
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/8 din 20.10.2016”  

 

1.Denumirea autorului. 

    Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei. 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite  

     În conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25.12.2003, 

Legii cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18.06.2010, Legii nr. 140 din 14.06.201 privind 

protecția socială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, cu modificările 

ulterioare,  Legii nr.112 din09.07.2020 pentru modificarea unor acte normative, Hotărârea 

Guvernului  Republicii Moldova pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind 

serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale nr. 1019 din 02.09.2008, Direcția 

Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei  a elaborat proiectul de decizie ,,Cu privire la 

modificarea  Deciziei nr.7/8 din 20.10.2016.  

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. 

  Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea  măsurilor de protecție socială a copiilor, 

tinerilor, cuplurilor părinte-copil, femeilor însărcinate pe parcursul ultimului trimestru de sarcină 

aflate în dificultate și formarea inițială/continuă a personalului din domeniul asistenţei sociale. 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Actele normative în vigoare care reglementează domeniul de asistență socială sunt: 

Legea Nr.436-XVI din 26 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Legea Nr. 547 

din 25.12.2003 asistenței sociale, Legea Nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, 

Legii nr. 140 din 14.06.201 privind protecția socială a copiilor aflați în situație de risc și a 

copiilor separați de părinți, cu modificările ulterioare,  Legii nr.112 din09.07.2020 pentru 

modificarea unor acte normative, Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova pentru aprobarea 

Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale 

nr. 1019 din 02.09.2008.                                   

     Principalele prevederi ale proiectului sunt:  
Modificarea  Deciziei nr.7/8 din 20.10.2016 ,,Cu privire la instituirea  Centrului  de 

asistență socială a familiei şi copilului ,,CREDO” în cadrul Direcției asistență socială și protecție 

a familiei”, cu excluderea anexei nr.1 la decizie și includerea acesteia în redacție nouă. 

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.  
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”. Dosarele beneficiarilor vor fi examinate de Comisia 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 susținerea materială a unor beneficiari.  

S-au luat în vedere  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. 

     Urmare aprobării și implementării prevederilor proiectului de decizie se va îmbunătăți   

măsurile de protecţie socială a beneficiarilor Centrului. 

4. Fundamentarea economico-financiară 
    Implementarea prezentului proiect de decizie se efectuează în limita cheltuielilor surselor 

financiare  prevăzute pentru anul bugetar 2020, aprobate prin  Decizia nr.11/2  din 12.12.2019  a 

Consiliului raional Ungheni ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în a 

doua lectură”. 

    Realizarea proiectului de decizie nu necesită surse financiare suplimentare .          

 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

    Urmare aprobării proiectului de decizie ,,Cu privire la modificarea  Deciziei  nr.7/8 din 

20.10.2016 ” va fi modificată Decizia nr.7/8 din 20.10.20162016 ,,Cu privire la instituirea  

Centrului  de asistență socială a familiei şi copilului ,,CREDO” în cadrul Direcției asistență 

socială și protecție a familiei”. 
 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional și Legii Nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la 

inițierea elaborării proiectului deciziei, precum și anunțul cu privire la consultări publice, 

inclusiv proiectul de decizie cu explicațiile de rigoare au fost plasate pe pagina web 

www.crungheni.md a Consiliului raional Ungheni. 

         

 

7. Constatările expertizei anticorupţie(se anexează). 

 

8. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei  nr.7/8 din 20.10.2016 ” corespunde 

normelor legale. 
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