
PROCEDURA 
de identi�care, înregistrare şi evaluare iniţială 

a cazurilor suspecte de violenţă, neglijare, exploatare şi tra�c al copilului

Caz suspect de violenţă faţă de copil 

Înregistrarea 
sesizării/autosesizării

conform procedurii sectoriale

Informarea telefonică 
imediată a ATL  (6.2)

Expedierea în termen de 24 ore a  �şei  de 
sesizare a cazului suspect către ATL   (6.2)

Evaluarea iniţială a cazului suspect (7,8) 

Caz suspect fără pericol iminent pentru viaţa 
şi sănătatea copilului 

Caz suspect ce prezintă pericol iminent pentru viaţa 
şi sănătatea copilului 

Realizarea imediată a  evaluării 
de către managerul de caz (8.1)/  
lucrătorul medical sau angajatul 

poliţiei (10)

Copilul este supus violenţei,  
cu pericol iminent 

pentru viaţă şi sănătate 

Deschiderea dosarului cu dipoziţia
ATL (11)

Procedura de asigurare a 
măsurilor urgente de protecţie 

(14-17)

Procedura de evaluare 
complexă şi asistenţă (25-33)

Instrumentarea cazului conform 
problemei identi�cate (12) Clasarea sesizării (13)

Copilul este supus violenţei, 
fără pericol iminent 

pentru viaţă şi sănătate

Suspecţia nu s-a con�rmat, 
dar există alte probleme 

de ordin social

Suspecţia nu s-a con�rmat 
şi nu există alte probleme 

de ordin social

Transmiterea informaţiei 
managerului de caz în 

maxim 48 ore   (10)

Realizarea evaluării  iniţiale în termen de 24 ore (8.2)

Interviul de protecţie 
cu copilul (9)

Informarea, după caz, a altor 
autorităţi (6.3)

Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei

Realizarea evaluării complexe de către
managerul de caz, în comun cu EMD 

în termen de cel mult 10 zile  (25)

Întocmirea de către  Managerul de caz,  
în comun cu membrii 

EMD a planului individual de asistenţă  (26)

Asigurarea  de către ATL a spaţiului 
protector pentru copil (27)

Coordonarea şi monitorizarea de către 
managerul de caz a  intervenţiilor în baza 

planului individual de asistenţă (30)

În cazul constatării 
pericolului iminent 

pentru viaţa şi sănătatea
copilului (32)

Menţinerea 
copilului

în familie (27.1)

Reintegrarea 
copilului în 

familie (27.2)

Plasamentul plani�cat 
al copilului/ menţinerea 
copilului în plasamentul 

plani�cat (27.3)

Însoţirea copilului la
serviciul social (28)

Procedura de asigurare a 
măsurilor urgente de protecţie 

(14-17)

Revizuirea, la necesitate, a  planul
individual de asistenţă, nu mai rar 

decât o dată la 6 luni  (31)

Închiderea  cazului şi scoaterea copilului 
de la evidenţă, în baza dispoziţiei ATL,  (33)

PROCEDURA
de evaluare complexă şi asistenţă 

în cazurile de violenţă, neglijare, exploatare şi tra�c al copilului

Dosar deschis al copilului victimă a violenţei, neglijării, exploatării sau tra�cului

Material elaborat în cadrul proiectului “Protecţia copiilor faţă de violenţă, abuz, neglijare şi 
exploatare în Moldova” implementat de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copiii, 
susţinut de Reprezentanţa UNICEF Moldova.                                                        
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Procedura de evaluare 
complexă şi asistenţă 

Nu este pericol iminent 
pentru viaţa şi 

sănătatea copilului

Pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea copilului (14)

Dosar deschis al copilului victimă a violenţei, 
neglijării, exploatării sau tra�cului

ATL- autoritate tutelară locală   
ATT – autoritate tutelară teritorială
AMU – asistenţa medicală de urgenţă
EMD – echipă multidisciplinară

PROCEDURA
de asigurare a măsurilor urgente de protecţie a copilului 

în cazul existenţei pericolului iminent pentru viaţa şi sănătatea acestuia

Solicitarea de către 
ATL a consultării 
copilului de către 

medicul de 
familie/ AMU în 
decurs de 24 ore 

(14.1) 

Copilul este 
identi�cat în 

stradă şi nu se 
cunoaşte locul 

a�ării părinţilor/ 
persoanelor în 

grija cărora se a�ă 
(15.4)

Pericol iminent din partea angajaţilor 
serviciilor de tip familial, rezidenţial, 

instituţiilor medicale (16)

Luarea deciziei comune 
de către ATL şi ATT 
privind aplicarea 

măsurilor de protecţie 
pentru copil (16)

Pericol iminent din partea părinţilor/ 
persoanelor în grija cărora se a�ă 

copilul (15)

Ambii părinţi/ unicul părinte/ 
persoana în grija căreea se a�ă 

prezintă pericol (15.1)

Unul dintre părinţi prezintă 
pericol (15.2)

Dispunerea de către ATL a  
luării copilului de la părinţi/ 
persoana în grija căreia se 

a�ă, informând procurorul în 
24 de ore (15.1a) 

Solicitarea de către ATL a 
emiterii de către instanţă a 
ordonanţei de protecţie a 

copilului (în 24 de ore) (15.2)

 Dispunerea de către ATL a 
plasamentului de urgenţă al 

copilului pentru 72 de ore/ 
până la  45 zile (15.1b)

Asigurarea de către ATL şi ATT 
a  plasamentului  împreună 
cu adultul pînă la aplicarea 

ordonanţei de protecţie (15.3)

Înaintarea de către ATL  în 3 
zile lucrătoare  a cererii 

privind luarea copilului de la 
părinţi fără/ cu decădere din 
drepturile părinteşti (15.1 c)

Procedura de evaluare 
complexă şi asistenţă 

Informarea de 
către  ATL a 

Dispeceratului 
Inspectoratului 

teritorial de poliţie 
(14.2)

Procedura de 
intervenţie a 
lucrătorilor 
instituţiilor 

medico-sanitare  
(51-58)

ATL dispune 
plasamentul de 

urgenţă al copilu-
lui (15.4)

Procedura de 
instrumentare a  

cazurilor de către 
angajaţii poliţiei) 

(46-50)
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