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Consiliului Municipal Chiqiniu

Noti informativi
la proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea in redaclie noui a

Regulamentului de organizare qi func{ionare a Serviciului de asistenld parentald
profesionist6 de pe 16ng5 Direclia generalI pentru protecfia drepturilor copilului, a
statului de personal qi organigramei acestuia, operarea de modificdri qi abrogarea
punctelor l, 2, 4 din decizia Consiliului municipal Chiginlu nr. 8/10 din
12.07 .2022".

Proiectul de decizie ,,Cu privire Ia aprobarea in redacfie noud a
,gulamentului de organizare qi func{ionare a Serviciului de asistenld parentald
fesionistl de pe l6ngd Direcfia generali pentru protecfia drepturilor copilului, a

ui de personal qi organigramei acestuia", operarea de modificdri qi abrogarea
lor l, 2, 4 din decizia Consiliului municipal Chiqiniu nr. 8/10 din

12.07.2022 a fost elaborat de cStre Direclia generald pentru proteclia drepturilor
ilului.

conformitate cu Hotdr6rea Guvernului nr. 136L12007 privind aprobarea
lui-cadru cu privire la serviciul de asistenlI parental6 profesionistd,

decizia Consiliului municipal Chiqiniu nr. l2l2l din 17.07.2008 a fost creat
iciul de asistenf5 parentald profesionisti de pe l6ng6 Direcfia municipali

proteclia drepturilor copilului.
Proiectul de decizie este elaborat in scopul eficientizirii activitSlii

iciului in:
- oferirea copilului ingrijire intr-dn mediu familial substitutiv pentru o

Denumirea autorului qi dupi caza participan{ilor Ia elaborarea
proiectului

Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi
finalititile urmirite



- asigurarea serviciilor de calitate copilului din plasament in corespundere
particularitdlile de vdrst6, individuale, starea de sdndtate qi in conformitate cu

le minime de calitate;
- asigurarea plasamentului de urgen!6 qi planificat, inclusiv pentru copiii

refugiali, ne?nsofili, separali sau deplasafi internafional din cauza rlzboiului din
Ucraina;

- racordarea Regulamentului Serviciului conform prevederilor legale:
nr. 338/1994 ,,Privind drepturile copiilor", Legea nr. 14012013 ,,Privind

lia special[ a copiilor afla{i in situafii de risc gi a copiilor separa}i de
infi", Legea nr. I2312010 ,,Cu privire la serviciile sociale",Legeanr. 6012012

,Privind incluziunea sociald a persoanelor cu dizabiliteti, Legea nr. 13312011

,Privind proteclia datelor cu caracter personal", Codul administrativ al Republicii
oldova nr. 11612018, Hotdrdrea de Guvern nr.27012014 ,,Cu privire la aprobarea

nstruc{iunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea,
valuarea, referirea, asistenta qi monitorizarea copiilor victime qi potenliale
ictime ale violen{ei, neglij5rii, exploatlrii qi traficului", Hotdrdrea de Guvern
r. 127812018 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile,
uantumurile qi condiliile specifice de acordare a indemnizafiilor pentru creqterea
i ingrijirea copiilor plasa{i in serviciile de tutel5/curateld,, asistenlE parentalS
rofesionisti ;i casd de copii de tip familial, modificarea qi abrogarea unor hotdrdri

Guvernului", HotSr6rea de Guvern nr. 712016 ,,Cu privire la aprobarea
lamentului-cadru privind organizarea qi funclionarea Comisiei pentru

:eclia copilului aflat in dificultate", Hotdrdrea de Guvern nr. 76012014,,Pentru
probarea Regulamentului-cadru cu privire Ia organizarea qi funcfionarea
rviciului de asistenld parentald profesionistd qi a standardelor minime de
itate".

Proiectul iqi propune urmltoarele modific5ri:
l) s5 se aprobe, in redaclie nou6, Regulamentul de organizare gi funclionare

1 Serviciului de asistenld parentali profesionistS, conforrn anexei nr.1;
2) sI se aprobe statele de personal ale Serviciului de asistenld parentald

fesionistd, conform anexei nr.2;
3) cheltuielile ce lin de intrelinerea qi funcfionarea Serviciului de asistenld
ld profesionist[, vor fi efectuate anual in limita mijloacelor financiare

dzute in bugetul municipal Chiqin6u al Direcfiei generale pentru proteclia
rilor copilului. pentru i inerea acestuia.

Principalele prevederi ale proiectului qi eviden(ierea elementelor noi
Serviciul de asistenli parentald profesionistd este un serviciu social

ializat, care ofer6 copiilor ingrijire familiald substitutivd in familia unui
istent parental profesionist qi presupune plasamentul acestora intr-o familie

lternativi, pentru o perioadd de timp bine determinatd, in timp ce pdrinlii
iologici se confruntd cu diverse probleme.

Scopul Serviciului este de a oferi copilului ingrijire intr-un mediu familial
itutiv pentru o perioadi determinatd de timp.
Obiectivele Serviciului:
1) asigurarea ingriiirii copilului in conformitate cu necesitdtile individuale



asistenld qi dezvoltare ale acestuia;
2) facilitarea (re)integrdrii familiale qi sociale a copilului, lindnd cont de

italile individuale de asistenfi qi dezvoltare ale acestuia.
Principiile Serviciului:
1) respectarea gi promovarea interesului superior al copilului;
2) respectarea dreptului copilului de a cregte qi de a fi educat in familie;
3) respectarea identitdlii copilului;
4) respectarea opiniei copilului qi luarea in considerare a acesteia, in funclie

v6rsta qi gradul s6u de maturitate;
5) abordarea individualizatd, a copilului;
6) abordarea nondiscriminatorie;
7) abordarea multidisciplinard a canilui;
8) protec(ia impotriva violenfei, neglijirii gi exploatdrii copilului;
9) parteneriatul cu plrinfii in luarea deciziei.
Plasamentul copilului in Serviciul de asistenld parentald profesionistd poate

vea loc prin doud cdi: 1) ca mdsurd de proteclie a copilului in cantl existenlei
icolului iminent pentru viala gi sdnStatea acestuia fiind plasat de urgen!6 qi 2)
formd de plasament planificat pentru celelalte tipuri de plasamente: plasament
scurt6 durat6, plasament de lungd durat6, plasament de ri

Fundamentarea economico-fi nanciari
Cheltuielile ce lin de intrefinerea qi funclionarea Serviciului de asistenld

Id profesionistd vor fi efectuate anual, in limita mijloacelor financiare

'vdzute in bugetul municipal Chiqindu Direcliei generale pentru proteclia
,pturilor copilului pentru intrelinerea acestuia.

Cheltuielile suplimentare legate de ?ntrefinerea in perioada 01 .11.2022 *
'1.08.2023 a unitililor de personal noi instituite, a copiilor noi plasali in Serviciu
i asigurarea a 4 specialigti cu abonamente pentru cdlStoria in transportul public
or fi acoperite din contul proiectului de asistenld tehnicd in sumd de 2 716 935,62
oi, iar incep6nd cu 01.09.2023 - 31.12.2022 din contul bugetului municipal
hiqinSu in sum6 de I 381 900 lei.

Direclia generalS pentru protecfia drepturilor copilului va asigura
semnarea, la necesitate, a asistenlilor parentali profesioniqti/asistentelor

e profesioniste de urgen!6 din rdndul personalului angajat in cadrul
iciului de asisten[d parentald profesionistd care au in plasament cel pufin 1

il. Salarizarea asistenlilor parentali profesioniqti/asistentelor parentale
fesioniste de urgenld in afara orelor de muncd de bazd se va efectua in

nformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 27012018 privind
istemul unitar de salarizare in sectorul bugetar.

Direclia generalS pentru proteclia drepturilor copilului, la elaborarea
unerii de buget pentru anul2023 qi fiecdrui an urmdtor, va asigura includerea
tuielilor necesare pentru func{ionarea Serviciului de asisten{d parentalS

fesionistS, inclusiv a celor ce rezulti din prezenta decizie.
Calculele economico-fi nanciare pe marsinea proiectului se anexeazd".

Avizar ea si consultaiea ublici a roiectului
In scopul respectdrii prevederilor 23912008 ,,Privind !a in



I decizional", Direclia general6 pentru protecfia drepturilor copilului, la
de 27.09.2022, a plasat anunful pentru consultare publicS pe pagina web a

PDC qi la data de 29.09.2022 pe portalul www.particip.gov.md.
Proiectul Regulamentului a fost consultat cu angajalii DGPDC. in perioada
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