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CONSILIUL MUMCIPAL CHISINAU
PRIMAR GENERAL AL MTINICIPIULUI CHI$TNAU

DIRECTIA GENERALA ppNTRu PRoTECTIA DREPTURILoR CoPILULUI

la nr. din

Consiliului municipal Chiqiniu

NotI informativi
la proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea, in redaclie noud, a Regulamentului
privind orgarizarea qi func{ionarea Serviciului social ,,Locuinfd socialE asistat5" de
pe l6ng6 Direclia generalS pentru protec{ia drepturilor copilului, a statului de
personal qi organigramei acestuia, operarea de modificdri qi abrogarea unor
prevederi din decizia Consiliului Municipal Chiqindu"

Denumirea autorului;i dupi cazL participan(ilor la elaborarea proiectului
Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea, in redacfie noud, a Regulamentului
privind organizarea gi funclionarea Serviciului social ,,Locuinf6 sociald asistat["
de pe l6ngi Direclia generalS pentru proteclia drepturilor copilului, a statului de
personal qi organigramei acestuia, operarea de modific6ri qi abrogarea unor
prevederi din decizia Consiliului Municipal Chiqindu"

Condi{iile ce au impus elaborarea
proiectului de act normativ si finalititile urmirite

Proiectul de decizie este elaborat in scopul dezvoltirii, consoliddrii capacitSlii qi
imbundtdlirii activitdtii Serviciului social ,,Locuin![ sociald asistat5", in
conformitate cu Legea nr. 33811994 privind drepturile copiilor, Legea nr.
14012013 privind proteclia special6 a copiilor aflafi ?n situalii de risc qi a copiilor
separali de pdrinli, Legea nr. 12312010 cu privire la serviciile sociale, decizia
Consiliului Municipal Chiqinlu nr. 7ll din 21 iunie 2022,,Cu privire la aprobarea
Memorandumului de inlelegere intre Municipiul Chiqindu gi UNICEF Moldova
in acordarea asistenlei tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor $i
adolescenfilor in municipiul Chiqindu", deciziei Consiliului Municipal ChiqinSu
nr. 11/18 din 16.07.2020,,Cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru
proteclia drepturilor copilului 2020-2025", deciziei Consiliului Municipal
Chiqiniu nr. l3l7 din 16.12.2021 ,,Despre aprobarea Planului de acliuni pentru
anii 2022-2025 privind implementarea Strategiei municipale pentru proteclia
drepturilor copilului pe anii 2020-2025".
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Sistemul de proteclie a copilului trebuie dezvoltat in jurul interesului superior al
copilului qi sd aibb capacitate qi resurse adecvate pentru a oferi asistenld reieqind
din necesit6lile copilului.

Practica asistenlei copiilor rdmaqi frrd ocrotire p6rinteascd qi rdmaqi temporar fird
ocrotire pdrinteascd afla\i in evidenla autorit[1ilor tutelare demonstreaz6 c5 unul
din grupurile mai problematice gi vulnerabile este reprezentat de copii/tineri care
au atins vArsta ieqirii din sistemul serviciilor de ingrijire.

Astfel, pentru a rdspunde necesitililor sistemului de proteclie a copilului din
municipiul Chiqin6u qi a asigura dezvoltarea asistenlei sociale oferite
copiilor/tinerilor, se propune aprobarea, in redaclie noui, a Regulamentului
privind organizarea qi funcfionarea Serviciului social ,,Locuin!6 sociald asistatd"
de pe l6ngd Direclia generald pentru proteclia drepturilor copilului, astfel se

uniformizeazd prevederile Regulamentului cu cele ale Memorandumului de
inlelegere intre Municipiul Chiqindu gi UNICEF Moldova in acordarea asisten{ei
tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor qi adolescenlilor din municipiul
Chiqindu, aprobat prin decizia CMC nr.7ll din21.06.2022.

Proiectul iqi propune s6 aprobe, urmdtoarele:

- Regulamentul privind orgarizarea Ei funclionarea Serviciului social ,,Locuin!6
socialS asistatS" de pe l6ngd Direclia generali pentru protecfia drepturilor
copilului in redaclie noud;

- Statul de personal al Serviciului social ,,Locuin!6 sociald asistat5"'

- Organigrama Serviciului social ,,Locuinfd sociald asistatS";

- Cheltuielile ce lin de intrelinerea qi funclionarea Serviciului social ,,Locuinfa
sociala asistati" vor fi efectuate, anual, in limita mijloacelor financiare
prev6zute in bugetul municipal ChiqinSu Direcfiei generale pentru protecfia
drepturilor copilului pentru intrelinerea acestuia;

- Cheltuielile suplimentare legate de intrelinerea (inclusiv de inchirierea) in
perioada 01.11.2022 - 31.08.2023 a celor 5 locuinle noi cu 22 unit5li de
personal, a copiilor noi plasafi in Serviciu vor fi acoperite din contul
proiectului de asisten{d tehnicd,iar incepdnd cu 01 .09.2023, in cazul existenfei
beneficiarilor in Serviciu - din contul bugetului municipal Chiqindu.



Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi

in contextul acliunilor de sus{inere a copiilor/tinerilor cu vdrsta cuprinsd intre l6 qi
23 ani pentru integrarea socio-profesionald se propune deschiderea a 5 ,,Locuinle
social asistate" in municipiul Chiqiniu, serviciu social specializat cu componentS
rezidenliald, care oferd gdzduire gi asistenld pentru (re)integrarea sociald a copiil
qi tinerilor. Misiunea Serviciului este facilitarea incluziunii socio-profesionale a
beneficiarilor, in conformitate cu standardele nafionale si interna]ionale din
domeniu.

Cheltuielile ce {in de organizarea gi func{ionarea Serviciului social ,,Locuinfd
socialE asistatd" vor fi suportate de c[tre prestatorul Serviciului gi se vor efectua in
limitele aloca{iilor prevdzute anual in bugetul municipiului Chigindu, precum qi din
alte surse conform legislaliei.

Din experienfa Serviciului ,,Centrul de resurse gi suport pentru copii qi tineri" care
presteaz6 servicii sociale specializate de asistenld a copiilor qi tinerilor ieqili din
sistemul de ingrijire reziden\iald/altemativd qi din serviciile de plasament temporar,
evidenliem tendinla beneficiarilor de a-qi continua studiile. Prin urmare, dintre cei
47 de beneficiari ai Serviciului, la moment 36 iqi desfbqoard studiile, dintre care:

2 studiazd cursuri profesionale;
4 sunt la liceu;
17 iqi fac studiile in qcoli profesionale;
9 invald la colegii sau centre de excelen!6;
5 sunt studenfi la universit6li;
10 sunt angajati in cdmpul muncii.

Observdm cd majoritatea beneficiarilor Serviciului sunt adolescenfi, care iqi
desfi;oarE studiile preponderent in qcoli profesionale qi colegii, ceea ce nu le
permite o eventuald contribufie financiari pentru utilizarea Serviciului social
,,Locuin{a sociald asistatS". Chiar dacd, dupd absolvirea instituliei de invd!5m6nt
aceqtia sunt angaja\i,la prima etapd au salarii modeste, care variazdintre 3000 qi
5000 lei lunar, fiind tineri specialigti necalificali, ftrI vechime in muncd in
domeniu.

in aceste condilii, plasamentul in cadrul Serviciului este instituit cu titlul gratuit.
Beneficiarul Serviciului achitd lunar o contribufie pentru utilizarea Serviciului doar
in cazul in care:

- primegte indemnizalie pentru localiunea locuinfei in conformitate cu
Regulamentul cu privire la modul de stabilire gi platd a indemnizaliilor pentru
unele categorii de copii Ei tineri, incadrali in sistemul de invSldmdnt aprobat
prin Hot5r6rea Guvernului nr. 13212020;

- este angaiat in I muncii.



Contribulia pentru utilizarea Serviciului este destinat6 acoperirii cheltuielilor
locativ-comunale (cu exceplia cheltuielilor de incdlzire a locuinfei), dar nu mai
mult decdt constituie mlrimea indemnizaliei lunare pentru locafiunea locuinlei
stabiliti in conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de stabilire qi plat6 a
indemnizaliilor pentru unele categorii de copii qi tineri, aprobat prin Hotdrdrea
Guvernului nr. l32l 2020 .

Av6nd in vedere faptul c6, copiii reprezintdjumdtate din refugia{ii din Ucraina,
pentru a le asigura ?ngrijire intr-un mediu sigur qi protectiv pentru perioada afl5rii
pe teritoriul Republicii Moldova a fost completatd lista beneficiarilor Serviciului
,,Locuinld sociald asistatS" astfel inc0t s5 fie eligibili qi copiii refugiali sau
deplasaf i interna{ional din cauza rdzboiului din Ucraina.

in contextul HotirArii Guvernului nr. 2OBl202l privind aprobarea structurii
Clasificatorului Ocupa{iilor din Republica Moldova (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2021, rr. 239-248, art. 463) au fost ajustate denumirile
funcfiilor/ocupafiilor in concordanf[ cu modificdrile din legislafia specificd in
vigoare.

Fu ndamentarea economico-financiari

Localiunea celor 5 apartamente in sumd de I 056 000 lei, dotarea acestora in suml
de 500 000 lei, cheltuielile de intrelinere a locuinlelor in sumd de 456 662,40 lei,
plata salariului pentru 22 de specialiqti noi instruili in sum6 de 2 726 618,26 lei,
indemnizalia pentru alimentafie pentru 30 tineri valoarea cdreia este de 462 477,60
lei, vor fi acoperite din sursele financiare acordate in baza Memorandumului de
Inlelegere intre Municipiul Chigindu qi UNICEF Moldova in acordare a asistenfei
tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor qi adolescenlilor in municipiul
Chiqindu, pentru perioada 01.11 .2022- 31.08.2023.
Cheltuielile ce fin de intrelinerea qi funcfionarea Serviciului ,,Locuinfd social5
asistat5" pentru perioada 01.09.2023-31.12.2023 vor fi prevdntte in bugetul
municipal Chiqindu Direcliei generale pentru protecfia drepturilor copilului pentru
intrefinerea acestuia in sum6 de 1 566 400 lei qi anume: Localiunea celor 5

apartamente qi cheltuielile de intrelinere a locuinlelor in sum[ de 650 000 lei, plata
salariului pentru 22 de specialiqti noi instruili in sumi de 796 400 lei, indemnizafia
pentru alimentalie pentru 30 tineri valoarea cdreia este de 120 000 lei.
Cheltuielile ce fin de intrelinerea qi funclionarea Serviciului ,,Locuinfd sociald
asistat6" vor fi efectuate anual, in limita mijloacelor financiare prevSzute in bugetul
municipal Chiqindu Direc{iei generale pentru proteclia drepturilor copilului pentru
intrelinerea acestuia.

Avizarea qi consultarea publici a proiectului

In scopul respectdrii prevederilor Legii 23912008 ,,Privind transparenla in
procesul decizional", Direclia general5 pentru protec{ia drepturilor copilului, la
data de 29.09.2022, aplasat anunful pentru consultare publicd pe pagina web a
DGPDC gi la data de29.09.2022 pe portalul www.particip.sov.md.
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Proiectul Regulamentului a fost consultat cu angajafii DGPDC. in perioada
acordatd propunerilor de modifiggg,gqnentarii qi opinii nu au parvenit.

$ef al Direc{iei generale
protec{ia drepturilor Sergiu OCERETNiI
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