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Proiect
Raionul Ungheni

Mecanismul local de referire
a copiilor în conflict cu legea și celor sub vîrsta răspunderii penale
1. Obiectivele principale ale Mecanismului local de referire sînt:
a) consultarea şi informarea reciprocă a partenerilor locali implicaţi în lucrul cu copiii sub vîrsta
răspunderii penale şi cei aflaţi în conflict cu legea;
b) consolidarea eforturilor în vederea combaterii fenomenului delincvenţei juvenile în raionul Ungheni;
c) promovarea în comun a standardelor internaţionale în domeniul „Justiţiei prietenoase copiilor”.
2. Instituțiile și organizațiile participante în cadrul Mecanismului
local de referire (în continuare, instituții partenere) sunt:
I. Consiliul Raional Ungheni:
a) Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ungheni
b) Direcţia Raională Învăţămînt, Tineret şi Sport Ungheni
c) ÎMSP Centrul Medicilor de Familie Ungheni
II. Procuratura Raională Ungheni
III. Inspectoratul de Poliţie Ungheni
IV. Biroul de Probaţiune Ungheni
V. Judecătoria Ungheni
VI. Institutul de Reforme Penale
3. Grupurile ţintă:
3.1. Grupurile țintă în beneficiul cărora funcționează Mecanismul local de referire sînt:
a) copii în conflict cu legea penală - persoane cu vîrsta cuprinsă între 14 și 18 ani, bănuite, învinuite
sau inculpate în comiterea unei infracțiuni, precum și cele condamnate sau liberate de
răspunderea sau pedeapsa penală; (art. 3, alin.2, Lege cu privire la probaţiune nr. 8/14.02.2008)
b) copii sub vîrsta răspunderii penale – persoane pînă la vîrsta de 14 ani, care au comis o faptă
prevăzută de legea penală.
4. Acţiuni ale instituțiilor și organizațiilor participante
în cadrul Mecanismului local de referire
4.1. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ungheni:
a) participarea la audierea minorului în calitate de reprezentant legal;
b) facilitarea plasamentul temporar al copilului, în dependență de caz, în cadrul examinării situației
la Comisia Raională pentru protecția copilului aflat în dificultate;
c) în urma evaluării situației (conform procedurii managementului de caz), referirea la
serviciile sociale primare, specializate și cu specializarea înaltă;
d) suport în documentarea cu acte de identitate a minorului, în caz de necesitate.
4.2. Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport Ungheni:
a) asistenţă în continuarea studiilor şi în finisarea studiilor gimnaziale;
b) suport în obţinerea unei calificări profesionale;
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c) integrarea în Centrele raionale pentru minori și tineret, cercuri şi secţii sportive din subordinea
DÎTS;
d) referirea pentru consiliere la Serviciul de Asistență Psihopedagogică;
e) instituţiile de învăţămînt preuniversitar din subordinea DÎTS, Centrul de Reintegrare Socială a
Tinerilor:
f) desfășoară activităţi de dezvoltare a abilităţilor sociale: comunicarea şi soluţionarea conflictelor
etc.;
g) organizează, în clasele unde îşi fac studiile copiii aflaţi în conflict cu legea şi cei sub vîrsta
răspunderii penale, a mini-trainingurilor tematice;
h) implică acești copii în activităţile şcolare şi extraşcolare care pun în valoare interesele,
capacităţile şi potenţialul copilului, în acţiuni de voluntariat, secţii sportive, cercuri şi cluburi pe
interese, ateliere de creaţie;
i) încurajează frecventarea unui grup de suport al semenilor (dacă există), stabilirea unor relaţii de
mentorat cu un adult de încredere din instituţie sau comunitate.
4.3. ÎMSP Centrul Medicilor de Familie Ungheni:
a) desfăşoară campanii de informare și educare privind modului sănătos de viaţă, prevenirea
consumului de alcool, droguri etc.
b) oferă asistenţă medicală copiilor.
c) asistenţă psihologică, asistenţă socială, programului de instruire ”Şcoala tinerii familii” pentru
beneficiarii Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor “IMPULS”;
d) în caz de necesitate, asistență în realizarea gratuită a testului la grupa de sînge, în scopul
perfectării actelor de identitate;
e) testarea voluntară la HIV.
4.4. Procuratura Raională Ungheni:
a) conduce şi exercită urmărirea penală pe cauzele penale în privința minorilor;
b) reprezintă învinuirea în instanţă de judecată.
4.5. Inspectoratul de Poliţie Ungheni:
a) exercită măsuri de prevenţie individuală (luarea la evidență și discuții de profilaxie cu copilul cu
comportament deviant)
b) exercită măsuri de prevenţie generală ( verificarea diverselor locuri unde se pot aduna minorii
pentru consum de alcool/droguri/alte substanţe nocive, lecții educative etc.)
c) acumulează materiale și atrag la răspundere contravențională părinții sau persoanele care îi
înlocuiesc, care nu-și îndeplinesc obligațiunile părintești de întreținere, educare și instruire a
copiilor.
4.6. Biroul de Probaţiune Ungheni:
a) pregătirea referatelor presentinţiale de evaluare psihosocială a minorilor;
b) formularea propunerilor către instanţa de judecată asupra activităţilor necesare pentru
soluţionarea problemelor psihosociale ale beneficiarilor;
c) evidenţa şi supravegherea persoanelor liberate de pedeapsa penală;
d) supravegherea executării pedepselor non-privative de libertate;
e) asistenţa şi consilierea beneficiarilor în vederea favorizării adaptării sociale: instruirea
profesională, integrarea în muncă, suport în perfectarea documentelor etc.;
f) desfăşurarea programelor psihosociale individuale şi de grup (în perspectivă).
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4.7. Judecătoria Ungheni:
Judecarea cauzelor penale cu implicarea minorilor.
4.8. Institutul de Reforme Penale:
a) participă la ședințele și consultările reciproce privind situația copiilor în conflict cu legea și cei
sub vîrsta răspunderii penale;
b) acordă asistență în implementarea practicilor pozitive în domeniul protecției copiilor în conflict
cu legea și cei sub vîrsta răspunderii penale.
5. Proceduri de cooperare:
5.1. Participarea reprezentantului legal.
5.1.1. Procuratura Raională Ungheni solicită Direcției Asistență Socială şi Protecţia Familiei Ungheni
delegarea unei persoane în calitate de reprezentat legal în temeiul art.77 alin. 1 și 2, și art. 480 alin. 2,
Cod procedură penală.
5.1.2. În solicitarea expediată se indică dacă s-a confirmat faptul că minorul nu are părinți,
tutore/curator sau motivul obiectiv din care aceștia nu pot participa în cadrul procedurii penale. În cazul
în care minorul are domiciliul în afara or. Ungheni, în solicitare se va indica de ce nu este posibil să
participe reprezentatul legal din localitatea sa de domiciliu.
5.1.3. În calitate de reprezentant legal participă specialistul Direcției Asistență Socială și Protecție a
Familiei Ungheni, desemnat prin delegația emisă de șeful Direcției.
5.1.4. Procuratura Raională Ungheni, Inspectoratul de Poliție Ungheni, Judecătoria Ungheni expediază
citația Reprezentantului legal din partea autorității tutelare în conformitate cu art. 236 Cod Procedură
Penală. Citarea se face cu cel puțin 5 zile înainte de la data cînd trebuie să se prezinte, cu excepția
cazurilor de desfășurare a unor acţiuni procesuale de urgenţă în cadrul urmăririi penale sau judecării
cauzei.
5.2. Participarea pedagogului/psihologului
5.2.1. Inspectoratul de poliție, Procuratura, Judecătoria Ungheni desfășoară audierea minorului cu
participarea unui pedagog/psiholog, în conformitate cu art. 479 alin.2 Cod procedură penală.
5.2.2. Dacă minorul își face studiile într-o instituție de învățămînt aflată în subordinea Direcția
Învățămînt Tineret și Sport Ungheni, la audierea lui participă psihologul/pedagogul din cadrul acestei
instituții. Dacă minorul este plasat în unul din serviciile sociale specializate Ungheni (spre exemplu,
Centrul de Reintegrare a Tinerilor”CREDO” etc. ) la audierea lui participă psihologul/pedagogul din
cadrul acestei instituții.
5.2.3. Inspectoratul de poliție, Procuratura, Judecătoria Ungheni expediază citația pedagogului/
psihologului în conformitate cu art. 236 Cod Procedură Penală. Citarea se face cu cel puțin 5 zile înainte
de la data cînd trebuie să se prezinte, cu excepția cazurilor de desfășurare a unor acţiuni procesuale de
urgenţă în cadrul urmăririi penale sau al judecării cauzei.
5.3. Referirea cazului la Direcția Asistență Socială
5.3.1. Dacă în procesul activității desfășurate, instituțiile partenere identifică minori aflați într-o stare de
risc social sau lipsiți de ocrotirea părintească, expediază în termen 3 zile o notă informativă Direcției
Asistență Socială şi Protecţia Familiei.
5.3.2. Nota informativă se transmite cu titlu ”de informare” și conține: numele, prenumele minorului și a
părinților, data nașterii minorului, domiciliul, o descriere a situației de risc, numele, funcția și date de
contact ale persoanei care a elaborat nota informativă.
5.3.3. În cazul începerii procedurii managementului de caz, instituțiile partenere desemnează o persona
responsabilă pentru participarea în cadrul echipei multidisciplinare. În acest scop, Direcția Asistență
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Socială și Protecție a Familiei adresează instituției vizate o solicitare în care indică numele și funcția
persoanei, participarea căreia se solicită în cadrul echipei multidisciplinare.
5.4. Informarea despre cazuri de neîndeplinire a obligațiilor părintești
5.4.1. Direcția Asistență Socială şi Protecţie a Familiei, instituțiile educaționale, în cazul cînd constantă
situații de neîndeplinire a obligațiilor părintești care au avut ca și consecință abandon școlar, cerșetorie,
vagabondaj, consumul de droguri sau băuturi alcoolice, violență sau alte devianțe grave de
comportament din partea minorilor, expediază o sesizare Inspectoratului de Poliție Ungheni.
5.5. Aplicarea măsurilor extrajudiciare și schimbul de informație referitor la caz
5.5.1. Instituțiile partenere, în limitele competențelor prevăzute de lege, vor încerca pe cât posibil, să
pună în aplicare procedurile extrajudiciare de soluționare a cauzelor minorilor în conflict cu legea și cei
sub vîrsta răspunderii penale, și anume:
1) Medierea și împăcarea părților
2) Liberarea de răspundere penală (art.54 Cod Penal)
3) Suspendarea condiționată a răspunderii penale (art.59 Cod Penal)
4) Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ (art.104 Cod Penal)
5.5.2. Instituțiile partenere fac schimb reciproc de informații referitor la cazurile examinate. Informațiile
se transmit doar în vederea exercitării atribuțiilor legale a instituțiilor partenere, urmărind interesul
superior al copilului și cu respectarea prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.
133 din 08.07.2011 și altor acte normative în vigoare.
6. Comunicarea internă:
6.1. Fiecare instituție parteneră desemnează un reprezentant responsabil de comunicarea în cadrul
Mecanismului local de referire.
6.2. Reprezentanții instituțiilor partenere se întrunesc cel puțin o dată la 3 luni într-o ședință comună în
cadrul Comisiei Raionale pentru Drepturile Copilului, pentru a discuta aspecte curente privind lucrul cu
copii în conflict cu legea și monitorizarea funcționării Mecanismului local de referire.
6.3. Facilitarea comunicării în cadrul Mecanismului local de referire este asigurată de secretarul Comisiei
Raionale pentru Drepturile Copilului, cu asistența din partea societății civile.
6.4. În cazul apariției unor servicii noi sau modificării celor existente, instituțiile partenere transmit
celorlalte instituții participante la prezentul Mecanism o informație scrisă despre specificul acestora,
beneficiarii și condițiile de accesare a lor.
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Proiect
Municipiul Bălți

Mecanismul local de referire
a copiilor în conflict cu legea şi celor sub vîrsta răspunderii
I.

Introducere

1. Prezentul document descrie Mecanismul de referire a copiilor în conflict cu legea şi celor sub vîrsta
răspunderii penale din municipiul Bălţi (în continuare - Mecanismul local de referire).
2. Mecanism local de referire urmăreşte coordonarea şi unificarea acţiunilor tuturor instituţiilor şi
organizaţiile implicate în vederea asigurării respectării drepturilor copilului, aplicarea unor modalităţi
eficiente de referire la serviciile sociale din comunitate, reducerii comportamentului delincvent şi
deviant în rîndul minorilor.
3. Mecanismul local de referire este funcţionează în conformitate cu Legea privind drepturile copilului
nr. 338 din 15.12.1994, Codul penal nr.985 din 18.04.2002, Codul de procedură penală nr. 122 din
14.03.2003, Codul familiei nr. 1316 din 26.10.2000, Codul contravenţional nr.218 din 24.10.2008, Legea
asistenţei sociale nr.547 din 25.12.2003, Legea privind administraţia publică locală nr.436 din
28.12.2006, Lege cu privire la Procuratură nr. 294 din 25.12.2008, Lege cu privire la activitatea Poliţiei şi
statutul poliţistului nr. 320 din 27.12.2012, Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18.06.2010,
Legea învăţămîntului nr. 547 din 21.07.95, Legea privind ocrotirea sănătăţii Nr. 411 din 28.03.1995,
Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi nr. 140
din 14.06.2013, precum şi alte acte normative în domeniu.
4. Prezentul document se aplică în măsura în care nu contravine unor prevederi specifice ale legislaţiei în
vigoare.
5. Noţiuni utilizate.
a) Comportament delincvent - un ansamblu de conduite ale unor minori aflate in conflict cu valorile
ocrotite de norma penală.
b) Comportament deviant – un caz particular al comportamentului care consta în punerea in pericol a
valorilor fundamentale ale societăţii prin îndepărtarea semnificativa a făptuitorului de la normele
sociale, morale si legale a societăţii, reflectînd o stare conflictuală a individului cu mediul social prin
savîrşirea de acţiuni antisociale cu caracter nociv pentru societate.
c) Copil în conflict cu legea – persoana cu vîrsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, bănuite învinuite sau
inculpate în comiterea unei infracţiuni, precum şi cele condamnate sau liberate de răspunderea sau
pedeapsa penală.
d) Copil sub vîrsta răspunderii penale – persoana pînă la vîrsta de 14 ani, care a comis o faptă prevăzută
de legea penală.
e) Risc social – pericol pentru persoană sau familie de a fi afectată de consecinţele economice negative
ale pierderii potenţialului fizic, statutului ocupaţional sau social (boală, accident, dizabilitate,
îmbătrînire, deces, maternitate, şomaj, inadaptare socială etc.);
II. Parteneri
6. Instituţiile şi organizaţiile participante în cadrul Mecanismului local de referire (în continuare –
instituţii partenere) sînt:
1) Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, mun. Bălţi
2) Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport, mun. Bălţi
3) Serviciul Sănătate a Primăriei mun. Bălţi
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4) Procuratura mun. Bălţi
5) Inspectoratul de Poliţie mun. Bălţi
6) Oficiul teritorial de Probaţiune mun. Bălţi
7) Judecătoria mun. Bălţi
III. Obiectivele
7. Obiectivele principale ale Mecanismului local de referire sînt:
a) consultarea şi informarea reciprocă a partenerilor locali implicaţi în lucrul cu copii sub vîrsta
răspunderii penale şi cei aflaţi în conflict cu legea;
b) consolidarea eforturilor în vederea combaterii fenomenului delicvenţei juvenile în mun. Bălţi;
c) promovarea în comun a standardelor internaţionale în domeniul „Justiţiei prietenoase copiilor”.
IV. Principiile de bază ale cooperării
8.Activităţile realizate în cadrul Mecanismul local de referire se realizează cu respectarea următoarelor
principii de bază:
1) principiul protejării drepturilor şi respectării interesului superior al copilului;
2) principiul cooperării interdisciplinare şi intersectoriale în lucrul cu copii în conflict cu legea;
3) principiul egalităţii şi nediscriminării;
4) principiul participării copilului la luarea deciziilor care îl privesc, ţînîndu-se cont de opinia lui, dacă
aceasta nu contravine intereselor sale;
5) principiul respectării confidenţialităţii informaţiei şi a normelor deontologice profesionale în lucrul cu
minorii.
V. Grupurile ţintă
9. Grupurile ţintă în beneficiul cărora funcţionează Mecanismul local de referire sînt:
a) copii în conflict cu legea penală;
b) copii sub vîrsta răspunderii penale .
VI. Descrierea responsabilităţilor partenerilor
10. În conformitate cu legislaţia în vigoare, partenerii Mecanismului local de referire exercită
următoarele atribuţii de bază.
11. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a mun. Bălţi:
a) participarea la audierea minorului în calitate reprezentant legal;
b) facilitarea plasamentul temporar al copilului, în dependenţă de caz, în cadrul examinării situaţiei la
Comisia municipală pentru protecţie copilului aflat în dificultate;
c) în urma evaluării situaţiei (conform procedurii managementului de caz), referirea la serviciile sociale
primare, specializate şi cu specializarea înaltă;
d) suport în documentarea cu acte de identitate a minorului, în caz de necesitate.
12. Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport a mun. Bălţi:
a) asistenţă în continuarea studiilor şi în finisarea studiilor gimnaziale;
b) suport în obţinerea unei calificări profesionale;
c) integrarea în Centrele municipale pentru minori şi tineret, cercuri şi secţii sportive din subordinea
DÎTS;
d) referirea pentru consiliere la Serviciul municipal de asistenţă psihopedagogică;
e) instituţiile de învăţămînt preuniversitar din subordinea DÎTS, Centrele municipale pentru minori şi
tineret:
1) desfăşoară activităţi de dezvoltare a abilităţilor sociale: comunicare şi soluţionarea conflictelor etc.;
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2) organizează, în clasele unde îşi fac studiile copiii aflaţi în conflict cu legea şi cei sub vîrsta răspunderii
penale, a mini-trainingurilor tematice;
3) implică aceşti copii în activităţile şcolare şi extraşcolare care pun în valoare interesele, capacităţile şi
potenţialul copilului, în acţiuni de voluntariat, secţii sportive, cercuri şi cluburi pe interese, ateliere de
creaţie;
4) încurajează frecventarea unui grup de suport al semenilor (dacă există), stabilirea unor relaţii de
mentorat cu un adult de încredere din instituţie sau comunitate.
13. Serviciul Sănătate a Primărie mun. Bălţi:
a) desfăşoară campanii de informare şi educare privind modului sănătos de viaţă, prevenirea consumului
de alcool, droguri etc.
b) oferă asistenţă medicală copiilor.
c) asistenţă psihologică, asistenţă socială, programului de instruire ”Şcoala tinerii familii” pentru
beneficiarii Centrului de sănătate prietenos tinerilor “ATIS”;
d) în caz de necesitate, asistenţă în realizarea gratuită a testului la grupa de sînge, în scopul perfectării
actelor de identitate;
e) testarea voluntara la HIV.
14. Procuratura mun. Bălţi:
a) conduce şi exercită urmărirea penală pe cauzele penale în privinţa minorilor;
b) reprezintă învinuirea în instanţă de judecată.
15. Inspectoratul de Poliţie mun. Bălţi:
a) exercită măsuri de prevenţie individuală (luare la evidenţă şi discuţii de profilaxie cu copilul cu
comportament deviant)
b) exercită măsuri de prevenţie generală ( verificarea diverselor locuri unde se pot aduna minorii pentru
consum de alcool/droguri/alte substanţe nocive, lecţii educative etc.)
c) acumulează materiale şi atrag la răspundere contravenţională părinţii sau persoanele care îi
înlocuiesc, care nu-şi îndeplinesc obligaţiunile părinteşti de întreţinere educare şi instruire a copiilor.
16. Oficiul teritorial de Probaţiune mun. Bălţi:
a) pregătirea referatelor presentinţiale de evaluarea psihosocială a minorilor;
b) formularea propunerilor către instanţa de judecată asupra activităţilor necesare pentru soluţionarea
problemelor psihosociale ale beneficiarilor;
c) evidenţa şi supravegherea persoanelor liberate de pedeapsa penală;
d) supravegherea executării pedepselor non-privative de libertate;
e) asistenţa şi consilierea beneficiarilor în vederea favorizării adaptării sociale: instruirea profesională,
integrarea în muncă, suport în perfectarea documentelor etc.;
f) desfăşurarea programelor psihosociale individuale şi de grup (în perspectivă).
17. Judecătoria mun. Bălţi:
a) Judecarea cauzelor penale cu implicarea minorilor.
VII. Proceduri de cooperare
18. Participarea reprezentantului legal
18.1. Procuratura mun. Bălţi solicită Direcţiei Asistenţă Socială Bălţi delegarea unei persoane în calitate
de reprezentat legal în temeiul art.77 alin. 1 şi 2, şi art. 480 alin. 2, Cod procedură penală.
18.2. În solicitarea expediată se indică dacă s-a confirmat faptul că minorul nu are părinţi, tutore/curator
sau motivul obiectiv din care aceştia nu pot participa în cadrul procedurii penale. În cazul în care minorul
are domiciliul în afara mun. Bălţi, în solicitare se va indica de ce nu este posibil să participe reprezentatul
legal din localitatea sa de domiciliu.
18.3. În calitate de reprezentant legal participă specialistul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a
Familie m. Bălţi, desemnat prin delegaţia emisă de şeful Direcţiei.
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18.4. Procuratura mun. Bălţi, Inspectoratul de poliţie, Judecătoria Bălţi expediază citaţia
reprezentantului legal din partea autorităţii tutelare în conformitate cu art. 236 Cod procedură penală.
Citarea se face cu cel puţin 5 zile înainte de la data cînd trebuie să se prezinte, cu excepţia cazurilor de
desfăşurare a unor acţiuni procesuale de urgenţă în cadrul urmăririi penale sau judecării cauzei.
19. Participarea pedagogului/psihologului
19.1. Inspectoratul de poliţie, Procuratura, Judecătoria Bălţi desfăşoară audierea minorului cu
participarea unui pedagog/psiholog, în conformitate cu art. 479 alin.2 Cod procedură penală.
19.2. Dacă minorul îşi face studiile într-o instituţie de învăţămînt aflată în subordinea Direcţia
Învăţămînt Tineret şi Sport a mun. Bălţi, la audierea lui participă psihologul/pedagogul din cadrul acestei
instituţii. Dacă minorul este plasat în unul din serviciile sociale specializate din mun. Bălţi (spre exemplu,
Centrul ”Evrica”, ”Drumul spre casă”, ”Sotis” etc. ) la audierea lui participă psihologul/pedagogul din
cadrul acestei instituţii.
19.3. Inspectoratul de poliţie, Procuratura, Judecătoria Bălţi expediază citaţia pedagogului/
psihologului în conformitate cu art. 236 Cod procedură penală. Citarea se face cu cel puţin 5 zile înainte
de la data cînd trebuie să se prezinte, cu excepţia cazurilor de desfăşurare a unor acţiuni procesuale de
urgenţă în cadrul urmăririi penale sau al judecării cauzei.
20. Referirea cazului la Direcţia Asistenţă Socială
20.1. Dacă în procesul activităţii desfăşurate, instituţiile partenere identifică minori aflaţi într-o stare risc
social sau lipsiţi de ocrotirea părintească, expediază în termen 3 zile o notă informativă Direcţiei
Asistenţă Socială.
20.2. Nota informativă se transmite cu titlu ”de informare” şi conţine: numele, prenumele minorului şi a
părinţilor, data naşterii minorului, domiciliul, o descriere situaţiei de risc, numele, funcţia şi date de
contact a persoanei care a elaborat nota informativă.
20.3. În cazul începerii procedurii managementului de caz, instituţiile partenere desemnează o persona
responsabilă pentru participarea în cadrul echipei multidisciplinare. În acest scop, Direcţia Asistenţă
Socială şi Protecţie a Familiei adresează instituţiei vizate o solicitare în care indică numele şi funcţia
persoanei participarea căreia se solicită în cadrul echipei multidisciplinare.
21. Informarea despre cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor părinteşti
21.1. Direcţia Asistenţă Socială, instituţiile educaţionale, în cazul cînd constantă situaţii de neîndeplinire
a obligaţiilor părinteşti care au avut ca şi consecinţă abandon şcolar, cerşetorie, vagabondaj, consumul
de droguri sau băuturi alcoolice, violenţă sau alte devianţe grave de comportament din partea minorilor,
expediază o sesizare Inspectoratului de Poliţie Bălţi.
22. Aplicarea măsurilor extrajudiciare şi schimbul de informaţie referitor la caz
22.1.Instituţiile partenere, în limitele competenţelor prevăzute de lege, vor încerca pe cât posibil, să
pună în aplicare procedurile extrajudiciare de soluţionare a cauzelor minorilor în conflict cu legea şi cei
sub vîrsta răspunderii penale, şi anume:
1) Medierea şi împăcarea părţilor
2) Liberarea de răspundere penală (art.54 CP)
3) Suspendarea condiţionată a răspunderii penale (art.59 CP)
4) Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ (art.104 CP)
22.2. Instituţiile partenere fac schimb reciproc de informaţii referitor la cazurile examinate. Informaţiile
se transmit doar în vederea exercitării atribuţiilor legale a instituţiilor partenere, urmărind interesul
superior al copilului şi cu respectarea prevederilor
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Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 şi altor acte normative în
vigoare.
VIII. Comunicarea internă
23. Fiecare instituţie parteneră desemnează un reprezentant responsabil de comunicarea în cadrul
Mecanismului local de referire.
24. Reprezentanţii instituţiilor partenere se întrunesc cel puţin o dată la 3 luni într-o şedinţă comună în
cadrul Consiliului local pentru drepturile copilului, pentru a discuta aspecte curente privind lucrul cu
copii în conflict cu legea şi monitorizarea funcţionării Mecanismului local de referire.
25. În cazul apariţiei unor servicii noi sau modificării celor existente, instituţiile partenere transmit
celorlalte instituţii participante la prezentul Mecanism o informaţie scrisă despre specificul acestora,
beneficiarii şi condiţiile de accesare a lor.

