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Doamnei Iulia NAZARIA
Preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Părinţi Solidari”
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e-m ail: parintisolidari@gmail.com

Stimată doamnă Nazaria,
Potrivit prevederilor art. 1 alin.(l) al Legii nr.52/03.04.2014 Avocatul Poporului pentru Drepturile
Copilului asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor copilului de către autorităţile publice, de către
organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de către
organizaţiile necomerciale şi de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile şi aplică
procedeele reglementate de această lege.
Astfel, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului avînd în monitorizare la nivel naţional
situaţia copiilor şi a familiilor cu copii care frecventează instituţiile de învăţămînt şi instituţiile preşcolare
(grădiniţele), a afectuat opinii publice1 privind oportunitatea redeschiderii grădiniţelor şi a recomandat
instituţiilor de stat şi autorităţilor publice responsabile, întreprinderea măsurilor pentru susţinerea
părinţilor care au copii pentru grădiniţă prin redirecţionarea mijloacelor financiare prevăzute per copil în
sistemul educaţional către părinţilor cu copii de vârstă preşcolară pentru ca să poată îngriji de micuţi în
perioada epidemiei.
Ombudsmanul Copilului consideră, că redeschiderea grădiniţelor trebuie să fie precedată de
elaborarea unor protocoale, care să stabilească pe etape regulile sanitare şi să fie urmate de către
educatori, copii şi părinţi pentru evitarea apariţiei şi răspândirii COVID-19 în instituţiile preşcolare. în
acelaşi timp, în situaţia în care, starea epidemiologică din ţară nu permite redeschiderea
grădiniţelor, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului consideră, că e de obligaţia autorităţilor
publice responsabile de a adopta măsuri urgente de susţinere a părinţilor care au copii mici, pentru a le
garanta securitatea socială, ori veniturile acestora s-au redus dramatic în perioada crizei sanitare din
cauză, că sunt nevoiţi să stea la domiciliu pentru a-şi îngriji copiii.
în lumina celor expuse, având în vedere domeniul de activitate al organizaţiei Dumneavoastră şi în
temeiul art. 11 lit.k) din Legea nr. 52/03.04.2014 Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, Vă
solicităm respectuos prezentarea unei informaţii ample cu privire la consecinţele rezultate urmare
închiderii instituţiilor preşcolare, reieşind din problemele abordate în acest sens prin prisma activităţii
Dumneavoastră.
Informaţia solicitată rugăm a fi prezentată în termende 5 zile .
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^

Maia BĂNĂRESCU
0CatUl Poporului Pentru Drepturile Copilului

Ex.Ţurcanu Tatiana. tel. 022234800
Direcţia Gestionarea şi Investigarea Cererilor
Atenţie! Documentul conţine (late cu caracter personal prelucrate în sistemul (le evidenţă nr. 0001694 001,înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal mvw.registru.datepersonale.nul._
Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind
protecţia datelor cu caracter personal, www.ombudsman.md____________________ ____
Oficiul Avocatului Poporului, str. Sfatul Ţării, nr. 16, MD- 2012, mun. Chişinău, Republica Moldova
+373 22 234 800. +373 22 225 442, ombudsman@ombudsman.md, www.ombudsman.md

