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

DIRECTIA GENERAT,A PNNTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI

nr. t99o din 49 /rt"SA k
la nr.

Consiliului municipal Chiqiniu

Notd informativd
La proiectul de decizie cu privire la reorganizarea Centrului pentru Copildrie,

Adolescenfd qi Familie de pe l6ngd Direc{ia municipal6 pentru proteclia drepturilor
copilului in Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separafi de pdrinfi
,,Copil6rie, Adolescenl6 qi Familie" pe l6ngd Direclia generalS pentru protecfia
drepturilor copilului.

Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separafi de pdrinli
,CopilSrie, Adolescen{d gi Familie" a fost creat prin Decizia Consiliului Municipal
hiqindu nr.2018 din 11.02.2005,,Cu privire la uearea Centrului pentru CopilSrie,
dolescenld qi Farnilie in baza Hotdrdrii de Guvern nr. 1018/2004,,Cu privire la

probarea Regulamentului-cadru al Centrului de plasament temporar al copilului". Cu
perarea ultimelor modificdri conform Deciziei Consiliului Municipal Chiqindu nr. 5/9
in 25.09.2016 ,,Despre operarea de modificdri la decizia Consiliului municipal
hiqindu nr. 519 din 25.03.2008 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii qi
telor de personal ale Centrului pentru CopilSrie, Adolescen!6 qi Familie"

Scopul Serviciului este protec{ia temporard a copiilor separali de
re)integrarea familiald Ei/sau incluziunea comunitard gi sociald.

Serviciul este destinat pentru:
1)copiii separati de pdrinfi;
2)copiii victimd a violenlei, neglijdrii, exploatirii gi traficului;

din

p6rinli

1. Denumirea autorului gi dupi caz a participantilor la elaborarea proiectului
Proiectul de decizie cu privire la reorganizarea Centrului pentru Copildrie,

dolescenld Ei Familie de pe l6ngd Direclia municipald pentru proteclia drepturilor
opilului in Serviciul in social Centrul de plasament pentru copiii separafi de pdrin{i
,Copil6rie, Adolescenli qi Familie", pe l6ngd DGPDC a fost elaborat de cdtre Direc{ia

ral6 pentru protectia drepturilor copilului.
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ Ei finalitl(ile
urmirite

3)copii cu dizabilitSti accentuate sau-medii;



4)copii care nu pot fi plasali in familia extins6, in Serviciul Casd de copii de tip
ilial, Serviciul de asistenld parentalS profesionist6 sau Serviciul CasS comunitard
tru copii in situalie de risc;

Printre avantajele Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separali
p5rinli ,,Copil6rie, Adolescenld qi Familie" putem menfiona urmdtoarele:

l)asigurarea condiliilor de ingrijire, intre[inere, educalie qi dezvoltare a
ilului in conformitate cu particularitdlile de v6rst6, individuale, starea de sdndtate

in conformitate cu Standardele;
2)promovarea dezvolterii abilitdlilor qi deprinderilor copilului pentru o viat6

ndependentS;
3)asigurarea accesului copilului la serviciile comunitare qi facilitarea procesului

(re)integrare familiald qi/sau incluziune comunitard qi sociald.
Condiliile ce au impus la elaborarea proiectului sunt:
l)necorespunderea spaliului existent la numdrul de beneficiari conform
,lor stabilite de legislalia in vigoare;
2)racordarea Regulamentului de organizarc qi funcfionare a Serviciului la

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

i de pdrinfi"; Legea nr. 12312010 ,,Cu privire la serviciile sociale", Legea nr.
l33l20ll ,,Privind protecfia datelor cu caracter personal"; Codul administrativ al

licii Moldova nr. 11612018, Hotdr6rea de Guvern nr.27012014 ,,Cu privire la
barea Instructiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru

dentificarea, evaluarea, referirea, asisten{a gi monitorizarea copiilor victime qi
n[iale victime ale violenlei, neglijdrii, exploatdrii qi traficului", Hotdrdrea

uvernulgi nr. 712016 ,,Cu privire la organizarea qi funclionarea Comisiei pentru
;eclia copilului aflat in dificultate", Hot6rdrii de Guvern nr.59112017,,Pentru

Re gulamentului-cadru privind or ganizarea qi func{ionarea S ervic iului social
ntrul de plasament pentru copiii separali de pdrinli qi a standardelor minime de
litate", Legea nr. 43612006 ,,Privind administralia publicd local5", Legea nr.

1361201 6,,Privind statutul municipiului Chisindu".
revederi ale proiectului qi evidenPrincipalele prevederi ale proiectului gi evidentierea elementelor noi

Proiectul iqi propune sd adreseze urmdtoarele provocdri:
1. Se reorganizarea, cu sistarea activitdtii serviciului de zi din cadrul

entrului pentru Copildrie, Adolescenld qi Familie de pe l6ng5 Direclia municipald
ntru protecfia drepturilor copilului in Serviciul social Centrul de plasament pentru
piii separafi de pdrinli ,,Copildrie, Adolescenld gi Famili€", pe ldngd Direcfia
neral[ pentru proteclia drepturilor copilului.

2. Se aprobS:
2.1. Regulamentul de organizare gi func{ionare a Serviciului social Centrul de

lasament pentru copiii separali de pdrinli ,,Copildrie, Adolescen!6 qi Familie",
nform anexei nr. l, laprezenta decizie;

2.2. Statul de personal al Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii
i de pdrinti ,,Copildrie, Adolescentd,$i Familie", conform anexei nr.2.



rul de plasament pentru copiii separali

p[rin]i ,,c-opil6rie, Adolescenld qi Familie", confolrn anexei nr' 3, la ptezenta

Fundamentarea economico-fi nanciarl

imita mijloacelor financiare prev6zute de Direclia generald pentru proteclta

lreoturilor copilului, pentru intrelingrea acestuia'

qi funclionarea Centrul de plasament pentru

ii separali de p6rin{i ,,copil6rie, Adolescen!6 qi Familie", vor fi efectuate anual in
---^+^ ^+2 ^

Ari-..u si consultarea pubtici a proiectului
Privind transParenla in Procesul

decizional, Direcli"a generalS pentru proteclia drepturilor copilului, la data de

04.lO.2122,inainieaz{pentrua fi plasaf anun}ul pentru consultare public[ pe pagina

web a Primariei Municipiul chiginau qi a Direcliei generale pentru proteclia

drepturilor copilului ;i timp de 10 zile acolectat propuneri de la ONG-uri, societate

Cu respect,

$ef al Direc{iei Sergiu OCERETNTI


