
 

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 „Centrul maternal de plasament 

pentru cuplu mamă-copil ” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor 

copilului, a statului de personal și organigramei acestuia, a standardelor de calitate. 

 

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 „Centrul maternal 

de plasament pentru cuplu mamă-copil ” de pe lângă Direcția generală pentru 

protecția drepturilor copilului, a statului de personal și organigramei acestuia, a 

standardelor de calitate în redacție nouă a Regulamentului de organizare și 

funcționare a Serviciului social „Centrul maternal de plasament pentru cuplu mamă-

copil a fost elaborat de către Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului. 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și 

finalitățile urmărite 

Prezentul proiect a fost elaborat în baza Legii cu privire la serviciile sociale 

nr. 123 din 18.06.2010, Legii asistenţei sociale nr. 547 din 25.12.2003 cu 

modificările ulterioare, precum și Hotărîrea Guvernului nr.1019 din 02.09.2008 

cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate privind serviciilor sociale 

prestate în cadrul Centrelor Maternale. 

Proiectul de decizie este elaborat în scopul creării unui Serviciu social „Centrul 

maternal de plasament pentru cuplu mamă-copil ” pentru cuplurile mamă-copii, 

ai căror copii au vârsta mai mare de 6 ani” în vederea prevenirii abandonului 

copilului prin oferirea unui mediu de suport cuplului mamă-copil aflat în 

dificultate, dezvoltarea abilităţilor parentale ale mamei, precum şi medierea 

relaţiilor cu familia extinsă, inclusiv pentru copiii refugiați, neînsoțiți, separați sau 

deplasați internațional din cauza războiului din Ucraina.  

Proiectul își propune următoarele: 

  

 
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU 

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU 
DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI 



1) să se aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului social 

„Centrul maternal de plasament pentru cuplu mamă-copil ”, conform anexei nr.1; 

2) să se aprobe statele de personal al Serviciului social „Centrul maternal de 

plasament pentru cuplu mamă-copil ”, conform anexei nr. 2;  

3) să se aprobe Standardele minime de calitate ale Serviciului Social 

„Centrul maternal de plasament pentru cuplu mamă-copil”, conform anexei nr.3; 

4) cheltuielile ce țin de întreținerea și funcționarea Serviciului social 

„Centrul maternal de plasament pentru cuplu mamă-copil ”, 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  

Centrul maternal este un serviciu social a cărui misiune este de a asigura 

formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale ale femeilor sau cu copii cu 

vârsta mai mare de 6 ani, aflate în situații de dificultate pentru 7 cupluri mamă-

copil/copii (7 adulți și 13 copii) concomitent pentru o perioadă de 6 luni cu 

posibilitatea de prelungire a plasamentului pentru încă 6 luni în caz de necesitare, 

în baza evaluării rezultatelor serviciilor acordate cuplului mamă-copil și revizuirea 

Planului individualizat de asistență. 

Scopul Serviciului este de a preveni abandonul copilului prin oferirea unui 

mediu de suport cuplului mamă-copil aflat în dificultate, dezvoltarea abilităţilor 

parentale ale mamei, precum şi medierea relaţiilor cu familia extinsă în vederea 

(re)integrării în mediul familial. 

Obiectivele Serviciului: 

a) crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea adecvată a copilului; 

b) formarea abilităţilor parentale şi a ataşamentului mamei faţă de copil; 

c) (re)integrarea cuplului mamă-copil în familie şi societate. 

          Principiile Serviciului: 

1) principiul respectării drepturilor şi demnităţii omului; 

2) principiul confidenţialităţii şi respectării dreptului cuplului mamă-copil 

la intimitate şi viaţă privată; 

3) principiul abordării comprehensive şi multidimensionale ale fiecărui caz 

în parte; 

4) principiul abordării individualizate a beneficiarului; 

5) principiul intervenţiei planificate; 

6) principiul continuităţii serviciilor sociale; 

7) principiul colaborării şi parteneriatului Centrului maternal cu serviciile 

sociale din comunitate; 

8) principiul îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor prestate; 

9) principiul recunoaşterii valorii fiecărei persoane; 

10) principiul protecţiei beneficiarelor împotriva abuzului; 

11) principiul diminuării excluziunii socialeşi creşterii posibilităţilor de 

participare socială; 

12) principiul dezinstituţionalizării. 

Plasamentul cuplului mamă-copil/copii în Serviciul Centrul maternal poate 

avea loc prin două căi: prima, la cererea mamei sau în baza referirii cuplului 



mamă-copil/copii de către autoritatea tutelară din cadrul unităţilor administrativ-

teritoriale de nivelul al doilea în raza teritorială a cărora locuieşte mama copilului 

sau în regim de urgenţă. 

Avînd 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 

pentru perioada aflării pe teritoriul Republicii Moldova a fost completată lista 

beneficiarilor Serviciului social Centrul maternal astfel încât să fie eligibile și 

cuplurile mamă-copil/copii refugiate sau deplasate 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 reparație în sumă de 1.500.000,00 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. 

Cheltuielile legate de instituirea unităților noi de personal în sumă de 

579.343,44 lei (pentru 9 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 pentru alimentați în sumă de circa  89.926,20 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. 

Cheltuielile ce țin de întreținerea și funcționarea Serviciului serviciului social 

Centrul maternal 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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