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LIST OF CARE-RELEVANT ANALYSES, EVALUATIONS, AND STUDIES 

Denumirea documentului Title of the document 

Better Care Network, UNICEF (2015), 

“Luarea deciziilor pentru o mai bună 

îngrijire a copiilor,“ Studiu de caz Moldova 

Better Care Network, UNICEF (2015), 

“Making Decisions for the Better Care of 

Children,” Case Study Moldova 

UNICEF (2015), RKLA CEECIS, 

“Evaluarea independentă multi-țară a 

Domeniului de Rezultate 1. Dreptul 

copilului la un mediu familial suportiv și 

ocrotitor” 

UNICEF (2015), RKLA CEECIS, 

“Independent Multi-country Evaluation of 

Results Area 1. A Child’s Right to a 

Supportive and Caring Family 

Environment” 

ChildPact, APSCF, World Vision (2016), 

“Indicele de protecție a copilului. Moldova 

2016“ 

ChildPact, APSCF, World Vision (2016), 

“Child Protection Index. Moldova 2016” 

NORC Universitatea Chicago (2015), 

“Studiul de referință Moldova: Evaluarea 

Performanței Proiectului USAID/DCOF 

Copiii în Moldova sunt îngrijiți în siguranță 

în familii de încredere” 

NORC at the University of Chicago (2015), 

“Baseline Report Moldova: Performance 

Evaluation of USAID/DCOF’s Children in 

Moldova Are Cared For in Safe and Secure 

Families Project” 

Proiectul USAID/DCOF “Protejarea copiilor 

din Moldova de separarea de familie, abuz, 

neglijență, exploatare”—contribuție la 

progresul înregistrat de Moldova 

(prezentare Stela Grigoraș, 17 octombrie 

2013, Washington, SUA) 

The USAID/DCOF Project “Protecting 

Children of Moldova from Family 

Separation, Abuse, Neglect, Exploitation”— 

contribution to the progress achieved by 

Moldova (presentation of Stela Grigoras, 

October 17, 2013, Washington, DC) 

UNICEF (2013), “Serviciile de asistență 

parentală pentru copii în Moldova”  

UNICEF (2013), “Foster Care Services for 

Children in Moldova” 

CCF Moldova (2016), “Organizarea și 

funcționarea serviciului social ‘Asistență 

parentală profesionistă’ pentru copiii cu 

CCF Moldova (2016), “Organisation and 

Functioning of the Social Service 

‘Professional Parental Assistance’ for 

Children below 3 Years of Age and 



vîrsta pînă la 3 ani şi copiii cu dizabilităţi.” 

Studiu calitativ, Chișinău 

Children with Disabilities.” Qualitative 

study, Chișinău 

IMAS (2012), “Studiu de caz—copiii 

instituționalizați. Republica Moldova” 

IMAS (2012), “Case Study—

Institutionalized Children. Republic of 

Moldova” 

International Social Service (2015), 

“Evaluarea adopției interne și internaționale 

în Republica Moldova“ 

International Social Service (2015), 

“Assessment of Domestic and Intercountry 

Adoption in the Republic of Moldova” 

Guvernul Republicii Moldova, Lumos 

(2013), “Evaluarea strategică a Sistemului 

de Protecție a Copiilor în Republica 

Moldova” (versiunea în română și sumar 

executiv în engleză) 

Government of Moldova, Lumos (2013), 

“Strategic Review of the Child Protection 

System in the Republic of Moldova” 

(Romanian version and English executive 

summary) 

Maastrict University (2015), “Evaluare și 

recomandări pentru îmbunătățirea 

adaptabilității sistemului de protecție 

socială de a răspunde în timp util și flexibil 

la nevoile tuturor copiilor și familiilor ce 

suferă șocuri, dezastre și crize în Moldova” 

Maastrict University (2015), “Assessment 

and Recommendations to Improve the 

Resilience of the Social Protection System 

for a Timely and Flexible Response to the 

Needs of All Vulnerable Children and 

Families Facing Shocks, Disasters, and 

Crises in Moldova”  

(a nu se cita) UNICEF Moldova (2015), 

“Schemele de protecție socială, nivelul și 

frecvența asistenței” (document intern) 

(not for quotation) UNICEF Moldova 

(2015), “Social Protection Schemes, Size, 

and Frequency of Assistance” (internal 

document) 

(a nu se cita) UNICEF Moldova (2016), 

“Analiza socio-economică a schemelor de 

protecție socială” (document intern) 

(not for quotation) UNICEF Moldova 

(2016), “Socio-economic Analysis of Social 

Protection Schemes” (internal document) 

Parteneriate pentru Fiecare Copil, USAID, 

Oak Foundation (2016), “Viziunea asupra 

serviciilor specializate de protecție a 

copilului în Republica Moldova” și anexa 

Partnerships for Every Child, USAID, Oak 

Foundation (2016), “Vision for Specialised 

Child Protection Services in the Republic of 

Moldova” and Annex 



Parteneriate pentru Fiecare Copil, USAID 

(2016), “Modelul național de practică. 

Mecanismul interinstituțional de cooperare 

pentru asigurarea bunăstării fiecărui copil” 

Partnerships for Every Child, USAID 

(2016), “National Practice Model. Inter-

agency Cooperation Mechanism to Secure 

the Wellbeing of Every Child” 

UNICEF (2015), “Evaluarea participativă a 

barierelor ce împiedică accesul copiilor 

romi și a familiilor lor la servicii” 

UNICEF (2015), “Participatory Assessment 

of Barriers Hampering the Access of Roma 

Children and Their Families to Services” 

UNICEF (2015), “Evaluarea tutelei legale și 

informale în îngrijirea și protecția copilului 

în Republica Moldova” 

UNICEF (2015), “Assessment of ‘Legal and 

Informal Guardianship’ in Child Care and 

Protection in the Republic of Moldova” 

UNICEF (2013), “Evaluarea implementării 

Strategiei Naționale  & Planului de Acțiune 

pentru reforma sistemului de îngrijire 

rezidențială a copilului în Moldova 2007–

2012” 

UNICEF (2013), “Evaluation of 

Implementation of the National Strategy & 

Action Plan for the Reform of the 

Residential Childcare System in Moldova 

2007–2012” 

UNICEF (2015), “Evaluarea resurselor 

umane și a nevoilor de instruire în asistența 

socială în Republica Moldova” 

UNICEF (2015), “UNICEF Moldova Human 

Resources and Training Needs 

Assessment in Social Work in the Republic 

of Moldova” 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei, Czech Republic Development 

Cooperation (2016), “Cartografierea 

angajaţilor şi angajatorilor din domeniul 

asistenţei sociale din Republica Moldova şi 

a necesităţilor de instruire a acestora” 

Ministry of Labour, Social Protection and 

Family, Czech Republic Development 

Cooperation (2016), “Mapping of 

Employees and Employers in the Area of 

Social Assistance in the Republic of 

Moldova and Their Training Needs” 

CNPAC (2017), “Mecanismul de 

monitorizare a implementării actelor 

intersectoriale și sectoriale în domeniul 

prevenirii și combaterii violenței, neglijării, 

exploatării și traficului copilului: provocări și 

perspective” 

CNPAC (2017), “Monitoring and 

Implementation Mechanism of Intersectoral 

and Sectoral Documents on the Prevention 

and Combat of Violence, Neglect, 

Exploitation, and Trafficking of Children: 

Challenges and Perspectives” 

ONU (2013), “Evaluarea finală a proiectului 

și domenii de interes pentru programarea 

UN (2013), “End of Project Evaluation and 

Future Programming Entry-Points in the 



ulterioară în domeniul statisticii și a 

elaborării de politici bazate pe evidențe” 

Field of Statistics and Evidence-Based 

Policy Making” 

Banca Mondială (2016), “Reducerea 

sărăciei și prosperitate pentru toți în 

Moldova: progres și tendințe” 

World Bank (2016), “Poverty Reduction and 

Shared Prosperity in Moldova: Progress 

and Prospects” 

Analiza comună a UE. Programarea în 

Republica Moldova până în 2020 (2016)  

EU Joint Analysis. Programming in the 

Republic of Moldova until 2020 (2016) 

 

 

  



LEGISLATION AND POLICY DOCUMENTS 

A. LEGISLATION 

Rights of the child: 

• Legea nr. 338 din 15.12.1994  privind drepturile copilului, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311654 

Social assistance, social services, intersectoral services: 

• Legea Nr. 547 din 25.12.2003 asistenţei sociale, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312847 

• Legea Nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335808 

• Hotărîrea Guvernului nr. 228 din 30.06.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-Cadru privind 

organizarea și funcționarea serviciilor de intervenție timpurie și a standardelor minime de calitate pentru 

serviciile de interventie timpurie 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365709 

Protection of children at risk and of children separated from their parents: 

• Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor 

separaţi de părinţi,                     

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348972 

• Hotărîrea Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul 

intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor 

victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352587 

• Hotărîrea Guvernului nr. 228 din 28.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a 

echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352498 

• Hotărîrea Guvernului nr.7 din 20.01.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru 

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362785 

• Hotărîrea Guvernului nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Serviciului social  de sprijin pentru familiile cu copii, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350352 

• Hotărîrea Guvernului nr. 780 din 28.09.2014 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate 

privind Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354884 

• Hotărîrea Guvernului nr. 441 din 17.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc şi a standardelor 

minime de calitate  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360014  

• Hotărîrea Guvernului nr. 824 din 04.07.2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

servicile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilități http://lex.justice.md/md/328490/ 

• Hotărîrea Guvernului nr. 1019 din 02.09.2008 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind 

serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale http://lex.justice.md/md/329066/ 



• HG 722 din 22.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea 

Serviciului social ”Echipa mobilă” și a standardelor minime de calitate 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340345&lang=1 

 

Alternative forms of care: 

A. Guardianship/trusteeship: 

• Hotărîrea Guvernului nr.581 din 25.05.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

condiţiile  de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi  şi cei  aflaţi sub 

tutelă/curatelă, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316122 

B. Family-type placement 

Family-type children’s homes: 

• Hotărîrea Guvernului nr.937 din 12.07.2002  pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip 

familial,                                           

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296958 

• Hotărîrea Guvernului nr.1733 din 31.12.2002  cu privire la normele de asigurare materială a copiilor 

orfani  şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii  de tip familial, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=294526 

• Hotărîrea Guvernului nr.812 din 02.07.2003 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate 

pentru casele de copii de tip familial, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304878 

Foster care: 

• Hotărîrea Guvernului nr. 924 din 31.12.2009 cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul 

de asistenţă parentală profesionistă, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333273 

• Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu 

privire la  organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală  profesionistă şi a 

standardelor minime de calitate, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354816 

C. Placement in residential institutions:  

• Hotărîrea Guvernului nr.432 din 20.04.2007 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate 

privind îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=323597 

Small-group homes: 

• Hotărîrea Guvernului nr. 851 din 08.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copiii plasaţi în Casa comunitară pentru copii în 

situaţie de risc, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355176 

• Hotărîrea Guvernului nr. 529 din 13.07.2014 cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate 

pentru Serviciul social „Casă comunitară pentru copii în situaţie de risc”, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353752 

• Hotărîrea Guvernului nr. 52 din 17.01.2013 privind aprobarea Regulamentului-cadru  cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346425 

Temporary placement centers: 



• Hotărîrea Guvernului nr.1018 din 13.09.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al 

Centrului de plasament temporar al copilului, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295609 

• Hotărîrea Guvernului nr.450 din 28.04.2006 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate 

privind îngrijirea,  educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316030 

• Hotărîrea Guvernului nr.823 din 04.07.2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 

pentru  serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru  copii cu dizabilităţi, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328489 

Adoption: 

Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale Aderare prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 1468 din 29.01.1998,  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308091  

Legea nr. 99 din 28.05.2010  privind regimul juridic al adopției, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335424  

Local public administration: 

Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, 

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=C8E304A4:037190E8  

 

 

B. POLICY DOCUMENTS 

Strategy for Child Protection 2014–2020 

Action Plan for 2016–2020 for the implementation of the Strategy for Child Protection 2014–2020 

Association Agreement between the Republic of Moldova and European Union, chapter 27, articles 137–138 

Intersectoral Strategy for the Development of Parental Skills and Competencies 2016–2022 

National Health Strategy 2014–2020 

Strategy “Education 2020” 

 


