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DIRECTIA GENERAT,A PTNTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI

*. 4o//
la nr.

Consiliului municipal Chiqiniu

Notd informativi

,rvsPqtvroche" a fost creat prin Decizia Consiliului municipal'Chiiinau nr.5ll0 din

:,rr"r::1..11,,,0::: "TTa'ii 
d,e.Guvern nr. t0l8/2004 ,,Cu priri." la aprobarealegulamentului-cadru al centrurui de plasament tempo ru, ir.oplrrri.'ar;;;; 

lrltimelor modificdri conform deciziei Consiliului municipal Chiqine; ;;. ;; aill,.2.09.2016..r----'-|
Scopul Serviciului este protecfia temporard a copiilor separafi de parinti silre)integrarea familiald qi/sau incluziun.u.o-uritard qi sociald. 

r -i- Yv ,.sr'rtr ?rl

Serviciul este destinat pentru: 
I

1)copiii separafi de p6rin{i;
2)copiii victimd a violenfei, neglijdrii, exploatdrii qi traticului;
3)copii cu dizabilitdli accentuate ,uu ..dii;
1)t":ji,:?:: I ry:! ptasali in familia.extinsd, in Serviciul casd de copii de tip

1. Dlnuryrirea autgrllli qi dupi caz a pa

familial, Serviciul de asistenf[ parentala profbsionistd sau Servi.irl ;;;#ffi#i
pentru copii in situatie de risc; _ 

vv'.''rlsre

a copiilor,,Casa Gavroche" a Direc{iei municipale pentru protec{ia drepturilorri creat in temeiul deciziei Consiliului municipal Chigindu nr. 5ll0 din
'2001, in Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separafi de parinfi
r GavroChe". De l6nsi Directia senerali nonfnr n.^+o^+i^ J-^-+....ir^-- ^^,-:r r .

2' condifiile ce au impus elaborarea proiectului d. u.t noffi
urmlrite



Printre avantajele Serviciului social Centrul de plasament pentru copii separafi
pdrinfi,,Casa Gavroche" putem men{iona urmdtoarele:

1)asigurarea condiliilor de ingrijire, intrelinere, educalie qi dezvoltare a
ilului in conformitate cu particularitilile de vdrst6, individuale, starea de sdndtate

n conformitate cu Standardele;
2)promovarea dezvoltdrii abilitd1ilor gi deprinderilor copilului pentru o viald

independentS;
3)asigurarea accesului copilului la serviciile comunitare qi facilitareaprocesului

(re)integrare familialS qi/sau incluziune comunitard gi social6.
Condiliile ce au impus la elaborarea proiectului sunt:
l)necorespunderea spafiului existent la numdrul de beneficiari conform

rmelor stabilite de legislafia in vigoare;
2)racordarea Regulamentului de organizare qi funclionare a Serviciului la

legislalia in vigoare: Legea nr. 338/1994 ,,Privind drepturile copiilor", Legea nr.
14012013 ,,Privind proteclia special5 a copiilor aflali in situalii de risc qi a copiilor

!i de pdrin{i"; Legea nr. 12312010 ,,Cu privire la serviciile sociale", Legea nr.
l33l20ll ,,Privind proteclia datelor cu caracter personal"; Codul administrativ al

blicii Moldova nr. 11612018, HotSrdrea de Guvem nr. 27012014 ,,Cu privire la
rea Instrucliunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru

identificarea, evaluarea, referirea, asistenla qi monitorizarea copiilor victime qi

liale victime ale violenlei, neglijdrii, exploatdrii gi traficului", Hotdr6rea
uvernului nr. 712016 ,,Cu privire la organizarea qi funclionarea Comisiei pentru

ec{ia copilului aflat in dificultate", Hotdr6rii de Guvern nr.59112017,,Pentru
probarea Regulamentului-cadru privind organizarea qi func{ionarea Serviciului social
entrul de plasament pentru copii separa(i de pdrinli qi a standardelor minime de
alitate", Legea nr. 43612006 ,,Privind administrafia publicd locald", Legea nr.

1361201 6,,Privind statutul municipiului Chi;iniu"
Principalele prevederi ale proiectului ierea elementelor noi

Proiectul iqi propune sE adreseze urmitoarele provocdri:
l. Se modificd denumirea Centrul de reabilitare social5 a copiilor ,,Casa

vroche" a Direcliei municipale pentru proteclia drepturilor copilului creat in
eiul deciziei Consiliului municipal Chiqindu nr.5ll0 din 06.09.2021, in Serviciul
ial Centrul de plasament pentru copiii separali de pdrinli ,,Casa Gavroche", pe

l6ngd Direclia generald pentru protecfia drepturilor copilului.
2. Se aprobd in redaclie nou6:
2.1. Regulamentul de organizarea qi funclionarea Serviciului social Centrul de

plasament pentru copiii separafi de p6rinli ,,Casa Gavroche", conform anexei nr. l, la
prezenta decizie;

2.2. Statul de personal al Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii
parafi de pdrinli ,,Casa Gavroche", conform anexei nr.2;

2.3. Oryanigrama Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separali
rin{i ,,Casa Gavroche", conform anexei nr. 3.

Fundamentarea economico-fi nanciarl



Cheltuielile ce lin de intrelinerea qi funclionarea Serviciul
plasament pentru copii separa{i de pdrinfi ,oCasa Gavroche", vor fi
timita mijloacelor financiare prev[zute de Direclia generalS

drepturilor copilului, pentru intre(inerea acestuia.

social Centrul de

efectuate anual in
pentru proteclia

Avizarea qi consultarea publici a proiectului
Conform rigorilor Legii 23912008 Privind transparenla in procesul decizional,

Direcfia general6 pentru proteclia drepturilor copilului, la data de 04.10.2022,

inainteaz6 pentru a fi plasat anunlul pentru consultare publici pe pagina web a

Primdriei Municipiul Chiqin[u Ei a Direcfiei generale pentru proteclia drepturilor
copilului si timp de 10 zile a colectat propuneri de la ONG-uri, societate civilS etc.

Cu respect,

$ef al Direc{iei Sergiu OCERETNiI
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