
CONSILIUL MTINICIPAL CHI$TNAU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPruLUI CHI$INAU

DIREqTIA MUNIcIPALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI

ORDIN
di/

Cu privire la asigurarea bunei desflqurlri
a activiti{ii Complexului de Servicii socia"le

pentru coPii in situa{ie de stradl

in temeiul Deciziei Consiliului municipal Chigindu nr. l4l3 din 11.08.2020 cu

referire la operarea unor modificdri in decizia Consiliului municipal Chi;indu nr. 5/20 din

ZI.OZ.ZOtA ,,Cy privire la instituirea Serviciului Asisten\d Stradald", regvlamentului

Direc{iei municipale pentru proteclia drepturilor copilului aprobat prin decizia Consiliului

municipal Chiqindu nr. ttio din 03.06.2004, in scopul asigurdrii bunei desfbqur[ri a

activitSlii Complexului de servicii sociale pentru copii in situafie de strad6'

ORDON:
l. A se inaugura Serviciul social Centrul de plasament pentru copii separali de plrinti din

cadrul Complexului de servicii sociale pentru copii in situalie de strad[, incepdnd cu

12.0r.2021
2. A se stabili in perioada 12.01.202I-3I.01.2021programul de muncd pentru angalaltt

din cadrul Centrului de zi pentru copii in situalie de risc, dupd cum urmeazd:

. Luni-vineri: de la 08:00 pdn[ la 17:00 (cu pauza de masd de la I2:00 pdnd la

I 3:00);
o Sdmb6ta, duminica qi zilele de s[rbdtoare nelucrdtoare: de la 08:00 pdn[ la 14:00

(cu pauza de masd de la l2:00 pdnd la 13:00)'

3. A se stabili in perioada 12.01.2021-31.01.2021programul de muncd pentru angajalii

din cadrul Centrului de plasament separali de pdrinli, dupl cum urmeaz6:

o Luni-vineri: de la l7:00 p6n6la 08:00 (cu pauza de masd de o ord);

. S6mbita, duminica qi zilele de s[rb[toare nelucrdtoare: de la 14:00 pdn6la 08:00

(cu Pauza de masd de o ord).
4. Angajaiii -omplexului de servicii sociale pentru copii in situalie de strad[ se numesc

.erfonsubili d; protec{ia vielii qi securitdfii beneficiarilor Complexului, asigurdnd

totodata respectarea principiilor aplicate in activitatea acestuia'
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Tel. (022)22 .dmpdc.md,

Zinaida MICLEU$ANU


