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Consiliului municipal Chiqinlu

Noti informativ6

la proiectul de decizie ,,Cu privire la crearea Serviciului social ,,Centrul
maternal de plasament pentru cuplul mam6-copil" pe l6ng6 Direcfia generald
pentru protec{ia drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului privind
organizarea gi funcfionarea, a statului de personal qi organigramei acestuia".

Proiectul de decizie ,,Cu privire la crearea Serviciului social ,,Centrul
aternal de plasament pentru cuplul mam6-copil" pe 16ngd Direcfia generali

proteclia drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului privind
izarea gi funcfionarea, a statului de personal qi organigramei acestuia.

Prezentul proiect a fost elaborat in baza Legii nr. 33811994 ,,Privind
drepturile copiilor", Legii nr. 14012013 ,,Privind protec{ia speciald a copiilor
aflali in situalii de risc qi a copiilor separali de pirinfi", Legii nr. 12312010 ,,Cu
privire la serviciile sociale", deciziei Consiliului Municipal Chiqindu nr. 7ll din
21 iunie 2022,,Cu privire la aprobarea Memorandumului de inlelegere intre
Municipiul Chiqindu qi LTNICEF Moldova in acordarea asistenlei tehnice pentru
realizarea drepturilor copiilor qi adolescenlilor in municipiul Chiqindu", deciziei
Consiliului Municipal Chiqindu nr. 11/18 din 16.07.2020 ,,Cu privire la
aprobarea Strategiei municipale pentru proteclia drepturilor copilului 2020-
2025", deciziei Consiliului Municipal ChiqinSu nr. l3l7 din 16.12.2021 ,,Despre
aprobarea Planului de ac{iuni pentru arii 2022-2025 privind implementarea
Strategiei municipale pentru proteclia drepturilor copilului pe anii 2020-2025",
Hotdrdrii de Guvern nr. 27012014 ,,Cu privire la aprobarea Instruc{iunilor

ivind mecanismul intersectorial de

Denumirea autorului gi dupi caz a participan{ilor Ia elaborarea
proiectului

Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi
finalitltile urmlrite



referirea, asistenla qi monitorizarea copiilor victime qi poten{iale victime ale
violenlei, neglijdrii, exploatirii qi traficului", Hotdr6rii Guvernului nr.1019/2008
,,Pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale
prestate in cadrul centrelor maternale".
Proiectul de decizie este elaborat in scopul cre6rii Serviciului social ,,Centrul
matemal de plasament pentru cuplu mamS-copil" pentru cuplurile mam[-copii,
ai ciror copii au vdrsta mai mare de 6 ani in vederea prevenirii abandonului
copilului prin oferirea unui mediu de suport cuplului mamd-copil aflat in
dificultate, denroLtarea abilitSlilor parentale ale mamei, precum qi medierea
rela{iilor cu familia extins6, inclusiv pentru copiii refugiali, neinsolifi, separali
sau deplasafi internalional din cauza rdzboiului din Ucraina.

Proiectul iqi propune urmdtoarele:
1) Se creeze Serviciul social ,,Centrul maternal de plasament pentru cuplul

mam6-copil", pe l6ngd Direcfia generalS pentru protecfia drepturilor
copilului, cu sediul: mun. Chiqindu, str. Grenoble, 163/5.

2) SA aprobe Regulamentul privind organizarea qi funclionarea Serviciului
social ,,Centrul maternal de plasament pentru cuplul mamS-copil" de pe
l6ngd Direclia generald pentru proteclia drepturilor copilului, conform
anexei nr. 1.

3) Se aprobe statul de personal ale Serviciului social ,,Centrul maternal de
plasament pentru cuplul mamd-copil ", conform anexei nr.2.

4) Se aprobe organigrama Serviciului social,,Centrul maternal de plasament
pentru cuplul mam6-copil", conforrn anexei nr.3.

Cheltuielile ce lin de intrelinerea qi funcfionarea Serviciului social ,,Centrul
maternal de plasament pentru cuplul mamS-copil" in perioada 01.11.2022 -
31.08.2023 vor fi efectuate din contul mijloacelor proiectului de asistenld
tehnicS, iar incepdnd cu 01.09.2023 din contul bugetului municipal
Chiqindu.

Direclia generalS pentru proteclia drepturilor copilului la elaborarea
propunerii de buget pentru anul 2023 gi fiecare an urmdtor va asigura
includerea cheltuielilor necesare pentru intrelinerea Serviciului social
,,Centrul maternal pentru cuplul mam5-copil", care rezultd din prezenta
decizie.

Princi i ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi
Centrul maternal este un serviciu social a c6rui misiune este de a asigura

formarea, menlinerea gi ?ntdrirea leglturilor familiale ale femeilor sau cu copii cu
vdrsta mai mare de 6 ani, aflate in situalii de dificultate pentru 7 cupluri mam6-

illcopii (7 adulli qi 13 copii) concomitent pentru o perioadS de 6 luni cu
ibilitatea de prelungire a plasamentului pentru inc6 6 luni in caz de necesitare,

nbaza evaludrii rezultatelor serviciilor acordate cuplului mamS-copil qi revizuirea
lanului individualizat de asistenld.

Scopul Serviciului este de a preveni abandonul copilului prin oferirea unui
iu de suport cuplului mamI-copil aflat in dificultate, deztoltarea abilitSlilor
tale ale mamei, precum gi medierea rela(iilor cu familia extinsd in vederea

ii in mediul familial.



O biectivel e Serviciului:
a) crearea condiliilor necesare pentru dezvoltarea adecvati a copilului;
b) formarea abihtafllor parentale qi a ataqamentului mameifaldde copil;
c) (re)integrarea cuplului mamd-copil in familie qi societate.
Principiil e Serv iciului:
1) principiul respectirii drepturilor gi demnitdlii omului;
2) principiul confiden{ialitdlii qi respectirii dreptului cuplului mamd-copil

la intimitate qi viati privat6;
3) principiul abordSrii comprehensive qi multidimensionale ale fiecIrui

cazinparte;
4 ) princip iul abordiri i individu alizate a benefi c iarului ;
5) principiul interven{iei planificate;
6) principiul continuitdlii serviciilor sociale;
7) principiul colaboririi qi parteneriatului Centrului matemal cu serviciile

sociale din comunitate;
8) principiul imbundtdtirii continue a calitblii serviciilor prestate;
9) principiul recunoaqterii valorii fiec6rei persoane;
1 0)principiul protecfiei beneficiarelor impotriva abuzului;
I l)principiul diminulrii excluziunii sociale gi creqterii posibilitSlilor de

participare social[;
I 2) principiul dezinstitulionalizdrii.
Plasamentul cuplului mamd-copil/copii in Serviciul ,,Centrul maternal de

lasament pentru cuplul mam5-copil", poate avea loc prin doui c6i: 1) la cererea
ei qi 2) in baza referirii cuplului mamd-copil/copii de cdtre autoritatea

elard din cadrul unitdlilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea in raza
itoriald a cdrora locuieqte mama copilului sau in regim de urgen{d.

Avdnd in vedere faptul cd copiii reprezintl jumdtate din refugia{ii din
craina, pentru a le asigura ingrijire intr-un mediu sigur qi protectiv pentru
rioada afldrii pe teritoriul Republicii Moldova, a fost completatd lista
neficiarilor Serviciului social ,,Centrul maternal de plasament pentru cuplul

i-copil", astfel incdt sd fie eligibile qi cuplurile mamS-copil/copii refugiate
deplasate intema{ional din cauzarizboiului din Ucraina.

In contextul Hotir6rii Guvernului nr. 20812021 privind aprobarea structurii
lasificatorului Ocupa{iilor din Republica Moldova (Monitorul Oficial al

blicii Moldova, 2021, nr. 239-248, art. 463) au fost ajustate denumirile
fiilor/ocupaliilor in concordanlE cu modificdrile din legislafia specific6 in

I

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

aternal de plasament pentru cuplul mam6-copil" in perioada 01.11.2022 -
1.08.2023 vor fi efectuate din contul mijloacelor proiectului de asistenld tehnicd

n sumd de3 756 025,18, iar incepAnd cu 01 .09.2023 - 31.12.2023 din contul
lui municipal Chiqindu in sum6 de 941400 lei.

Directia generalS pentru protecti ilor copilului la elaborarea



nerii de buget pentru anul2023 qi fiecare an urmltor va asigura includerea
ielilor necesare pentru intrelinerea Serviciului social ,,Centrul maternal de

pentru cuplul mamS-copil", care rezultddin prezenta decizie.
Calculele economico-financiare pe marsi

scopul respectdrii prevederilor Legii 2391 2008 ,,Privind transparenfa in
procesul decizional", Direclia generald pentru proteclia drepturilor copilului, la
data de 27.09.2022, a plasat anun{ul pentru consultare publicd pe pagina web a
DGPDC qi la data de 29.09.2022 pe portalul www.particip.eov.md.

Proiectul Regulamentului a fost consultat cu angajalii DGPDC. in perioada

$ef al Direcfiei generale
protecfia drepturilor Sergiu OCERETNiI

Avizar ea si co nsult ar ea


