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Consitiului municipal Chiqinlu

Notd informativd
La proiectul Deciziei Consiliului municipal Chiqindu pentru aprobarea

Regulamentului cu privire la modul de distribuire a abonamentelor pentru cdlStoria

in transportul public din municipiul Chiqindu.

din

1. Denumirea autorului Si dupl caza participan(ilor la elabora!9499&91ulg!
Proiectul de Regulament cu privire la modul de distribuire a abonamentelor

pentru cdldtoria in transportul public din municipiul ChiEiniu a fost elaborat de cStre

Directia Generali pentru Protectia Drepturilor Copilului.
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalit5{ile
urmirite

intru executareaDeciziei Consiliului Municipal Chiqin[u nr. 6/1 din 13.06.20221

cu privire la modificarea qi aprobarea unor acte normative gi asigurarea implementdriil
Deciziei Consiliului Municipal Chiqindu nr. l3l7 din 16.12.2021 ,,Despre aprobareal

planului de acliuni pentru anii 2022-2025, privind implementarea strategiei

municipale pentru proteclia drepturilor copiilor pe anii 2020-2025", in temeiul art. 8
alin. (6), pct. 5) al Legii nr.379 12003,,Privind finanlele publice locale", art. 14 alin.
(2) lit. n), y) qi art. 19 alin. (3) din Legea nr.436 12006,,Privind administralia publicd

local6" a fost elaborat proiectul de Regulament cu privire la modul de distribuire a

abonamentelor pentru cdldtoria in transportul public din municipiul Chigin6u.

Proiectul de Regulament cu privire la modul de distribuire a abonamentelor

pentru cdlStoria in transportul public din municipiul Chiqinlu, are drept scop

asigurarea unor mlsuri suplimentare de asistenfd social[, sub formd de abonamente

pentru cSlStorie, facilit0nd incluziunea socialS a copiilor in situalie de risc prin acces

Itu servicii sociale, educafionale etc., inclusiv a unor grupuri de pdrin]i, alli

lreprezentanli legali, responsabili legali ai copiilor, precum qi specialiqtii din sistemul

lde protec{ie a copiilor.

Principalele eri ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi

Proiectul de Regulament cu privire la modul de distribuire a abonamentelor

tru c5l6toria in transportul public din municipiul ChiEindu con{ine prevederi ce

lementeazS criteriile de elieibilitate si modul de acordare cu titlul gratuit a



telor pentru cdlStoria in transportul public din municipiul Chiqindu
rmdtoarelor categorii de specialiqti qi copii aflafi in situalii de risc:

1) copii rdmaqi frrI ocrotire pdrinteascS, incep6nd cu clasa aY-a;
2) copii rdmagi temporar fEr[ ocrotire pSrinteascS, incepdnd cu clasa aY-a;
3) copii plasali in servicii de plasament planificat, care sunt elevi, incepdnd cu

clasa a V-a qi iqi fac studiile in una din instituliile de inv6!5mAnt general sau

profesional tehnic secundar publice sau private din municipiul Chiqin6u sau

Iocalit6lile din componen[a municipiului;
4) studenfii, cu statut de copii rdmaqi temporar fbrd ocrotire pdrinteascd sau r6maqi

flrd ocrotire pdrinteasc[, care iEi fac studiile in instituliile de inv6![m6nt
profesional tehnic post secundar, post secundar non terfiar sau superior (licen!6)
publice sau private din municipiul Chiqindu qi localitelile din componenla
municipiului;

5) pdrintele, reprezentantul legal sau persoand responsabild legal a copilului
beneficiar al Serviciului de zi pentru copii de la 4 luni la 3 ani (creqd) din cadrul
Centrului Municipal de Plasament qi Reabilitare a Copiilor cu Vdrst6 Fragedi
(in continuare CMPRCVF);

6) unele categorii de angajali din instituliile/serviciile sociale de pe l6ngd DGPDC:
a) asistenlii sociali din cadrul Serviciului de asistenld sociald comunitard;
b) qefii Serviciului social ,,Asisten{d personald pentru copii";
c) asistenlii sociali qi geful Serviciului social ,,Casi de copii de tip familial",

p6rinfii-educatori, in situaliile expuse la pct. 2.3 lit. c) al prezentului
Regulament;

d) specialiqtii din cadrul Serviciului de asistenld parentald profesionistd, cu funclii
de organizare a vizitelor la domiciliul asistentului parental profesionist,
copilului, asistenlii parentali profesioniqti, in situaliile expuse la pct. 2.3 lit. c)
al pr ezentului Re gul ament.

otodat6, proiectul prevede modul de stabilire a dreptului la abonamente, distribuirea
entelor, instituliile/subdiviziunile competente gi responsabilitdlile acestora,

ul de finanfare.

Fundamentarea economico-fi nanciari
Cheltuielile ce {in de finanlarea qi distribuirea abonamentelor pentru cdlStoria in

I urban unei categorii de copii aflali in situalii de risc gi unele categorii de
gaja{i din institufiile/serviciile sociale de pe l6ngi DGPDC vor fi efectuate in limita
ijloacelor financiare alocate din bugetul municipiului Chiqiniu, Direcliei generali

ru protecfia drepturilor copilului.
in bugetul Direcfiei sunt prevdzute pentru anul 2023 in total 547 ,O mii lei, din

unei categorii de copii aflafi in situalii de risc - 263,3 mii lei (250 beneficiari);
plrintele, reprezentantul legal sau persoand responsabil6 legal a copilului
beneficiar al Serviciului de zi pentru copii de la 4 luni la 3 ani (creEi) din cadrul
Centrului Municipal de Plasament Ei Reabilitare a Copiilor cu Vdrstb Fragedi
(in continuare CMPRCVF) - 56,2 (60 beneficiari);
unele categorii de angajali din instituliile/serviciile sociale de pe l6ngd DGPDC:
asisten{ii sociali din cadrul Serviciului de asisten{d socialS comunitard - 90,0
mii lei (45 unitdti):



b) gefii Serviciului social ,,Asistenld personalE pentru copii" - 60,0 mii lei (25

unitili);
c) asistenlii sociali qi qeful Serviciului social ,,CasE de copii de tip familial",

plrinlii-educatori, in situa{iile expuse la pct. 2.3lit. c) al prezentului Regulament

- 2,5 mii lei (3 unit6li);
d) specialiqtii din cadrul Serviciului de asistenfE parental6 profesionistd, cu funcfii

de organizare a vizitelor la domiciliul asistentului parental profesionist,
copilului, asistenlii parentali profesioniqti, in situaliile expuse la pct. 2.3 lit. c)
al prezentului Regulament -75,0 mii lei (50 unitali).

Totodati conform Proiectului de asistenfd tehnicd qi Memorandumului de
nfelegere semnat intre UNICEF Moldova gi Municipiul Chiqin6u sunt prevdntte

ntru anul 2023 (perioada 01.01 .2023-31.08.2023) in total I 429,1 mii lei, din care:
1) pdrintele, reprezentantul legal sau persoand responsabild legal a copilului

beneficiar al Serviciului de zi pentru copii de la 4 luni la 3 ani (creq6) din
cadrul Centrului Municipal de Plasament gi Reabilitare a Copiilor cu Vdrst6
Fragedd (in continuare CMPRCVF) - I 416,0 mii lei (60 beneficiari);

2) unele categorii de angaja(i din instituliile/serviciile sociale de pe l6ngd
DGPDC:
a) asistenlii sociali qi qeful Serviciului social ,,Casd de copii de tip familial",

pdrinfii-educatori, in situaliile expuse la pct. 2.3 lit. c) al prezentului
Regulament * 5,6 mii lei (3 unit6li);

b) specialiqtii din cadrul Serviciului de asisten!5 parentald profesionistd, cu
funclii de organizare a vizitelor la domiciliul asistentului parental
profesionist, copilului, asistenlii parentali profesionigti, in situaliile

la pct. 2.3 lit. c) alexpuse la pct. 2.3 lit. c) al prezentului Resulame nt - 7 ,5 mii lei (4 unitdti
Avizarea si consultarea publicl a nroiectului

Conform rigorilor Legii 23912008 ,,Privind transparenla in procesul
decizional", Direc{ia generald pentru protecfia drepturilor copilului, la data de
09.01 .2023,inainteazd pentru a fi plasat anunful pentru consultare publici pe pagina
web a Primlriei Municipiul Chigin5u qi a Direc{iei generale pentru protecfia
drepturilor copilului ;i timp de l0 zile se va colecta propuneri de la ONG-uri,
societate civild etc.

Cu respect,

$ef al Direc{i Sergiu OCERETNiI


