
                                                           Notă explicativă 

la proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/8 din 

20.10.2016”  

         
Centrul de Asistență Socială a Familiei și Copilului ,,CREDO” reprezintă un serviciu 

social specializat din subordinea Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei 

Ungheni  și prestează servicii în domeniul protecției copiilor, tinerilor și cuplurilor părinte-copil, 

victime/potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului de ființe umane, 

formarea inițială și continuă a angajaților în domeniul protecției sociale și altor categorii. 

      Având în vedere că s-au creat premise pentru a veni cu noi abordări privind procedurile 

interne de activitate a Centrului, ne-am propus,  în baza regulamentului existent să elaborăm un 

regulament nou. 

 

În acest sens,  este exclus din regulamentul existent descrierea:  

 Managementul de caz pentru plasamentul temporar și de urgenţă a copilului aflat în 

dificultate; 

 Managementul de caz pentru plasament temporar a cuplului părinte – copil;  

 Managementul de caz pentru tineri în dificultate; 

 Managementul de caz pentru beneficiarii serviciului de asistenţă psiho-socială; 

 Managementul programelor de prevenire; 

 Managementul serviciului Telefonul copilului. 

 

 Managementul cazurilor menționate mai sus, pe categorii de beneficiari, vor fi descrise în 

Manualul operațional al Centrului. Manualul operațional va fi aprobat în baza ordinului șefului 

Direcției Generale. 

Concomitent se propune ca Comisia cu privire la plasament în Centrul de asistenţă 

socială a familiei şi copilului ,,CREDO”  să fie instituită în baza dispoziției șefului Direcției 

Generale.  

Venim cu o nouă abordare privind susținerea materială a unor beneficiari (cuplu părinte – 

copil, tineri).  

S-au luat în vedere și modificările efectuate la Legea nr.140 din 14.06.2013 privind 

protecția special a copiilor aflați în situațiede risc și a copiilor separați de părinți în baza Legii 

nr.112 din 09.07.2020 privind modificarea unor acte normative. 

Menționăm că, conținutul  regulamentului a fost modificat considerabil.  

Avînd în vedere  cele expuse mai sus, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a 

Familiei, propune Consiliului raional Ungheni spre aprobare proiectul de decizie ,,Cu privire la 

modificarea Deciziei nr.7/8 din 20.10.2016”.  
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