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	Structura tezei. Teza cuprinde: introducere, patru capitole structurate în paragrafe, concluzii generale și recomandări, bibliografie și anexe. Totodată, teza cuprinde un glosar de termeni juridici care facilitează expunerea și analiza.
	Cuvinte-cheie: copil minor rămas fără ocrotire părintească, tutelă, curatelă, situație de risc, abandon.
	Scopul tezei. Scopul prezentei teze de master constă în efectuarea unei cercetări complexe și detaliate a subiectului propus spre analiză, de a oferi o oportunitate mai bună pentru aplicarea cadrului normativ în urma cercetării. Prezenta lucrare vine ...
	Obiectivele de bază urmărite în cadrul cercetării subiectului propus spre analiză sunt:
	- identificarea rolului și a scopului instituiri măsurilor de ocrotire părintească;
	- analiza evoluției tutelei și curatelei, inclusiv analiza aspectelor de drept comparat;
	- abordarea sub aspect practic a tutelei și curatelei asupra minorilor.
	Actualitatea temei investigate. Problema cercetată are o mare importanță, întrucât problema copiilor rămași fără ocrotire părintească și aflați în situații de risc este de mare actualitate, având în vedere aspectul dinamic al acestei probleme sociale....
	Prin analiza subiectului propus spre cercetare se încearcă  găsirea răspunsurilor practice la situațiile problematice  ce persistă în societate la etapa actuală.
	Problema științifică soluționată constă în determinarea lacunelor în legislația și formularea soluțiilor de prevenire a cazurilor în care copiii rămân fără ocrotire părintească.
	Suportul metodologic
	Atingerea scopului și a obiectivelor dorite a fost și rămâne în continuare a fi realizată prin apelarea la diferite metode de cercetare: metoda logică, istorică, comparativă, sistemică etc.
	Părinții au mai mare grijă de fericirea copiilor, decât copiii înșiși, căci ei nu se lasă orbiți de patimi sau imbolduri necugetate și orânduiesc totul cu mai multă înțelepciune, astfel încât, cu timpul, și copiii să se declare mulțumiți.” (Carlo Gold...
	Toți copiii merită să trăiască într-un mediu sigur și lipsit de abuzuri. La etapa actuală, din cauza  mai multor factori, cum ar fi situația economică, scăderea nivelului de trai, creșterea șomajului și emigrarea în masă au schimbat viața multor famil...
	Codul familiei al Republicii Moldova la art.61 prevede că părinții sunt reprezentanții legali ai copiilor și acționează în numele și interesele lor cu toate persoanele fizice și juridice, inclusiv cu autoritățile administrației publice și instanțele j...
	Metodele de educație puse în aplicare vor exclude insultele, maltratările de orice gen. Prevederile Codului Familiei al Republicii Moldova și Legea   privind drepturile copilului nr.338 din 15.12. 1994, stabilesc responsabilitatea părinților pentru d...
	Cazurile în care copiii sunt lipsiți de grija părintească, legislația în vigoare obligă autoritățile competente să intervină prompt pentru a remedia și pentru a fi asigurată protecția eficientă a acestei categorii de copii. Pentru oferirea protecției ...
	Educarea și pregătirea minorului [19, p.345] pentru a se încadra într-o societate și de a respecta normele morale și de convețuire socială, dar totodată și ordinea de drept constituie o preocupare a organizațiilor de stat nonguvernamentale.
	Reglementările juridice țin cont  de situația minorilor aflați în situații de risc ce este determinată de nevoia copilului lipsit de sprijin de a fi ocrotit. În România, regimul minorității avea ca fundament concepția potrivit căreia copiii trebuie su...
	Legea privind drepturile copilului nr. 338 din 15.12.1994, reprezintă un adevărat „Cod de protecție a copilului”, ea stabilește statutul juridic al copilului ca subiect independent, prevede asigurarea sănătăţii fizice şi spirituale a copilului, formar...
	În urma studiilor realizate de către cercetători privind instituția tutelei și curatelei, s-a arătat că această instituție, în calitate de măsură de protecție, este o opțiune extrem de importantă în interesul copiilor aflați în situații de risc. Insti...
	În SUA, copilul ce se află în asistență parentală profesionistă necesită o protecție specială, dispune de un dosar individual, în cadrul sistemului oficial de protecție. Autoritățile competente în asigurarea bunăstării copiilor aflați în situație de r...
	Actualitatea temei investigate. Subiectul propus cercetării este de o mare importanță, întrucât problema copiilor rămași fără ocrotire părintească și aflați în situații de risc este de mare actualitate, având în vedere aspectul dinamic al acestei prob...
	Autorul prezentei teze de master încearcă să găsească răspunsuri la problema dată ce persistă în societate la etapa actuală. Atingerea obiectivelor dorite, a fost și în continuare este realizată de-a lungul timpului, prin diferite metode, nu este o pr...
	Scopul tezei. Scopul prezentei teze de master constă în efectuarea unei cercetări complexe și detaliate a temei propuse, de a oferi o oportunitate mai bună pentru aplicarea cunoștințelor acumulate în urma cercetării , prezenta lucrare propune să ofere...
	Obiectivele de bază la elaborarea tezei de master sunt:
	- formularea corectă a problematicii propuse spre cercetare în teză;
	-determinarea nivelului problematicii formulate în teză, luând în considerare informația actuală;
	- sistematizarea, consolidarea  și extinderea cunoștințelor practice  și teoretice la specialitate;
	- propunerea soluțiilor întru rezolvarea problematicii studiate.
	Suportul metodologic
	Pentru realizarea scopului și a obiectivelor acestei lucrări au fost folosite următoarele metode: metoda logică, istorică, comparativă, sistemică etc.  Utilizarea metodelor enumerate a făcut posibilă studierea și analiza fenomenului social și juridic,...
	A fost consultată o bază bibliografică  compusă din lucrări, documente, acte internaționale, tratate și convenții internaționale.
	Structura tezei. Lucrarea cuprinde: introducere, patru capitole ce cuprind mai multe paragrafe, concluzii și recomandări, bibliografie.
	În capitolul I „Aspecte introductive privind măsurile de ocrotire părintească” sunt prezentate noțiunea, importanța, scopul și rolul instituirii acestor măsuri de ocrotire, evoluția instituției, dar și aspecte de drept comparat.
	În capitolul II „Analiza instituției curatelei”  sunt enumerate drepturile și obligațiile curatorilor, ordinea de instituire a curatelei asupra minorilor și efectele juridice ce apar în urma instituirii curatelei în legislația națională.
	În capitolul III „Instituirea tutelei asupra minorilor” sunt prezentate drepturile copilului minor aflat sub tutelă, scopul și procedura de instituire a tutelei sub aspect comparativ, exercitarea tutelei de către tutore asupra minorilor.
	În capitolul IV „ Aspecte practice asupra tutelei și curatelei instituite asupra minorilor” s-a tratat partea practică a temei abordate, am efectuat o analiză practică a unor spețe.
	I. Aspecte introductive privind măsurile de ocrotire părintească
	1.1. Noțiunea, importanța, scopul instituirii măsurilor de ocrotire părintească. Evoluția instituției tutelei și curatelei
	Copilul este o ființă vulnerabilă, fiind în imposibilitate să își poarte singur de grijă. Este extrem de important, dar și necesar ca legiuitorul să se implice activ în toate aspectele ocrotirii și protejării copilului. Prin Legea privind protecția sp...
	Ocrotirea părintească desemnează totalitatea de drepturi și obligații acordate de lege părinților pentru a asigura creșterea și educarea, formarea ddeprinderilor de viață a copiilor minori. Este posibil de specificat că ocrotirea părintească cu privir...
	Ocrotirea părintească realizează un scop dublu, respectiv pe de o parte, un scop personal ce constă în creșterea, educarea și formarea deprinderilor de viață a minorului, dar și un scop social, adică acel al creșterii și educării copilului minor în co...
	Însă, prin Legea nr.140/2013, legiuitorul stabilește procedurile de identificare, evaluare, asistență, referire, monitorizare și evidență a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, precum și autoritățile și structurile re...
	Prin copil separat de părinți, se înțelege copilul minor lipsit efectiv de grija părinților de situații determinate de absența acestora, copilul luat de la părinții ce expuneau pericolului viața și sănătatea acestuia, precum și copilul rămas temporar...
	Dreptul dintotdeauna s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice, în special prin totalitatea  mijloacelor juridice folosite exclusiv în scopul protejării persoanei, formând astfel, un sistem al mijloacelor de ocrotire a omului.
	Măsurile de ocrotire părintească reprezintă ansamblul prestațiilor destinate îngrijirii copilului lipsit, temporar sau definitiv de ocrotire părintească  sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora.
	Conform Dicționarului explicativ al limbii române, măsuri de ocrotire părintească  sau protecția specială reprezintă ansamblul drepturilor și obligațiilor acordate, respectiv impuse de lege anumitor persoane sau organe, în scopul creșterii, educării ș...
	Astfel, pentru  a veni în ajutor persoanelor incapabile, ordinea juridică a creat două instituții: tutela și curatela. Faptul că tutela ar fi o instituție de protecție a incapabilului apare abia în definiția dată de Servius Selpicius. El definea tutel...
	Există două feluri de incapacități, una de drept și alta de fapt. Incapacitatea de drept este caracterizată prin aceea că de obicei este o pedeapsă și atinge nu numai exercitarea drepturilor, dar chiar posibilitatea de a avea drepturi. Pe când, incapa...
	Tutela a funcționat când exista o incapacitate de fapt din cauza vârstei sau sexului: tutela impuberum și tutela mulierum; curatela (cura) a fost întrebuințată în cazuri de lipsuri mintale sau în alte circumstanțe speciale.
	Tutela impuberilor se exercita asupra copiilor ”independenți” (sui iuris) până la vârsta de 14 ani. În această categorie intrau copii de amândouă sexe, fie născuți înafara căsătoriei, fie cei ce au ieșit de sub puterea părintească (patria potestas). D...
	Tutela se poate institui prin mai multe procedee  juridice:
	 prin testament- dreptul de a numi un tutore testamentar, era un atribut al puterii părintești. De acest drept se putea folosi numai șeful familiei ( pater familias), căci numai el avea dreptul, înainte de a deceda, să desemneze pentru impuberii ce u...
	 prin lege- dacă pater familias  nu instituise prin testament un tutore, potrivit cu așa-zisa lege, se deschide tutela legitimă. Era diferită potrivit Legii celor XII Table, rudelor agnatice (civile) și în lipsa acestora, gentililor. Temeiul în virtu...
	 prin autoritatea de stat - în lipsa tutorilor legitimi și testamentari, autoritatea de stat proceda proprio motu  la numirea unui tutore impuberului respectiv. În Roma, tutorele era numit în epoca republicană de către pretori, iar în cea imperială d...
	Prin natura și finalitatea sa tutela  este temporară. Ea se termină când copilul împlinește vârsta de 14 ani, adică atunci când ajunge la pubertate, când acesta moare sau suferă o capitis diminutio ( moarte civilă).
	La finele Republicii, dispozițiile Legii celor XII Table au devenit insuficiente față de dezvoltarea instituției tutelei  și a noii concepții ce se formase în legătură cu drepturile și îndatoririle tutorelui și ale copilului. Apare o nouă acțiune iniț...
	Însă, în epoca lui Iustinian, răspunderea tutorelui a fost apreciată mai îngăduitor. Astfel, acum tutorele este obligat să depună în administrarea averii copilului  aceeași grijă pe care o depunea în propriile sale afaceri ( quam in suis rebus aldhibe...
	Legea Plaetoria votată în anul 192-191 î.e.n., luând în considerare faptul că tinerii până la 25 ani ( minori viginte quinque annis) nu aveau întotdeauna o suficientă experiență a vieții, de aceea a fost decis ca toți cei care vor abuza de lipsa exper...
	În epoca postclasică, curatela minorului tinde a se asimila cu tutela, iar în dreptul lui Iustinian se contopesc. Astfel, curatorii aveau o poziție similară cu cea a tutorilor, în ceea ce ține de sarcini, de răspundere și modul în care puteau fi îndep...
	Din cele expuse mai sus, rezultă că măsurile de ocrotire părintească vin să protejeze drepturile și interesele copiilor minori, să le ofere protecție de care ei sunt lipsiți, astfel fiind expuși direct riscurilor. Măsurile de ocrotire părintească au a...
	1.2. Clasificarea măsurilor de ocrotire părintească
	Drept măsură de ocrotire a copiilor aflați în situație de risc sau lipsiți de grija părintească, Legea 140/2013 prevede două forme de plasament, cel planificat și de urgență.
	Plasament – măsură de protecţie a copilului separat de părinţi prin care se asigură condiţii pentru creşterea şi îngrijirea acestuia în servicii sociale de plasament.
	Plasament de urgenţă – plasamentul copilului ale cărui viaţă sau sănătate sînt în pericol iminent, indiferent de mediul în care acesta se află, pentru o perioadă de pînă la 72 de ore.
	Plasament planificat – plasamentul copilului într-un serviciu social, pentru o perioadă determinată de timp, conform prevederilor planului individual de asistenţă [9, art.3].
	Potrivit art.11 din Legea 140/2013, plasamentul de urgență se aplică în cazul luării copilului de la părinți sau în cazul lipsei părinților în momentul identificării copilului în situații de risc [9, art.11].  Legiuitorul moldav, ținând cont de intere...
	Copilul separat de părinți este plasat într-o instituție publică sau privată de asistență socială care prestează servicii specializate de îngrijire pentru o perioadă determinată a acestuia.
	Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului Social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți și a standardelor minime de calitate nr. 591 din 24.07.2017, stabilește modul de or...
	Plasamentul de urgență al copiilor în Centru se efectuează în baza dispoziției autorității tutelare locale. Dispoziția autorității tutelare privind plasamentul de urgență a copilului  și evaluarea inițială a situației copilului sunt transmise de către...
	Plasamentul planificat  al copilului se realizează în temeiul dispoziției autorității tutelare, care se emite cu avizul autorității tutelare locale și în baza avizului pozitiv al Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate. Astfel, copiii...
	Casa de copii de tip familial  este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui părinte-educator. Beneficiarii casei de copii de tip familial sunt: copilul lipsit efectiv de grija părinților în ...
	Asistență parentală profesionistă este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist, prestatorul serviciului de asistenţă parentală profesionistă este Direcţia/Secţ...
	acte de identitate (copie a certificatului de naştere pentru minorul lipsit de capacitatea de exerciţiu şi copie a cărţii de identitate pentru minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă, sau persoana fizică care urmează să fie reprezentată);
	copie a actelor de identitate ale reprezentantului legal sau ale ocrotitorului legal (carte de identitate,  hotărâre judecătorească de divorţ sau stabilire de domiciliu);
	pentru persoana fizică reprezentată este necesar actul medical care să ateste starea de sănătate, precum şi cel care să ateste dacă are sau nu discernământ.
	copie a actelor de identitate ale reprezentantului legal sau ale ocrotitorului legal (carte de identitate,  hotărâre judecătorească de divorţ sau stabilire de domiciliu);
	Termenul de soluţionare pentru curatela este de cel mult 30 de zile în cazul în care este solicitată de o persoană fizică, iar în situaţia solicitării de către o instituţie, decizia de curatelă este înaintată la termenul indicat.
	Dacă Comisia penru protecția copilului va considera că evaluarea cazului nu a fost calitativă și familia nu a beneficiat de suportul necesar pentru a preveni separarea copilului de părinți  sau plasamentul înafara familiei nu este în interesul superio...
	Autoritatea tutelară teritorială în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării avizului Comisiei transmite copia acestuia, după caz, părinţilor copilului, autorităților/instituțiilor relevante, informează copilul despre avizul Comisiei, ținî...
	În concluzie, în urma analizei literaturii, tutela se califică ca fiind o practică de îngrijire de tip familial și pe termen lung, stabilă și eficientă din punct de vedere a costurilor, ce poate fi aplicată într-o multitudine de situații. Indiferent d...
	Tutela ca instituție juridică are o natură complexă. Astfel, ea reprezintă o instituție juridică a dreptului civil, fiind numită o categorie a asistenței juridice care poate fi acordată  persoanelor fizice în scopul completării capacității lor de exer...
	Scopul primordial al instituirii măsurilor de ocrotire părintească este de a acorda copiilor lipsiți de grija părintească  o familie în care ei să fie educați în aceleași condiții ca din familia de origine. Tutela și curatela este o sarcină de încrede...
	Atât Republica Moldova cât și România se confruntă cu o problemă comună, și luând în considerare faptul că legislația națională nu reglementează pe larg instituția curatelei, ar putea prezenta interes articolele din Legea României nr.257/2013 privind ...
	Potrivit art.971 din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, părintele care exercită singur autoritatea părintească, și care urmează să plece în străinătate, este o...
	Mama sa Inga este de acord să ia temporar în grija sa copiii, acest acord legal este valabil un an.
	Tutela se califică ca o practică de îngrijire de tip familial, stabilă și eficientă. Chiar dacă motivele pentru care copiii sunt plasați în serviciul de tutelă sunt diverse, ceea ce ar trebui să fie luat în calcul ca referințe sunt probele.
	Obiectivele primordiale ale instituirii tutelei sau curatelei sunt: asigurarea unui nivel confortabil psihologic și social al copiilor rămași fără ocrotire părintească; excluderea stigmatizării, neglijării și marginalizării copiilor aflați în dificult...
	Datorită promulgării Legii 140/2013  au fost aduse îmbunătățiri majore în domeniul respectiv. În textul legii menționate au fost enumerate atribuțiile autorității tutelare teritoriale sau locale, au fost enumerate tipurile de plasament, a fost regleme...
	În condițiile în care unul din părinți este plecat peste hotare, nu a instituit tutela/curatela, copilul minor rămâne în grija familiei extinse, fie la rude, care nu au vreun statut juridic în raport cu acest copil și respectiv, nu poartă nicio răspun...
	Legea 140/2013 face distincție între copilul aflat în situație de risc  și copilul separat de părinți. Spre deosebire de copiii aflați în situație de risc, legiuitorul nu oferă claritate asupra instrumentelor aplicate în cazul copiilor separați de păr...
	Deși art.13 al Legii 140/2013 - prevede că tutela asupra copiilor ai căror părinți sunt plecați peste hotare se instituie prin dispoziția autorității tutelare locale, în practică  sunt foarte frecvente cazurile  când primarii refuză  să emită asemenea...
	Un impediment pentru sistemul de protecție a copilului sunt lacunele legislative, legiuitorul trebuie să reglementeze cu titlu prioritar întinderea și limita competențelor autorităților tutelare de ambele niveluri și a tutorilor/ curatorilor în raport...
	Potrivit datelor statistice, în anul 2017 au fost examinate 12 cereri a candidaților la tutelă/curatelă, cu avizul autorității tutelare locale și numai în baza avizului  pozitiv al Comisiei  pentru protecția copilului aflat în dificultate, modul de or...
	În conformitate cu informațiile prezentate de către structurile teritoriale de asistență socială la 31.12.2017, tutela și curatela a fost instituită asupra 3114 copii rămaşi temporar fără ocrotire părintească și copii rămaşi fără ocrotire părintească ...
	În urma analizei actelor normative în vigoare cât și a literaturii de specialitate prezentăm următoarele recomandări. Pentru a evita dualitatea termenilor specifici folosiți, ei trebuie să fie definiți clar, revizuirea legilor ce regelementează instit...
	Pentru aplicarea corectă în practică a tutelei sau curatelei este recomandabil ca să fie elaborate ghiduri pentru specialiști privind implementarea Legii 140/2013, acestea oferind sugestii de aplicare practică a tutelei și curatelei. Specialiștii să f...

