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,
femeile însărcinate pe parcursul ultimului trimestru de sarcină aflate în dificultate, formarea
inițială și continuă a angajaților în domeniul asistenței sociale.
În contextul unor noi abordări privind procedurile interne de activitate a Centrului este
elaborat un regulament nou.
În acest sens, este exclus din regulamentul existent descrierea:
 Managementul de caz pentru plasamentul 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;
 Serviciul Telefonul copilului.
Managementul cazurilor menționate mai sus, pe categorii de beneficiari, vor fi descrise
desfășurat în Manualul operațional al Centrului. Manualul operațional existent va fi dezvoltat de
echipa Centrului și aprobat în baza ordinului șefului Direcției Generale.
Se propune ca plasamentul planificat al beneficiarilor să se efectueze în baza dispoziției
autorităţii tutelare teritoriale cu avizul autorității tutelare locale și numai în baza avizului pozitiv
al Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate.
Este exclus capitolul ,,Comisia cu privire la plasament în Centrul de asistenţă socială a
familiei şi copilului ,,CREDO”. Comisia mai sus menționată activa în cadrul Direcției Generale.
În varianta nouă a regulamentului această comisie nu va exista și dosarele beneficiarilor vor fi
examinate de Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate.
Este inclusă o nouă categorie de beneficiari, femeile însărcinate pe parcursul ultimului
trimestru de sarcină aflate în dificultate.
Venim cu o nouă abordare privind indemnizația lunară acordată beneficiarilor în
plasament.
Totodată, beneficiarii din plasament vor beneficia de servicii de alimentație, procurate de
la întreprinderile de alimentație publică. Serviciul respectiv se prestează pînă la momentul
achitării indemnizației lunare(pînă la 10 zile în prima lună de plasament). Cheltuielile pentru
alimentație vor fi excluse din calculul indemnizației lunare.
La elaborarea regulamentului în variantă nouă s-au luat în considerație modificările la
legislațiae în domeniul protecției familiei și copilului, conform Legii nr.112 din 09.07.2020
privind modificarea unor acte normative, ,,În cazul copilului al cărui părinte este minor,
autoritatea tutelară teritorială emite dispoziție cu privire la plasamentul copilului respectiv
împreună cu părintele minor”.
În cadrul Centrului va funcționa sala de formare a angajaților din domeniul asistenței
sociale. Sala este înzestrată cu echipament necesar.
Menționăm că, conținutul regulamentului a fost modificat considerabil.
Avînd în vedere cele menționate 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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