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CONSILIUL MLTNICIPAL CHI$INAU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHI$INAU

DIRECTIA GENERALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI
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Consiliului municipal Chfuiniu

Notd informativi
la proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea in redaclie noui a Regulamentului
de organizare qi funclionare a Serviciului social ,,CasI de copii de tip familial"

de pe l6ngi Direcfia generalS pentru protecfia drepturilor copilului,
statului de lsi i acestuia"a srarulul Cle personar ql organlgramel aces[ula...

Denumirea autorului qi dupi caz a participanlilor la elaborarea
nroiectului

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea in redaclie noud a Regulamentului
organizare qi funcfionare a Serviciului social ,,CasI de copii de tip familial"
pe l0ngd Direclia generald pentru protecfia drepturilor copilului, a statului
personal si organigramei acestuia".
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de

de

Condifiite ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi
finalitltile urmirite

In conformitate cu Hotdrdrea Guvernului nr. 5ll2OI8 ,,Privind aprobarea
regulamentului-cadru cu privire la organizarea qi funclionarea Serviciului social
CasI de copii de tip familial qi a Standardelor minime de calitate", prin decizia
Consiliului municipal Chiqindu nr.9132 din I 6.0L.2019 a fost creat Serviciul social
,,Casd de copii de tip familial" de pe l6ngi Direclia municipal6 pentru proteclia
drepturilor copilului.

Proiectul de decizie este elaborat in scopul eficientizdrii activitSlii
Serviciului in:

- oferirea ingrijirii copilului intr-un mediu familial substitutiv pentru o
perioadd determinatd de timp;

- asigurarea serviciilor de calitate copilului din plasament in corespundere
ou particularit6tile de vdrstd, individuale, starea de sdndtate qi in conformitate cu
standarde minime de calitate;

- asigurarea plasamentului de urgenfl qi planificat, inclusiv pentru copiii
refugiafi, neinsolili, separali sau deplasafi.intema{ional din cauza rlzboiului din
Ucraina;

- racordarea Regulamentului Serviciului social ,,Casi de copii de tip



ilial" la prevederile actelor normative, dupd cum urrneazd:Legeanr.33811994
Privind drepturile copiilor", Legea nr. 14012013 ,,Privind proteclia special[ a

iilor aflali in situalii de risc qi a copiilor separali de pdrinfi", Legea nr.
l23l20l0,,Cu privire la serviciile sociale", Legeanr.6012012 ,,Privind incluziunea

iald a persoanelor cu dizabilitdli", decizia Consiliului Municipal Chigindu nr.
/1 din 21 iunie 2022,,Cu privire la aprobarea Memorandumului de lnlelegere
re Municipiul Chigindu gi UNICEF Moldova in acordarea asisten{ei tehnice
tru realizarea drepturilor copiilor qi adolescenlilor in municipiul Chisindu",
iziei Consiliului Municipal Chiqindu nr. 1ll18 din 16.07.2020,,Cu privire la

Strategiei municipale pentru proteclia drepturilor copilulu i 2020 -2025",
iziei Consiliului Municipal Chiqindu ff. 1317 din 16.12.2021 ,,Despre

probarea Planului de acliuni pentru anii 2022-2A25 privind implemenfarea
iei municipale pentru protecfia drepturilor copilului pe anii 2020-2025",

6rea de Guvern nr. 127812018 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire
a tipurile, cuantumurile qi condifiile specifice de acordare a indemniza\lilor pentru

erea qi ingrijirea copiilor plasali in serviciile de tutelS/curateld, asistenlE
5 profesionisti gi casi de copii de tip familial, modificarea gi abrogarea

hotdrdri ale Guvernului", Hot6r6rea de Guvern nr. 5ll20l8 ,,Privind
regulamentului-cadru cu privire la organizarea gi funclionarea

iciului social ,,CasE de copii de tip familial" qi a standardelor minime de
itate".

Proiectul iqi propune urmdtoarele modificdri:
1. SA se aprobe, intr-o noul redacfie:
1.1. Regulamentul cu privire la organizarea qi funclionarea Serviciului

ial ,,Casd de copii de tip familial" de pe l6ngi Direcfia generald pentru proteclia
pturilor copilului, conform anexei nr. 1;

1.2. Statul de personal al Serviciului social ,,CasI de copii de tip familial",
form anexei nr.2;

1.3. Organigrama Serviciului social ,,Casd de copii de tip familial",
form anexei nr. 3.

2. Cheltuielile ce fin de intrefinerea gi funclionarea Serviciului social ,,Cas6
copii de tip familial" vor fi efectuate anual, in limita mijloacelor financiare
6ntte in bugetul municipal Chigin5u, Direcliei generale pentru protec{ia

lrepturilor copilului privind intrelinerea acestuia.
3. Cheltuielile suplimentare legate de intrelinerea in perioada 01 .11.2022 -

1.08.2023 a unitililor de personal noi instituite, a copiilor noi plasali in Serviciu
i asigurarea a 3 specialiqti cu abonamente pentru cdldtoria in transportul public,
or fi acoperite din contul proiectului de asistenlE tehnicS, iar incepAnd cu
1.09.2023 - din contul bugetului municipal Chisin6u.

Princi ale proiectului si evidentierea elementelor noi
Serviciul social ,,Casd de copii de tip familial" este un serviciu social

ializat, care ofer6 copiilor ingrijire familiald substitutiv6 in familia unui
inte educator qi presupune plasamentul acestora intr-o cas[ de tip familie,

o perioadd de timp determinati, in timp ce p6rinlii biologici se confrunt6 cu



Obiectivele Serviciului :

1) asigurarea ingrijirii copilului in conformitate cu necesitdlile individuale
asistenlE qi dezvoltare ale acestuia;

2) facilitarea (re)integrlrii familiale qi sociale a copilului, 1in6nd cont de
itSlile individuale de asistenld qi dezvoltare ale acestuia.
Principiile Serviciului :

respectarea qi promovarea interesului superior al copilului;
respectarea dreptului copilului de a creqte gi de a fi educat in familie;
respectarea identitSlii copilului;
respectarea opiniei copilului qi luarea in considerare a acesteia, in

funclie de v6rsta qi gradul sdu de maturitate;
abordarea individualizatd a copilului;
abordarea nondi scriminatori e ;

abordarea multidisciplinard a cazllui;
proteclia impotriva violenfei, neglij Srii qi exploatirii copilului;
parteneriatul cu pdrinliilalt reprezentant al copilului in luarea deciziei.

Plasamentul copilului in Serviciul social ,,Casd de copii de tip familial"
avea loc prin doud c6i: 1) ca mlsurd de proteclie a copilului in cazul

xisten{ei pericolului iminent pentru via\a qi sdnltatea acestuia fiind plasat de
:rgen{E qi 2) ca formd de plasament planificat pentru celelalte tipuri de
asamente: plasament de scurtd durat6, plasament de lung6 durat6, plasament de
.gaz-

Av6nd in vedere faptul cI copiii reprezintd jum6tate din refugialii din
craina, pentru a le asigura ingrijire intr-un mediu familial substitutiv pentru
ioada aflErii pe teritoriul Republicii Moldova, a fost completatd lista

ficiarilor Serviciului social ,,Casd de copii de tip familial" astfel incdt sd fie
igibili qi copiii refugiafi, neinsofili, separali sau deplasali intemalional din cauza

iului din Ucraina.
in contextul Hotdrdrii Guvernului nr. 2OBl2O2l privind aprobarea structurii

lasificatorului Ocupa{iilor din Republica Moldova (Monitorul Oficial al
epublicii Moldova, 2021, nr. 239-248, art. 463) au fost ajustate denumirile

funcliilor/ocupaliilor in concordantd cu modificdrile din legislalia specificd in
I

1)

2)
3)
4)

s)
6)
7)
8)
e)

Fundamentarea economico-fi nanciari
Cheltuielile ce lin de intrelinerea qi funclionarea Serviciului social ,,Casd

copii de tip familial" vor fi efectuate anual, in limita mijloacelor financiare
dzute in bugetul municipal Chiqindu Direcfiei generale pentru proteclia

repturilor copilului pentru asigurarea fuclionalitilii acestuia.
Cheltuielile suplimentare legate de intrefinerea in perioada 01 .11.2022 -

1.08.2023 a unitdlilor de personal noi instituite, a copiilor noi plasali in Serviciu
i asigurarea a 3 specialiqti cu abonamente pentru c5l6toria in transportul public

fi acoperite din contul proiectului de asistenf[ tehnicd in sumd de 626 255,01
lei, iar incep6nd cu 01 .09.2023 - 31.12.2023 din contul bugetului municipal

hisindu in sumd de 406 700 lei.



Direcfia generalS pentru protecfia drepturilor copilului la elaborarea
nerii de buget pentru anul2023 qi fiec6rui an urmdtor, va asigura includerea
Lielilor necesare pentru funclionarea Serviciului social ,,Casd de copii de tip

familial", inclusiv a celor ce rezultS din prezenta decizie.
Calculele economico-fi nanciare inea proiectului se anexeazS.

In scopul respectdrii prevederilor Legii 23912008 ,,Privind transparenla in
procesul decizional", Direcfia general5 pentru protecfia drepturilor copilului, la
data de 27.09.2022, a plasat anunful pentru consultare publicd pe pagina web a
DGPDC qi la data de 29.09.2022 pe portalul www.particip.gov.md.

Proiectul Regulamentului a fost consultat cu angajalii DGPDC. in perioada
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$ef al Direcfiei generale
protecfia drepturilor Sergiu OCERETNiI

Avizar ea si consultarea


