
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHI$INAU
DIRECTIA GENERAT.A PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI

nr. 45// din / 9, // ,2a"2 1-
la nr. din

Consiliului municipal Chiqiniu

Notd informativ6

La proiectul de decizie cu privire la reorganizarea Serviciului social ,,Casd

comunitar6" de pe l6ng5 Direcfia municipalS pentru proteclia drepturilor copilului

in Serviciul social Casd ComunitarS,,Romanila" pe l6ng6 Direclia generald pentru

Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finaliti{ile
urmlrite

fn *rrfo.rnitut. .u Hota.at.u d. Grr.* ..-SSyZOl5 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru privind organizarea qi funcfionarea Serviciului social,,Casd

Comunitar6" qi a standardelor minime de calitate, a fost creat prin Deciz\anr. 515

din 22.09.2016 a Consiliului municipal Chi;indu Serviciul social ,,Cas6

ComunitarS".
Proiectul de decizie este elaborat in scopul eficientizdrii activitdtii Serviciului

- protejarea qi promovarea drepturilor beneficiarilor in ceea ce priveqte

itatea de qanse Ei tratament;

CONSILIUL MI,]NICIPAL CHI$INAU

Denumirea autorului pi dupi caz a participantilor la elaborarea proiectului

Proiectul de decizie cu privire la reorganizarea Serviciului social ,,Casd

unitarb" de pe l6ngd Direclia municipald pentru proteclia drepturilor copilului

n Serviciul social Casd Comunitard,,Romanila" pe l6ng5 Direclia generalS pentru

rclia drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului privind organizarea qi

lionarea acestuia, organigramei Ei statului de personal". personal a fost elaborat

rea de sdnitate si Standardele minime de calitatg

proteclia drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului privind organizarea 9i

att. statului de



- racordarea Regulamentului Serviciului la prevederile legislaliei in vigoare:
Legea nr. 33811994 privind drepturile copiilor, Legea nr. 14012013 privind
protecfia speciald a copiilor afla[i in situa]ii de risc ;i a copiilor separafi de pdrin]i;
Legea nr. 12312010 cu privire la serviciile sociale, Legea nr. 6012012 privind
incluziunea sociali a persoanelor cu dizabilitdli, Legea nr. l33l20ll privind
proteclia datelor cu caracter personal; Codul administrativ al Republicii Moldova
nr. 11612018, HotSrdrea de Guvern nr. 27012014 cu privire la aprobarea
Instrucliunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea,
evaluarea, referirea, asistenla qi monitorizarea copiilor victime gi poten{iale
victime ale violen{ei, neglijdrii, exploatirii gi traficului, Hot6r6rea Guvernului nr.
712016 cu privire la organizarea qi funclionarea Comisiei pentru proteclia copilului
aflat in dificultate, Hotdr6rea de Guvern nr. 35612017 pentru aprobarea
Regulamentului privind cerin{ele sanitare in cadrul serviciilor sociale pentru
persoane cu dizabilitAti ,,Casd Comunitard", ,,Locuin{6 protejati" si ,,Respiro",
Hotdr6rii de Guvern nr. 885/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
organizarea gi funcfionarea Serviciului social ,,Casd Comunitard" gi a standardelor
minime de calitate,Legeanr.43612006 privind administralia publici localS, Legea
nr. 1361201 6 privind statutul municipiului Chiqindu.

Condiliile ce au impus la elaborarea proiectului sunt:
1) necorespunderea spaliului existent la numdrul de beneficiari conform

ormelor stabilite de legislalia in vigoare.
2) insuficienla statelor de personal pentru a putea face fa!6 tuturor

esitSlilor parvenite.
Proiectul iEi propune urmitoarele modificdri:
1. Se reorganizeazd, Serviciul social ,,Casa ComunitarS" de pe l6ngd Direclia

icipald pentru protecfia drepturilor copilului, situat in mun. Chiqin6u, str.
log Ion Casian-Suruceanu, nr. 2, in Serviciul social Casd Comunitard

Romanila" pe l6ngd Direcfia generald pentru proteclia drepturilor copilului.
2. Se aprob6:
2.1. Regulamentul de organizare qi funcfionare a Serviciului social Casd

unitard ,,Romani1a", confoffn anexei nr.l;
2.2. Statul de personal al Serviciului social Casd comunitard ,,Romani1a",

form anexei nr.2;
2.3. Organigrama Serviciului social Casd comunitard,,Romanila", conform

xei nr.3.
Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi

Scopul Serviciului este de a oferi copilului cu dizabilit5li severe ingrijire
tinu6, dezvoltarea aptitudinilor de autoservire qi socializare a beneficiarilor in

ederea asigurSrii acestora cu un mod de via!6 pe cdt este posibil apropiat de cel
biqnuit comunitSlii, pentru o perioadd determinatd de timp.

Serviciul este destinat pentru:
1) copiii privafi temporar sau perrnanent de mediul familial;
2) copii incadrali in grad de dizabilitate sever si necesitl ingrijire



3) copii care nu pot fi plasali in familia extinsS, Serviciul de asistenld
parentalS profesionistS, Serviciul social Casa de copiii de tip familial sau adoplie;

4) copiii luali de la pirinli din cauza existenlei pericolului iminent pentru
viala sau s6nStatea acestuia, ori aflat in situalie de risc;

Printre avantajele Serviciului social CasI Comunitard ,,Romani1a" putem
menliona urmdtoarele:

1) asigurarea ingrijirii copilului in conformitate cu necesitelile individuale
de asistenld qi dezvoltare ale acestuia;

| 2) dezvoltarea abilitdlilor de autoservire, autonomie, qi a climatului favorabil

ldezvoltdrii personalit6lii benefi ciarilor;

I ll facilitarea (re)integrdrii familiale gi sociale a copilului, 1in6nd cont de

lnecesit6tile individuale de asistentd si dezvoltare ale acestuia.

Fundamentarea economico-fi nancia rI
Cheltuielile ce lin de intrefinerea qi funcfionarea Serviciului social Casd

;omunitari ,,Romani1a", vor fi efectuate anual in limita mijloacelor financiare
prev6zute in bugetul municipal Chisin[u Directiei generale.

Avizarea qi consultarea publici a proiectului
In scopul respectdrii prevederilor Legii 23912008 privind transparen{a in

procesul decizional, Direclia generalS pentru proteclia drepturilor copilului, la data

de 30.11.2021, a plasat anunlul pentru consultare publicd pe pagina web a DGPDC.
Proiectul Regulamentului a fost consultat cu organiza[ia neguvernamentali

AO ,,CCF Moldova". in perioada acordatd propunerilor de modificare, comentarii

si opinii nu au parvenit.
1)

Cu respect,

Sergiu OCERETNTI
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