de legea penală, autoritatea tutelară 

teritorială sau, după caz, instanţa judecătorească poate dispune, pe perioadă 

determinată, plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidenţial specializat. 

          (2) În cazul imposibilității plasării într-un serviciu de tip rezidenţial specializat 

a copilului care a comis o faptă prevăzută de legea penală ce prezintă un grad sporit 

de pericol social, sau căruia i-au fost aplicate măsurile prevăzute la art. 6, 7 și 8, dar 

care săvîrşeşte în continuare fapte prevăzute de legea penală, autoritatea tutelară 

teritorială sau, după caz, instanța de judecată ia o altă decizie în privința 

supravegherii și plasamentului copilului, care să asigure într-o măsură optimă 

protecția și resocializarea copilului, dar și securitatea persoanelor presupuse a fi în 

pericol. 

 

Capitolul III 

Serviciile destinate copilului cu comportament deviant 

 

          Articolul 10. Serviciile destinate copilului cu comportament deviant 

          (1) Pe toată durata aplicării măsurilor, copilul, părinții, reprezentantul legal al 

acestuia beneficiază de servicii relevante, care să asigure o asistență calificată 

socială, pedagogică, psihologică, informațională sau de alt tip în vederea realizării 

unor schimbări pozitive în comportamentul copilului. 

          (2) Părinţii, reprezentantul legal al copilului au obligaţia de a participa la 

şedinţele de consiliere organizate de către autoritatea tutelară teritorială sau, după 

caz, Serviciul de asistență psiho-pedagogică,  și/sau alte instituții care oferă servicii 

relevante, inclusiv, în cazul în care este necesar și posibil, în baza unui program de 

consiliere psihologică corespunzător necesităților acestora. 

          (3) Pe toată durata aplicării măsurilor, vor fi asigurate servicii sociale 

specializate și cu specializare înaltă, pentru a-l asista pe copil în procesul de 

reintegrare în societate (familie, școală, comunitate).  

          (4) Serviciile sociale specializate și cu specializare înaltă destinate copilului 

cu comportament deviant sunt: 

a) serviciul social specializat de zi; 



b) serviciul social de tip familial; 

c) serviciul social de tip rezidențial; 

d) serviciul social de tip rezidențial specializat. 

          Articolul 11. Serviciul social specializat de zi 

          (1) Serviciul social specializat de zi, destinat copiilor prevăzuți la art. 2 lit. a) 

– c), reprezintă activități de zi pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea 

integrării sociale armonioase a copilului, care pot fi desfășurate într-un cadru 

instituționalizat, prin intermediul unui centru specializat, public sau privat, sau în 

afara unui astfel de centru, prin activități extra-curriculare relevante organizate de 

instituțiile de învățământ, de centrele comunitare, de centrele de tineret sau de alte 

instituții publice sau private. 

          (2) Serviciul social specializat de zi este stabilit copiilor cu comportament 

deviant, în privința cărora a fost dispusă măsura supravegherii specializate sau a 

plasamentului în cadrul unui serviciu de plasament de tip familial. 

          (3) Copiii, în privința cărora a fost dispusă măsura plasamentului în cadrul 

unui serviciu de plasament de tip rezidențial sau rezidențial specializat, beneficiază 

de serviciile sociale specializate acordate în cadrul centrului respectiv. În cazul 

imposibilității acordării serviciilor specializate în cadrul centrului, copiii vor putea 

fi trimiși la centrele/activitățile de zi. 

          Articolul 12. Serviciul social de tip familial 

          (1) Serviciul social de tip familial este acel serviciu cu specializare înaltă prin 

care se asigură, la domiciliul unei persoane fizice, familii sau la sediul unei instituții 

specializate, creșterea și îngrijirea copilului separat de părinții săi, ca urmare a 

stabilirii în condițiile prezentei legi a măsurii plasamentului. 

          (2) Instituția, persoana sau familia care primește un copil în plasament trebuie 

să aibă sediul/domiciliul în Republica Moldova și să fie evaluată de către Comisia 

pentru protecţia copilului aflat în dificultate cu privire la garanțiile morale și 

condițiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în 

plasament.  

          (3) Serviciile sociale de tip familial au obligaţia organizării unui modul de 

pregătire specifică pentru persoanele sau familiile care asigură, în condiţiile legii, 

protecţia și reeducarea copilului. 



          Articolul 13. Serviciul social de tip rezidențial 

          (1) Serviciul social de tip rezidențial este acel serviciu cu specializare înaltă 

prin care se asigură creșterea și îngrijirea în cadrul unei instituții rezidențiale a 

copilului separat de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în 

condițiile legislației. 

        (2) Serviciile de plasament de tip rezidențial destinate copilului cu comportament 

deviant, se organizează ca centre pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea 

reintegrării sociale a copiilor și pot fi publice sau private. Standardele referitoare la 

modalitatea de asigurare a acestor servicii se aprobă de Guvern. 

          Articolul 14. Serviciul social de tip rezidențial specializat 

          (1) Serviciul social de tip rezidențial specializat este acel serviciu cu 

specializare înaltă prin care se asigură creșterea și îngrijirea în cadrul unei instituții 

rezidențiale specializate a copilului prevăzut la art. 9. 

          (2) Serviciile de tip rezidenţial specializate, destinate copiilor prevăzuți la art. 

9, se organizează ca centre de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării 

sociale a copiilor și pot fi publice sau private. Standardele referitoare la modalitatea 

de asigurare a acestor servicii se aprobă de Guvern. 

          (3) Plasarea copilului într-un astfel de serviciu se face cu scopul ca acesta să 

fie integrat în grupul de copii fără abateri serioase de comportament și influențat 

pozitiv de către aceștia și personalul serviciului de plasament. 

          Articolul 15. Obiectivele serviciilor sociale specializate 

          (1) Activităţile desfăşurate în cadrul serviciilor sociale specializate și cu 

specializare înaltă destinate copilului cu comportament deviant au drept obiective: 

a) prevenirea şi combaterea acţiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor; 

b) educarea copiilor în spiritul respectului faţă de lege şi faţă de valorile morale, în 

spiritul toleranţei, demnităţii şi solidarităţii; 

c) încurajarea şi sprijinirea copiilor în evoluţia spre o viaţă responsabilă şi corectă; 

d) responsabilizarea şi conştientizarea copiilor faţă de factorii ce le-ar putea periclita 

dezvoltarea fizică şi morală; 

e) reintegrarea şcolară, familială ori socială a copilului. 



          (2) Beneficiarii acestor servicii pot fi: 

a) copiii cu comportament deviant; 

b) familia biologică sau extinsă a copilului cu comportament deviant; 

c) alt reprezentant legal al copilului cu comportament deviant. 

          (3) Pentru atingerea obiectivelor prevăzute la alin. (1) serviciile pot viza, 

inclusiv, organizarea de şedinţe periodice de consiliere psihocomportamentală sau 

psihoterapie individuală ori derularea de programe de consiliere individuală şi de 

grup cu beneficiarii, care pot fi prestate de Serviciul de asistență psiho-pedagogică 

și/sau de către alte instituții care prestează servicii relevante necesităților 

identificate. 

          Articolul 16. Organizarea serviciilor sociale specializate 

          (1) Consiliile locale sau raionale pot să organizeze, în mod autonom sau prin 

asociere, servicii sociale specializate de zi, potrivit necesităților. 

          Articolul 17. Grupul școlar pentru activități preventive 

          (1) În cadrul instituției de învățămînt frecventate de copil se constituie grupul 

școlar pentru activități preventive, format din directorul sau directorul adjunct al 

școlii, diriginte, alți profesori, psihologul școlar. 

         (2) Grupul școlar pentru activități preventive va fi răspunzător de: 

a) pregătirea planului pentru lucru preventiv, care include un set de măsuri/servicii 

pedagogice sau de alt tip pentru realizarea schimbărilor pozitive în comportamentul 

copilului, și examinarea subiectelor legate de acest plan; 

b) organizarea  acordării de asistenţă educaţională copilului, profesorului şi 

reprezentanţilor legali ai copilului; 

c) informarea publicului şcolar în privința protecţiei drepturilor copilului, prevenirii 

infracţiunilor și contravențiilor, respectării regulilor de conviețuire socială, 

participării elevilor în alte sfere de interes; 

d) întocmirea rapoartelor anuale cu privire la lucrul preventiv efectuat, care se remit 

autorității tutelare teritoriale. 

 

 



Capitolul IV 

Modul de stabilire, prelungire, modificare și anulare a măsurilor destinate 

copiilor cu comportament deviant 

 

          Articolul 18. Organele responsabile de stabilirea măsurilor destinate copiilor 

cu comportament deviant 

          Măsurile destinate copilului cu comportament deviant sunt stabilite de 

autoritatea tutelară teritorială din unitatea administrativ-teritorială unde se află 

domiciliul copilului, atunci cînd există acordul părinţilor sau al altui reprezentant 

legal al copilului de a fi aplicate acestea, sau de către instanţa judecătorească, atunci 

cînd acest acord lipseşte. 

          Articolul 19. Ordinea de stabilire a măsurilor destinate copiilor cu 

comportament deviant 

          (1) Părinții, reprezentantul legal al copilului, instituția de învățămînt și 

inspectoratul teritorial de poliție sesizează autoritatea tutelară teritorială din unitatea 

administrativ-teritorială unde se află domiciliul copilului în vederea stabilirii unei 

măsuri în privința acestuia. 

          (2) După parvenirea sesizării privind stabilirea unei măsuri în privința 

copilului, autoritatea tutelară teritorială sesizează autoritatea tutelară 

locală/specialistul în protecţia drepturilor copilului din cadrul primăriei pentru a se 

asigura colectarea informației necesare în vederea stabilirii celei mai potrivite măsuri 

pentru copil, ținînd cont de principiile prevăzute la art. 4. Colectarea informației se 

efectuează de către echipa multidisciplinară convocată de specialistul în protecţia 

drepturilor copilului din cadrul primăriei. Cu referire la oportunitatea și tipul măsurii 

necesare de stabilit în privința copilului se solicită avizul Comisiei pentru protecţia 

copilului aflat în dificultate. 

          (3) După analiza informației colectate și identificarea măsurii optime, 

autoritatea tutelară teritorială este obligată să înștiințeze celelalte persoane și 

instituții prevăzute la alin. (1) și să solicite opinia acestora cu privire la măsura care 

se preconizează a fi stabilită. Autoritatea tutelară teritorială consultă și părerea 

copilului, ținînd cont de aceasta în măsura în care ea nu contravine intereselor 

copilului. 



          (4) În cazul în care părinții sau reprezentantul legal al copilului nu sunt de 

acord cu măsura stabilită de autoritatea tutelară teritorială, aceasta sesizează instanța 

de judecată în vederea stabilirii măsurii potrivite, cu transmiterea 

informației/opiniilor colectate în conformitate cu prevederile alin. (2) și (3). 

          Articolul 20. Prelungirea, modificarea și anularea măsurilor destinate copiilor 

cu comportament deviant 

          (1) În cazul în care măsura aplicată copilului nu a generat schimbări pozitive 

în comportamentul lui, termenul acesteia poate fi prelungit.  

          (2) Decizia privind prelungirea măsurilor destinate copiilor cu comportament 

deviant se ia de autoritatea tutelară teritorială, cu solicitarea obligatorie a avizului 

Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate. În cazul în care lipsește 

acordul părinților sau a reprezentantului legal al copilului, decizia dată se ia de 

instanța de judecată. Decizia privind prelungirea măsurii destinate copiilor cu 

comportament deviant se emite pînă la expirarea termenului măsurii aplicate. 

          (3) În cazul în care în rezultatul aplicării măsurii nu s-a reușit de realizat 

schimbări pozitive în comportamentul copilului, autoritatea tutelară teritorială 

stabilește o altă măsură în privința copilului, cu solicitarea obligatorie a avizului 

Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate. În cazul în care lipsește 

acordul părinților sau a reprezentantului legal al copilului, decizia dată va fi luată de 

instanța de judecată. 

          (3) Dacă ulterior aplicării măsurii destinate copiilor cu comportament deviant, 

analizînd informația solicitată de la familia copilului și/sau serviciul social 

specializat/cu specializare înaltă și de la grupul școlar pentru activități preventive, 

autoritatea tutelară teritorială ajunge la concluzia că aceasta nu este rezonabilă, o 

poate anula înainte de termen, cu solicitarea obligatorie a avizului Comisiei pentru 

protecţia copilului aflat în dificultate. 

          Articolul 21. Încetarea măsurii destinate copiilor cu comportament deviant 

          Măsura aplicată copilului încetează: 

1) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă, însă nu mai tîrziu de împlinirea 

copilului a vîrstei de 18 ani; 

2) în cazul emiterii deciziei de modificare a unei măsuri cu alta; 

3) în cazul emiterii deciziei de anulare a măsurii. 



          Articolul 22. Evidența copiilor cu comportament deviant 

          (1) Evidenţa copiilor cu comportament deviant se ține atît de către organele 

afacerilor interne, cît și de către autoritățile tutelare teritoriale.  

          (2) Luarea la evidenţă a copiilor de către autoritățile tutelare teritoriale și 

aplicarea măsurilor față de aceștia și familiile lor survine în urma informării 

autorităților tutelare teritoriale de către organele afacerilor interne, instituția de 

învățămînt, părinții sau reprezentantul legal al copilului.  

          (3) Este interzis să se facă publice date care permit identificarea copilului care 

a săvîrşit o faptă prevăzută de legea penală/contravențională dar nu este pasibil de 

răspundere penală/contravențională, cu excepția cazurilor excepționale cînd aceasta 

este imperativ necesar pentru a asigura securitatea unor persoane. 

 

Capitolul V 

Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în procesul realizării măsurilor 

destinate copiilor cu comportament deviant 

 

          Articolul 23. Drepturile și obligațiile copilului 

          (1) Copilul în privința căruia a fost aplicată una din măsurile prevăzute de 

prezenta lege beneficiază de: 

a) dreptul la educaţie şi/sau calificare corespunzătoare standardelor de stat pentru 

educaţie; 

b) dreptul la dezvoltare într-un mediu sănătos, psihologic şi fizic sigur, bazat pe 

respect reciproc; 

c) dreptul de a beneficia de asistenţă calificată socio-pedagogică, psihologică, 

informaţională sau de alt tip; 

d) dreptul la menţinerea legăturilor cu familia şi alte rude, dacă aceasta nu contravine 

intereselor copilului, în cazul stabilirii măsurii plasamentului în cadrul unui serviciu 

social specializat sau cu specializare înaltă; 

e) dreptul de a adresa petiţii sau plîngeri; 

f) alte drepturi garantate de legislația națională. 



          (2) Copilul în privința căruia a fost stabilită una din măsurile prevăzute de 

prezenta lege este obligat: 

a) să execute măsura stabilită în privința lui; 

b) să respecte părinții, alți membri ai familiei, reprezentantul legal; 

c) să respecte profesorii, alţi maturi şi copii, să nu le încalce drepturile şi interesele 

lor legale; 

d) să respecte regulile de conviețuire socială. 

          Articolul 24. Drepturile și obligațiile părinților/reprezentantului legal al 

copilului cu comportament deviant 

          (1) Părinții/reprezenatul legal al copilului în privința căruia a fost aplicată una 

din măsurile prevăzute de prezenta lege au dreptul: 

a) de a primi informaţie despre frecventarea şcolii de către copil, condiţiile lui de 

dezvoltare (autodezvoltare), reuşită; 

b) de a primi informaţie despre modul de desfăşurare a măsurii stabilite în privința 

copilului, alta decît supravegherea specializată; 

c) de a adresa petiţii şi plîngeri; 

d) la soluţionarea problemelor legate de copil, de a beneficia de asistenţă calificată 

socială, pedagogică, psihologică,informaţională şi de alt tip; 

e) alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare. 

          (2) Părinții/reprezentantul legal al copilului în privința căruia a fost aplicată 

una din măsurile prevăzute de prezenta lege sunt obligați: 

a) să aibă grijă de asigurarea posibilităţii ca copilul să poată frecventa şcoala şi ca 

copilul să execute măsura stabilită în privința sa; 

b) să creeze pentru copil condiţii de viaţă sănătoase şi sigure; 

c) să supravegheze şi corecteze comportamentul copilului; 

d) să colaboreze cu serviciul social specializat în care a fost plasat copilul, alte 

persoane/instituții care acordă (pot acorda) asistenţă calificată la soluţionarea 

problemelor legate de educaţia (autoeducaţia) copilului, modificări ale 

comportamentului lui, şi alte probleme legate de interesele copilului. 



          Articolul 25. Drepturile și obligațiile persoanei/instituției responsabile de 

asigurarea măsurii plasamentului în cadrul unui serviciu social specializat și cu 

specializare înaltă 

          (1) Persoana/instituția responsabilă de asigurarea măsurii plasamentului în 

cadrul unui serviciu social specializat și cu specializare înaltă are dreptul: 

a) să ceară ca copilul în privința căruia a fost aplicată măsura, părinții și 

reprezentantul lui legal să execute obligațiile prescrise lor; 

b) să înainteze propuneri autorității tutelare teritoriale referitor la prelungirea, 

modificarea și anularea măsurii stabilite în privința copilului; 

c) să beneficieze de alte drepturi legate de asigurarea măsurilor stabilite în privința 

copilului. 

          (2) Persoana/instituția responsabilă de asigurarea măsurii plasamentului în 

cadrul unui serviciu social specializat și cu specializare înaltă este obligată: 

a) să asigure realizarea cuvenită a măsurii stabilite în privința copilului; 

b) nu mai tîrziu de 1 lună de la expirarea termenului de executare a măsurii, să 

prezinte un raport în adresa autorității tutelare teritoriale referitor la executarea 

măsurii; 

c) să colaboreze cu autoritățile administrației publice locale, organizațiile 

necomerciale specializate în protecția drepturilor copiilor, părinții și alți membri ai 

familiei copilului, reprezentantul lui legal. 

d) să efectueze alte obligațiuni legate de asigurarea măsurilor stabilite în privința 

copilului. 

          (3) Persoana/instituția responsabilă de asigurarea măsurii plasamentului în 

cadrul unui serviciu social specializat și cu specializare înaltă poartă răspundere 

pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor lor conform 

modului stabilit de lege. 

 

 

 

 



Capitolul VI 

Dispoziții finale și tranzitorii 

 

          Articolul 26 

          (1) Prezenta lege intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2019. 

          (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în 

concordanţă cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege; 

c) va elabora şi va adopta actele normative necesare pentru implementarea prezentei 

legi. 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

 

 

 

 

 

 


