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nr.  ________________din_______________ 

la  nr. ______________din _______________  

Consiliului municipal Chișinău 

 

Notă informativă 

La Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a 

Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Locuința 

socială asistată” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor 

copilului, a statului de personal și organigramei acestuia, operarea de modificări 

și abrogarea unor decizii ale Consiliului Municipal Chișinău” 

Denumirea autorului și după caz a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului 

de organizare și funcționare a Serviciului social „Locuința socială asistată” de pe 

lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de 

personal și organigramei acestuia, operarea de modificări și abrogarea unor 

decizii ale Consiliului Municipal Chișinău” în redacție nouă a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Serviciului Locuința Social asistată și statului de 

personal a fost elaborat de către Direcția generală pentru protecția drepturilor 

copilului. 

Condițiile ce au impus elaborarea  

proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Proiectul de decizie este elaborat având ca scop dezvoltarea serviciilor de 

protecție a copiilor și tinerilor în municipiul Chișinău, acesta se încadrează în 

prevederile Legii nr. 140/2013 „Cu privire la protecția specială a copiilor aflați 

în situație de risc și a copiilor separați de părinți”, Legii nr. 123/2010 cu privire 

la serviciile sociale, Memorandumul de înțelegere între Municipiul Chișinău și 

UNICEF Moldova în acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor 

copiilor și adolescenților din municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 

7/1 din 21.06.2022.  
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Sistemului de protecție a copilului trebuie dezvoltat în jurul interesului superior 

al copilului și să aibă capacitate și resurse adecvate pentru a oferi asistență 

reieșind din necesitățile copilului. 

Practica asistenței copiilor rămași fără ocrotire părintească și rămași temporar 

fără ocrotire părintească aflați în evidența autorităților tutelare demonstrează că 

unul din grupurile mai problematice și vulnerabile este reprezentat de 

copii/tineri care au atins vârsta ieșirii din sistemul serviciilor de îngrijire. 

Astfel, pentru a răspunde necesităților sistemului de protecție a copilului din 

municipiul Chișinău și a asigura dezvoltarea asistenței sociale oferite 

copiilor/tinerilor, se propune în redacție nouă Regulamentul de organizare și 

funcționare a Serviciului social „Locuința socială asistată”, astfel se 

uniformizează prevederile Regulamentului potrivit Memorandumului de 

înțelegere între Municipiul Chișinău și UNICEF Moldova în acordarea asistenței 

tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților din municipiul 

Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 7/1 din 21.06.2022. 

Proiectul își propune următoarele: 

- Să aprobe Regulamentul-cadru cu privire la organizarea şi funcționarea 

Serviciului social „Locuință socială asistată”; 

- Să se aprobe statele de personal și organigrama ale Serviciului „Locuința 

social asistată”, conform anexei nr. 2 și nr. 3; 

- Cheltuielile ce ţin de organizarea și funcționarea Serviciului social „Locuință 

socială asistată” vor fi suportate de către prestatorul Serviciului şi se vor efectua 

în limitele alocaţiilor prevăzute anual în bugetul  municipiului Chișinău, precum 

și din alte surse conform legislației. 

Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
 

În contextul acțiunilor de susținere a copiilor/tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 

și 23 ani pentru integrarea socio-profesională se propune deschiderea a 5 

„Locuințe social asistate” în municipiul Chișinău, serviciu social specializat cu 

componentă rezidențială, care oferă găzduire și asistență pentru (re)integrarea 

socială a copiilor şi tinerilor. Specificul Serviciului este facilitarea incluziunii 

socio-profesională a beneficiarilor, în conformitate cu standardele naționale și 

internaționale din domeniu. 

Cheltuielile ce ţin de organizarea și funcționarea Serviciului social „Locuință 

socială asistată” vor fi suportate de către prestatorul Serviciului şi se vor efectua 

în limitele alocaţiilor prevăzute anual în bugetul municipiului Chișinău, precum și 
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din alte surse conform legislației. 

Din experiența Serviciul „Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri” 

care  prestează servicii sociale specializate de asistență a copiilor și tinerilor ieșiți 

din sistemul de îngrijire rezidențială/alternativă și din serviciile de plasament 

temporar, evidențiem tendința beneficiarilor de a-și continua studiile. Prin 

urmare, dintre cei 47 de beneficiari ai Serviciului, la moment 36 își desfășoară 

studiile, dintre care: 

-        2 studiază cursuri profesionale; 

-        4 sunt la liceu; 

-        17 frecventează școli profesionale; 

-        9 învață la colegii sau centre de excelență; 

-        5 sunt studenți la universități; 

-        10 sunt angajați în câmpul muncii.  

Potrivit datelor colectate, majoritatea beneficiarilor Serviciului sunt adolescenți, 

care își desfășoară studiile preponderent în școli profesionale și colegii, ceea ce 

nu le permite o eventuală contribuție financiară pentru utilizarea Serviciului 

social „Locuința socială asistată”. Chiar dacă, după absolvirea instituției de 

învățământ aceștia sunt angajați, la prima etapă au salarii modeste, care variază de 

la 3 000 la 5 000 lei lunar, fiind tineri specialiști necalificați, fără vechime în 

muncă în domeniu. 

În aceste condiții, plasamentul în cadrul Serviciului este instituit cu titlul gratuit. 

Beneficiarul Serviciului achită lunar o contribuție pentru utilizarea Serviciului 

doar în cazul în care: 

- primește indemnizație pentru locațiunea locuinței în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor 

pentru unele categorii de copii și tineri, încadrați în sistemul de învățământ 

aprobat de Guvern; 

- este angajat în câmpul muncii. 

Contribuția pentru utilizarea Serviciului este destinată acoperirii cheltuielilor 

locativ-comunale, în cuantum ce nu depășește mărimea indemnizației pentru 

locațiunea locuinței, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de 

stabilire şi plată a indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.132/2020. 

Având în vedere faptul că, copiii reprezintă jumătate din toți refugiații din 

războiul din Ucraina, pentru a le asigura îngrijire într-un mediu sigur și protectiv 
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pentru perioada aflării pe teritoriul Republicii Moldova a fost completată lista 

beneficiarilor Serviciului „Locuință socială asistată” astfel încât să fie eligibili și 

copiii refugiați sau deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina. 

În contextul Hotărârii Guvernului nr. 208/2021 privind aprobarea structurii 

Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2021, nr. 239-248, art. 463) au fost ajustate denumirile 

funcțiilor/ocupațiilor în concordanță cu modificările din legislația specifică în 

vigoare. 

Fundamentarea economico-financiară 

Locațiunea celor 5 apartamente în sumă de 1 056 000 lei, dotarea celor cinci 

apartamente în sumă de 500 000 lei, cheltuielile de întreținere a locuințelor în 

sumă de 456 662,40 lei, plata salariului pentru 22 de specialiști noi instruiți în 

sumă de 2 726 618,26 lei, indemnizația pentru alimentație pentru 30 tineri 

valoarea căreia este de 462 477,60 lei, vor fi acoperite din sursele financiare 

acordate în baza Memorandumului de Înțelegere între Municipiul Chișinău și 

UNICEF Moldova în acordare a asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor 

copiilor și adolescenților în municipiul Chișinău, pentru perioada 2022-2023.  

Cheltuielile ce țin de întreținerea și funcționarea Serviciului „Locuință socială 

asistată” vor fi efectuate anual, în limita mijloacelor financiare prevăzute în 

bugetul municipal Chișinău Direcției generală pentru protecția drepturilor 

copilului pentru întreținerea acestuia. 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii 239/2008 „Privind transparența în 

procesul decizional”, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, la 

data de 29.09.2022, a plasat anunțul pentru consultare publică pe pagina web a 

DGPDC. 

Proiectul Regulamentului a fost consultat cu angajații DGPDC. În perioada 

acordată propunerilor de modificare, comentarii și opinii nu au parvenit. 

 

Cu respect, 

 

Șef al Direcției                                                        Sergiu OCERETNÎI  
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