
Problema copiilor străzii în mun. Chişinău 

 

Problema copiilor străzii a luat amploare la începutul anilor 1990, după 

declararea independenţei Republicii Moldova şi era legată de modificările esenţiale 

intervenite în viaţa economică, socială, culturală, migraţia intensivă a cetăţenilor 

din Republica Moldova peste hotare, sărăcia, familiile dezmembrate, lăsarea 

copiilor minori în grija persoanelor străine, neglijarea copilului de către părinţi, 

reducerea posibilităţilor de angajare a tinerilor în câmpul muncii, pe de o parte, şi 

incapacitatea serviciilor sociale şi ale instituţiilor educaţionale de a răspunde 

necesităţilor apărute, pe de altă parte.  

În urma măsurilor complexe întreprinse de Direcţia municipală pentru 

protecţia drepturilor copilului cu suportul organizaţiilor neguvernamentale, în 

parteneriat cu Inspectoratele de Poliţie, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, 

către anul 2012 a reuşit să reducă esenţial numărul copiilor din stradă. Am putea 

afirma că propriu zis „copii ai străzii” nu există deja în mun. Chişinău. La moment 

sunt copii care petrec majoritatea timpului în stradă, care au abandonat şcoala, 

practică cerşitul şi vagabondajul, folosesc alcool, substanţe toxice, comit 

infracţiuni (cele mai dese cazuri furturi), însă aceşti copii, având părinţi, un loc de 

trai, nu pot fi consideraţi „copii ai străzii”, ci „copii în stradă”. 

Referindu-ne la acest fenomen „copii în stradă”, care practică cerşitul, 

vagabondajul, abandon şcolar etc., menţionăm că marea majoritate a acestor copii 

nu sunt din mun. Chişinău, ci din alte localităţi ale republicii. Ascunzându-se între 

scaune şi alte locuri în transportul public interurban, sau fiind însoţiţi de părinţi / 

alţi maturi, ei vin în capitală cu scopul de a cerşi, a fura, a se distra.  

Depistând aceşti copii în stradă în timpul raziilor efectuate sau fiind sesizaţi 

de cetăţeni, specialiştii DMPDC şi a Poliţiei, îi iau din stradă, îi plasează în 

instituţii medicale (la necesitate) sau în centrele de plasament, după care ulterior îi 

transmit autorităţilor tutelare de la locul de trai, deoarece, conform prevederilor 

Regulamentului Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, 

aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Chişinău, nr.11/10 din 03.06.2004, 

DMPDC exercită funcţiile de autoritate tutelară în mun. Chişinău. Astfel, Direcţia 

Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului are atribuţia şi competenţa de a 

identifica şi a stabili forma de protecţie pentru copiii aflaţi în dificultate doar de pe 

teritoriul mun. Chişinău. Totodată, majoritatea centrelor de plasament temporar 

pentru copii din Chişinău sunt municipale şi conform regulamentelor lor de 

funcţionare sunt destinate copiilor din raza municipiu.  

După lichidarea în anul 2012 a Centrului de plasament temporar pentru 

minori pe lângă MAI (care era de nivel republican), numărul copiilor cerşetori, 

care vagabondează  pe străzile municipiului, a crescut esenţial şi din nou a devenit 

o problema.  

Actualmente în evidenţa autorităţii tutelare teritoriale Chişinău sunt  393 de 

copii în conflict cu legea, 209 copii cu comportament deviant (cu riscul de a 

săvârşi infracţiuni), 77 de minori reîntorşi din detenţie, 164 – din familii 

needucogene, 69 – care au abandonat şcoala, 33 – care vagabondează şi alte 

categorii de copii în situaţie de risc sporit.  



Minorii din stradă de obicei provin din familii social vulnerabile, în 

majoritatea cazurilor monoparentale, părinţii având un mod de viaţă amoral, nu 

servesc drept exemplu pentru copii şi nu reprezintă autoritate pentru minorii 

nominalizaţi. O altă parte sunt copii orfani în urma decesului părinţilor sau rămaşi 

fără îngrijire părintească în urma refuzului părinţilor, sau decăderii din drepturi, iar 

reprezentanţii legali (rudele, bunicii) nu sunt în stare să asigure controlul asupra 

lor.  

Încercările Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului şi a 

subdiviziunilor din sectoare de a institui asupra acestor minori o altă formă de 

protecţie prevăzută de lege, nu a dat rezultate pozitive pe motiv că în municipiul 

Chişinău, şi cu atât mai mult în republică, nu există servicii specializate pentru 

această categorie de copii. Aceşti minori, fiind plasaţi în diverse servicii de 

plasament (toate de tip deschis), de fiecare dată au părăsit neautorizat centrele, pe 

motiv că acestea nu sunt specializate în  lucru cu asemenea categorie, precum şi 

din alt motiv important - deprinderea totală a acestor minori cu modul de viaţă în 

stradă. Minorii originari din alte localităţi preluaţi din străzile Chişinăului de 

colaboratorii DMPDC, la fel fug imediat din instituţiile medicale sau centrele de 

plasament, până la momentul de a fi transmişi autorităţilor tutelare de la locul de 

trai, sau, chiar dacă s-a reuşit transportarea minorului în grija autorităţilor raionale, 

în lipsa serviciilor în raioane / localităţi, ei în scurt timp se întorc la Chişinău. La 

această categorie putem atribui şi cazurile adolescenţilor (14-17 ani) care prestează 

servicii sexuale şi refuză categoric să fie plasaţi în oarecare centru de plasament 

sau serviciu.  

În vederea depistării, luării în evidenţă şi asigurării protecţiei copiilor în 

situaţie de risc şi prevenirii fenomenului copiilor străzii, specialiştii DMPDC 

întreprind următoarele măsuri:       

 Conlucrează cu diverse instituţii şi recepţionează sesizările privind cazurile 

copiilor în dificultate şi în situaţii de risc; 

 Organizează cu regularitate razii de zi şi de noapte prin oraş în vederea 

depistării copiilor care au abandonat şcoala şi petrec timpul în stradă, 

vagabondează şi practică cerşitul ş.a.; 

 Ţine evidenţa copiilor din categoriile menţionate; 

 Monitorizează cazurile copiilor din evidenţă; 

 Întreprinde măsuri pentru socializarea şi reintegrarea acestora în societate. 

 

Luând în consideraţie amploarea problemei şi dificultăţile confruntate de 

specialiştii care lucrează cu această categorie de copii, DMPDC a întreprins măsuri 

pentru instituirea serviciului de plasament de urgenţă în mun. Chişinău (recent a 

fost aprobat de CMC proiectul de decizie), însă acesta va fi destinat doar copiilor 

cu vârsta până la 7 ani. Pentru asistenţa  copiilor de vârstă mai mare, au fost 

elaborate propuneri de proiecte, care au fost înaintate partenerilor externi în 

vederea obţinerii finanţării pentru implementarea lor.  

Două asemenea proiecte au fost scrise şi prezentate la concursurile anunţate 

de Regiunea Emilia-Romagna, Italia şi UNICEF - Moldova. Ambele au fost 

câştigate şi sunt în proces de implementare: proiectul „Schimb de experienţă între 



Moldova şi Italia în prevenirea delincvenţei juvenile” se implementează în 

parteneriat cu ONG-urile italiene, începând cu luna aprilie 2014, şi proiectul 

„Spaţiul tinerilor: liber, dar protejat”, finanţat de UNICEF Moldova – din iunie 

2014. Ambele proiecte sunt implementate prin intermediul Centrelor comunitare 

pentru copii şi tineri din mun. Chişinău. 
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