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PRIMAR GENERAL AL MT'NICIPULUI CHISTNAU
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Consiliului municipal Chiqiniu

Noti informativl
la proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea, intr-o noud redac{ie

a Statului de personal al Centrului Municipal de Plasament qi Reabilitare
a Copiilor de Vdrstd Fragedd gi operarea de modificdri ladecizia Consiliului

Municipal Chigin6u nr.2l7 din 06.02 .2020

Denumirea autorului qi dupi caz a participan{ilor la elaborarea
proiectului

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea, intr-o nou6 redacfie a Statului de
personal al Centrului Municipal de Plasament gi Reabilitare a Copiilor de Vdrstd
Fragedd qi operarea de modific[ri ladecizia Consiliului Municipal Chiqindunr.2lT
din 06.02.2020.

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

In conformitate cu Hotdrdrea de Guvern nr. 73012018 ,,Pentru aprobarea
Regulamentului-cadru cu privire Ia organizarea qi funcfionarea Serviciului social
Centrul de zi pentru ingrijirea copiilor cu virsta de 4 luni-3 ani", prin decizia
Consiliului municipal Chiqindu nr. nr. 217 din 06 februarie 2020 a fost dezvolat
Serviciul de zi pentru copii p6nd la 3 ani (creg6) cu patru grupe - p6ni la 12
beneficiari in fiecare grupd, cu vdrsta cuprins6 intre 4 luni - 3 ani.

Proiectul de decizie este elaborat in scopul eficientizirii activit6lii
Serviciului in:

- acordarea asistenfei copilului in conformitate cu particulariti{ile individuale
de dezvoltare;

- consolidarea competenlelor parentale qi sustinerea familiei in solu{ionarea
problemelor identifi cate;

- monitorizarea evoluliei situaliei copilului in perioada aflIrii acestuia in
Centru;

- racordarea Regulamentului Serviciului la prevederile legale: Legea nr.
33811994 ,,Privind drepturile copiilor", Legea nr. 14012013 ,,Privind protecfia
speciald a copiilor afla{i in situalii de risc qi a copiilor separa}i de pdrinli",
Hot6rdrea de Guvern nr. 73012018 ,,Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu



vire la organizarea qi funclionarea Serviciului social Centrul de zi pentru
ngrijirea copiilor cu v6rsta de 4 luni - 3 ani".

Proiectul iqi propune urmdtoarele modificiri:
l)sd se aprobe, in cadrul Centrului Municipal de Plasament qi Reabilitare a

Copiilor de V6rst6 Fraged6, instituirea unui nou Serviciu de zipentru copii
de la 4 luni la 3 ani (creq6) pentru 12 copii;

2)sd se aprobe, intr-o noud redaclie, Statul de personal al Centrului
Municipal de Plasament qi Reabilitare a Copiilor de Vdrst6 Fraged6,
conform anexei;

3) Cheltuielile ce {in de intrefinerea qi funclionarea Centrului Municipal de
Plasament qi Reabilitare a Copiilor de Vdrstd Fraged6, vor fi efectuate
anual, in limita mijloacelor financiare prevdnfie in bugetul municipal
Chiqindu, pentru intre{inerea acestuia.

Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi
Serviciul de zi pentru copii pdnd la 3 ani presteazd servicii sociale

'pecializate de ingrijire in regim de zi, pentru o perioadi determinatd,, a copiilor cu
drsta de 4 luni - 3 ani, pentru familiile in care exist6 un risc inalt de separare a

ilului de mediul familial.
Scopul Serviciului consti in prevenirea separ6rii copilului de familie, a

arginalizdi,i, a excluderii sociale qi a institutionalizirii copilului, facilitarea
lui de (re)integrare familiald gi incluziune educalionalS qi sociali a

ilului.
Obiectivele Serviciului:

1) acordarea asistenfei copilului in conformitate cu particularitdlile
individuale de dezvoltare;

2) consolidarea competen{elor parentale qi suslinerea familiei in solufionarea
lemelor identificate;
3) monitorizarea evoluliei situaliei copilului in perioada aflErii acestuia in

entru.
Principiile Serviciului:

1) respectarea drepturilor qi promovarea interesului superior al copilului;
2) nediscriminarea;
3) abordarea individualizatA a copilului;
4) promovarea incluziunii educalionale a copilului;
5) proteclia copilului de violen{i, neglijare qi exploatare;
6) acordarea asistenlei intr-un mod prietenos copilului;
7) abordarea multidisciplinar[;
8) asigurarea participlrii copilului qi respectarea opiniei acestuia;
9) asigurarea confi denlial itdlii informa{iei ;
I 0) durabilitatea qi continuitatea Serviciului.
Republica Moldova a inregistrat progrese importante in dezvoltarea

istemului de proteclie a copilului. Cu toate acestea, alinierea cadrului normativ qi
practicilor din domeniu la prevederile Convenliei ONU cu privire la drepturile

ilului rdmdne o provocare. Sdrdcia, violenla qi neglijarea sporesc riscul de
a pdrinfilor de proprii copii. Pentru a preveni separarea copilului de

ilie, municipalitatea pune un accent deosebit pe dezvoltarea programelor qi
iciilor de educatie concomitent cu subventi serviciilor de



oducalie antepreqcolard (creqe). La moment Serviciul de zi pentru copii pdnd la 3
ani (cregd) are 4 grupe cu capacitatea de pdnd Ia 12 beneficiari in fiecare grup6, cu
vdrsta cuprinsS intre 4 luni - 3 ani. Pentru a asigura posibilitatea unui numdr mai
mare de copii de a beneficia de srvicii de creqS prin prezentul proiect de decizie se

:xtinde Serviciul prin completarea cu incd o grupd cu capacitatea de pan6 b 12

beneficiari, cu vdrsta cuprinsd intre 4 luni - 3 ani.
Av6nd in vedere faptul c5 copiii reprezintS jumdtate din refugiafii din

Ucraina, pentru a le asigura ingrijire intr-un mediu familial substitutiv pentru
perioada aflIrii pe teritoriul Republicii Moldova a fost completatd lista
beneficiarilor Serviciului astfel inc6t sd fie eligibili qi copiii refugia{i, neinsofi}i,
separali sau deplasali internalional din cauza rdzboiului din lJcraina.

In contextul Hot6r6rii Guvernului nr. 20812021 privind aprobarea structurii
Clasificatorului Ocupaliilor din Republica Moldova (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2021, w. 239-248, art. 463) au fost ajustate denumirile
funcliilor/ocupafiilor in concordanld cu modific6rile din legislalia specific6 in
vigoare.

Fundamentarea econom ico-financiari
Cheltuielile ce lin de intre{inerea qi funclionarea Centrului Municipal de

Plasament qi Reabilitare a Copiilor de Vdrstd Fragedd, vor fi efectuate anual, in
limita mijloacelor financiare prevdnfie in bugetul municipal Chiqindu, pentru
intrelinerea acestuia.

Cheltuielile suplimentare necesare pentru intre{inerea ?n perioada
C1.11.2022 - 31.08.2023 a Serviciului de zi pentru copii de la 4luni la 3 ani
(creqd), precum qi cheltuielile de deplasare a beneficiarilor de la domiciliul
acestora pdnd, la sediul Centrului, vor fi acoperite din contul proiectului de
mistenld tehnicd in sum6 de 4 l2l 750,00 lei, iar incepdnd cu 01 .09.2023 -
11.12.2023 in sum6 de 960 000,00 lei, din contul bugetului municipal Chiqin6u.

Centrul Municipal de Plasament qi Reabilitare a Copiilor de Vdrstd Fraged6,
la elaborarea propunerii de buget pentru anul 2023 qi fiecare an urmitor, va
asigura includerea cheltuielilor care reniltil din prezenta decizie.

Calculele economico-financiare pe marginea proiectului se anexeazd.
Avizarea gi consultarea publicl a proiectului

in scopul respectdrii prevederilor Legl\ 23912008 ,,Privind transparenfa in
procesul decizional", Direclia generald pentru proteclia drepturilor copilului, la
Cata de 27.09.2022, aplasat anunful pentru consultare publicd pe pagina web a
DGPDC ;i la data de 29.09.2022 pe portalul www.particip.gov.md.

Proiectul Regulamentului a fost consultat cu angajalii DGPDC. in perioada
acordati propunerilor de modificare. comentarii si opinii nu au parvenit.
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