
 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

 selectare a unui consultant pentru realizarea analizei privind  

procedura legală de instituire a tutelei asupra copilului minor 

 

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii 

„Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a 

copiilor de migranți”. Anii de implementare ianuarie 2020 decembrie 2022.  

Proiectul are scopul de a îmbunătăți mediul școlar pentru a oferi suport psihologic, educațional și de a 

asigura incluziunea copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (în continuare-copii de migranți); 

de a fortifica cooperarea intersectorială și de a îmbunătăți mecanismele de asistență socială, 

educațională și psihologică pentru copiii de migranți; de a dezvolta un cadru de politici favorabil pentru 

copiii de migranți. 

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a V-VI-VII, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 10 

școli, selectate din 5 raioane.  

Efectele migraţiei sunt trăite nu doar de cei care pleacă, ci şi de membrii familiei care rămân acasă, în 

special copii şi bunici. 

Legile naționale spun că părinţii sunt reprezentanţii legali ai copilului lor şi acţionează în numele 

acestuia în relaţiile cu toate persoanele şi autorităţile, pentru a se asigura că drepturile şi interesele 

legitime ale copilului sunt realizate (articolul 61 din Codul Familiei). 

Părinţii care decid să plece pentru o perioadă de timp să lucreze în străinătate sunt obligaţi să instituie 

tutela unui îngrijitor asupra copilului pe care îl lasă acasă. Pentru aceasta părinţii trebuie să identifice o 

persoană care va avea grijă de copilul lor, îl va supraveghea, va fi responsabil pentru viaţa şi securitatea 

acestuia în lipsa lor. 

Cu părere de rău, majoritatea cetățenilor care pleacă la muncă peste hotare își lasă copiii în grija 

bunicilor sau a altor rude apropiate fără a institui legal tutela asupra copilului. Conform experților, 

acești copii devin neajutorați. În lipsa părintelui sau a unui reprezentant legal, copiii nu pot fi înscriși la 

grădiniţă sau la şcoală, nu îşi pot perfecta acte de identitate, rămân neprotejați împotriva abuzurilor, 

iar uneori devin problematice şi intervențiile medicale urgente. 

Fundația pentru Dezvoltare din RM anunță concurs de selectare a unui consultant care va analiza 

procedura de instituire a tutelei pentru copii de migranți și va identifica cauzele ratei joase /nedorinței 

părinților de a institui legal tutela asupra copilului.  

Atribuțiile și responsabilitățile consultantului:  

 Analiza cadrului normativ și legal privind procedura de instituire a tutelei 



 Analiza regulamentelor, procedurilor de instituire a tutelei la nivel de APL în localitățile 

partenere proiectului (nivel de cunoștințe, atitudini, practici ale actorilor cheie) 

 Analiza situației per localitate privind cazurile când a fost instituită tutela pentru anul precedent 

 Identificarea impedimentelor de instituire a tutelei din punctul de vedere al specialiștilor cât și 

din punctul de vedere al părinților 

 Întocmirea raportului final cu recomandări privind îmbunătățirea/simplificarea procedurii de 

instituire a tutelei asupra copilului, pentru actorii interesați.  

Recomandările elaborate vor fi consultate cu alte ONG-uri din domeniul drepturilor omului și cu oficiul 

Avocatului Poporului. Contractantul va oferi posibilitatea de a utiliza, la necesitate, calculatorul și alte 

echipamente din oficiu și va asigura printarea materialelor necesare 

Cerințe față de candidați: 

 Studii superioare juridice, sociale sau alte domenii relevante 

 Cunoașterea aprofundată a cadrului legal și normativ ce reglementează domeniul 

tutelei/curatelei 

 Experiență anterioară în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor 

 Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii care trăiesc în familii 

incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare  

 Cunoaşterea limbilor română şi rusă obligatoriu 

 Abilități de utilizare a calculatorului   

Pentru participare la concurs, consultantul va expedia prin email următoarele documente: 

 Scrisoare de intenție; 

 CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor de expertiză; 

 Oferta financiară cu toate taxele incluse cu estimarea numărului de zile pentru realizarea 

sarcinii.  

 

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@fam.md, cu indicarea în linia de subiect 

”Procedura de tutelă”. 

 

Termen limită de aplicare: 27 martie 2020 (inclusiv). 

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de  

contact - Victoria Barbulat. 
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