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Notă informativă 

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

de organizare și funcționare a Serviciului social „Casă de copii de tip familial” de pe 

lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a statului de personal, 

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 „Casă de copii de 

tip familial” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a 

statului de personal, operarea de modificări și abrogarea unor decizii ale Consiliului 

Municipal” în redacție nouă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Serviciului de social „Casă de copii de tip familial” 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 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 51 din data 17.01.2018 privind 

aprobarea regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului 

social „Casă de copii de tip familial” şi a Standardelor minime de calitate, prin 

decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/32 din data de 16.01.2019 a fost creat 

Serviciul social „Casă de copii de tip familial” de pe lângă Direcția municipală 

pentru protecția drepturilor copilului. 

Proiectul de decizie este elaborat în scopul eficientizării activității Serviciului 

în:  

- oferirea copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru o 

perioadă determinată de timp; 

- asigurarea serviciilor de calitate copilului din plasament în conformitate cu 

particularitățile de vârstă, individuale, starea de sănătate și conform standardelor 

minime de calitate 
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- asigurarea plasamentului de urgență și planificat, inclusiv pentru copiii 

refugiați, neînsoțiți, separați sau deplasați internațional din cauza războiului din 

Ucraina;  

- racordarea Regulamentului Serviciului social „Casă de copii de tip 

familial” conform prevederilor legale: Legea nr. 338/1994 „Privind drepturile 

copiilor”, Legea nr. 140/2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situații 

de risc și a copiilor separați de părinți”, Legea nr. 123/2010 „Cu privire la serviciile 

sociale”, Legea nr. 60/2012 „Privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități”, Legea nr. 133/2011 „Privind protecția datelor cu caracter personal”, 

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, Hotărârea de Guvern nr. 

270/2014 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial 

de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea 

copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi 

traficului”, Hotărârea de Guvern nr. 1278/2018 „Pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a 

indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de 

tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, 

modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului”, Hotărârea de Guvern nr. 

7/2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate”, Hotărârea de 

Guvern nr. 51 din data 17.01.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru cu 

privire la organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă de copii de tip 

familial” şi a Standardelor minime de calitate. 

Proiectul își propune următoarele modificări: 

1) să se aprobe, în redacție nouă, Regulamentul de organizare și funcționare 

al Serviciului de asistență parentală profesionistă, conform anexei nr.1; 

2) să se aprobe statele de personal al Serviciului de asistență parentală 

profesionistă, conform anexei nr. 2; 

3) cheltuielile ce țin de întreținerea și funcționarea Serviciului de asistență 

parentală profesionistă, vor fi efectuate anual în limita mijloacelor financiare 

prevăzute în bugetul municipal Chișinău al Direcției generale pentru protecția 

drepturilor copilului, pentru întreținerea acestuia. 

Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

Serviciul social „Casă de copii de tip familial” este un serviciu social 

specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui părinte 

educator şi presupune plasamentul acestora într-o casă de tip familie, pentru o 

perioadă de timp determinată, în timp ce părinții biologici se confruntă cu diverse 

probleme.  

Scopul Serviciului este de a oferi copilului îngrijire într-un mediu familial 

substitutiv pentru o perioadă determinată de timp. 

Obiectivele Serviciului: 

1) asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu necesităţile individuale de 

asistență și dezvoltare ale acestuia; 

2) facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a copilului, ținând cont de 

necesităţile individuale de asistență și dezvoltare ale acestuia. 



          Principiile Serviciului: 

1) respectarea și promovarea interesului superior al copilului; 

2) respectarea dreptului copilului de a crește și de a fi educat în familie; 

3) respectarea identității copilului; 

4) respectarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, în funcție 

de vârsta și gradul său de maturitate; 

5) abordarea individualizată a copilului; 

6) abordarea nondiscriminatorie; 

7) abordarea multidisciplinară a cazului; 

8) proteeția împotriva violenței, neglijării și exploatări i copilului; 

9) parteneriatul cu părinții/alt reprezentant al copilului în luarea deciziei. 

Plasamentul copilului în Serviciul social „Casă de copii de tip familial”  poate 

avea loc prin două căi: prima, ca măsură de protecție a copilului în cazul existenţei 

pericolului iminent pentru viaţa şi sănătatea acestuia fiind plasat de urgență și a 

doua, ca formă de plasament planificat pentru celelalte tipuri de plasamente:  

plasament de scurtă durată, plasament de lungă durată, plasament de răgaz. 

Avînd în vedere faptul că copiii reprezintă jumătate din toți refugiații din 

războiul din Ucraina, pentru a le asigura îngrijire într-un mediu familial substitutiv 

pentru perioada aflării pe teritoriul Republicii Moldova a fost completată lista 

beneficiarilor Serviciului social „Casă de copii de tip familial” astfel încât să fie 

eligibili și copiii refugiați, neînsoțiți, separați 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 

Cheltuielile legate de instituirea unitarilor noi de personal în sumă de  

317.146,50 lei (pentru 3 unități), si necesitatea acoperii cheltuielilor pentru 

salarizarea unităților noi de părinți educatori în sumă de circa  

81.881,28 lei (pentru 2 unități), 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. 

Cheltuielile ce țin de întreținerea și funcționarea Serviciului social „Casă de 

copii de tip familial” vor fi efectuate anual, în limita mijloacelor financiare 

prevăzute în bugetul municipal Chișinău Direcției generală pentru protecția 

drepturilor copilului pentru întreținerea acestuia. 

Calculele economico-financiare pe marginea proiectului se anexează. 

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 27.09.2022, 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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