REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂŞENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ

DECIZIE nr. 8/
din 18 decembrie 2020

PROIECT

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare
dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația
Obștească CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. t) şi alin. (2), art. 46 ale Legii nr.
436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,
art. 5 al Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, luînd în considerație
demersul depus de Asociația Obștească CCF Moldova - Copil Comunitate Familie
Moldova, examinând nota informativă, Consiliul raional Strășeni DECIDE:
1.Se aprobă Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația
Obștească CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie, conform anexei.
2.Se împuternicește președintele raionului (P. Tamaciuc) cu dreptul de a semna
Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația Obștească CCF
Moldova - Copil, Comunitate, Familie.
3.Se desemnează Direcția asistență socială și protecție a familiei (C. Cobzac)
responsabil pentru implementarea prezentului Acord de colaborare.
4.Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
președintelui raionului (P. Tamaciuc).
5.Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

VIZAT:
Serviciul juridic
Direcția finanțe
Direcția asistență socială
și protecție a familiei

Nina RUSU

I. Malic
V. Manoli
C. Cobzac

Anexa
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr. 8/
din 18 decembrie 2020

Acord de colaborare
dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația Obștească CCF Moldova Copil, Comunitate, Familie
Acordul de colaborare este încheiat între Consiliul raional Strășeni, în persoana
președintelui raionului, dl Pavel TAMACIUC, care activează în baza Legii cu privire la
administrația publică locală nr. 436/2006 și,
Asociația Obștească CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie, înregistrată la
Ministerul Justiției al Republicii Moldova, nr. 2952 din 08.04.2004, reprezentant oficial al
organizației Hope and Homes for Children din Marea Britanie (HHC UK), în persoana
președintelui organizației, dna Liliana ROTARU, care activează în baza statutului,
1. Dispoziții generale
CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie /HHC Moldova, asociație obștească, lucrează
în baza Convenției ONU cu privire la protecția drepturilor copilului, ratificată și semnată de
Republica Moldova în 1993 și în baza legislației naționale. CCF/HHC Moldova în parteneriat cu
HHC Marea Britanie sprijină copiii aflați în situație de dificultate să se dezvolte într-un mediu
familial cu respect pentru realizarea drepturilor lor, un mediu în care copiii își pot realiza
potențialul complet și oferă instrumentele practice pentru o schimbare pozitivă în viața copilului,
familiei și comunității.
Ca bază legislativă a acțiunilor menționate în prezentul Acord servesc următoarele acte
normative: Hotărârea Guvernului nr. 434 din 10.06.2014 privind aprobarea Strategiei naționale
pentru protecția copilului pentru anii 2014-2020, Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a
copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, Hotărârea Guvernului nr.
228/2014 privind aprobarea Regulamentului de activitate al echipelor multidisciplinare teritoriale
în cadrul Sistemului național de referire, Hotărârea Guvernului nr. 270/2014 cu privire la
aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea,
evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței,
neglijării, exploatării și traficului, legislația internațională în domeniul drepturilor copilului,
Convenția ONU cu privire la drepturile Copilului.
2. Scopul acordului:
Prezentul acord este încheiat în scopul realizării reformei naționale a sistemului de
protecție a copilului, în special închiderea serviciului rezidențial Centrul de plasament și
reabilitare pentru copii de vârstă fragedă din mun. Chișinău, prin dezvoltarea serviciilor
alternative de tip familial și prevenirea separării copilului de familie.
3. Principii:
Prezentul Acord va fi implementat cu respectarea următoarelor principii:
 Respectarea interesului superior al copilului;

 Protecția datelor cu caracter personal;
 Comunicare transparentă și eficientă;
 Schimb operativ de informație dintre Consiliul raional Strășeni, Direcția asistență socială
și protecție a familiei, Direcția finanțe și CCF/HHC Moldova.
4. Obiectivele acordului:
a) Dezinstituționalizarea copiilor din Centrul de plasament și reabilitare pentru copii de vârstă
fragedă din mun. Chișinău originari din raionul Strășeni prin identificarea formei optime de
protecție pentru fiecare copil;
b) Prevenirea instituționalizării copiilor prin asistența oferită familiei;
c) Dezvoltarea și crearea serviciilor alternative de tip familial (Casă de copii de tip familial și
asistență parentală profesionistă) în conformitate cu legislația națională;
d) Consolidarea capacității specialiștilor din domeniul protecției copilului și a specialiștilor din
asistența medicală primară pentru asigurarea unui sistem durabil de protecție a copiilor,
5. Responsabilitățile părților:
5.1 CCF/HHC Moldova va asigura asistența tehnică:
a) Dezinstituționalizarea copiilor din Centrul de plasament și reabilitare pentru copii de
vârstă fragedă din mun. Chișinău în baza legislației naționale și a modelului CCF Moldova;
b) Monitorizarea copiilor dezinstituționalizați de la 6 la 18 luni după transfer, în funcție de
necesitate;
c) Prevenirea instituționalizării copiilor 0-7 ani din raionul Strășeni;
d) Oferirea de suport (inclusiv financiar) și monitorizare pentru copii și familiile lor incluși
în programul de prevenire;
e) Dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial (CCTF/APP) în raionul Strășeni
(campanii de informare, instruire inițială a solicitanților la funcția de părinți educatori și asistenți
parentali profesioniști);
f) Oferirea de suport și monitorizare pentru serviciile noi create, dar și a celor dezvoltate
anterior în scopul asigurării funcționării eficiente;
g) Consolidarea capacităților specialiștilor din domeniul protecției copilului și familiei, din
sistemul de asistență medicală primară și din sistemul educațional prin oferirea de instruire și
mentorat;
h) Informarea anuală a părților referitor la acțiunile realizate în baza acordului de
colaborare;
5.2 Consiliul raional Strășeni, prin intermediul Direcției asistență socială și protecție a familiei,
va asigura:
a) Implementarea eficientă a reformei sistemului de protecție a copilului aflat în dificultate
prin dezinstituționalizarea copiilor din Centrul de plasament și reabilitare pentru copii de vârstă
fragedă din mun. Chișinău, originari din raionul Strășeni;
b) Prevenirea instituționalizării copiilor din raionul Strășeni;
c) Dezvoltarea continuă a serviciilor alternative de tip familial (CCTF/APP) în raionul
Strășeni, conform legislației naționale;
d) Dezvoltarea formelor de prestare a Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii
(sprijin familial primar, secundar, ajutor bănesc);

e) Bugetarea continuă a serviciilor alternative de tip familial și de sprijin familial necesare
raionului, în concordanță cu Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
f) Cooperarea eficientă și transparentă cu CCH/HHC Moldova în procesul de
implementare a prezentului acord prin promovarea accesului la informație și beneficiile necesare
pentru asigurarea calității, în luarea deciziilor, planificarea în conformitate cu legislația în
vigoare a Republicii Moldova;
g) Informarea CCF/HHC Moldova despre producerea eventualelor schimbări.
6. Căile de soluționare a litigiilor
Pentru soluționarea litigiilor și divergențelor ce pot apărea în urma executării prezentului acord
părțile vor tinde să le soluționeze pe cale amiabilă.
Fiecare parte are dreptul de a completa sau modifica acordul dat doar după consultarea cu
cealaltă parte și primirea avizului pozitiv în scris.
7. Durata acordului
Prezentul acord este încheiat pentru perioada a cinci ani de zile (09.11.2020-09.11.2025) și întră
în vigoare la din data semnării.
Prezentul Acord poate fi prelungit doar prin acordul părților.
8.

Dispoziții finale

Prezentul acord este încheiat în 2 exemplare.

Liliana ROTARU____________________

Pavel TAMACIUC _________________

Președintele CCF/HHC Moldova

Președintele raionului Strășeni

Data semnării: __________________ 2020

Data semnării: _________________2020

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea acordului de colaborare dintre Consiliul
raional Strășeni și Asociația Obștească CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie
1.Denumirea autorului, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea acordului de colaborare dintre Consiliul raional
Strășeni și Asociația Obștească CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie” a fost elaborat de
către Direcția asistență socială și protecție a familiei.
2.Condițiile care au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Elaborarea proiectului deciziei ,,Cu privire la aprobarea acordului de colaborare dintre Consiliul
raional Strășeni și Asociația Obștească CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie” are drept
scop consolidarea capacităților specialiștilor în domeniul de protecție a copilului aflat în
dificultate.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Elaborarea proiectului deciziei ,,Cu privire la aprobarea acordului de colaborare dintre Consiliul
raional Strășeni și Asociația Obștească CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie” prevede în
special închiderea serviciului rezidențial Centrul de plasament și reabilitare pentru copii de
vârstă fragedă din mun. Chișinău, prin dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial și
prevenirea separării copilului de familie.
4. Fundamentarea economico – financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul raional.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea acordului de colaborare dintre Consiliul raional
Strășeni și Asociația Obștească CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie” se încorporează în
sistemul actelor normative și nu prevede abrogarea altor decizii.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului de decizie
Proiectul deciziei a fost avizat de către Serviciul juridic, Direcția finanțe, Direcția asistență
socială și protecție a familiei, secretarul Consiliului raional. În scopul respectării prevederilor
Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina
web a Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea
Consultări publice ale proiectelor, pentru consultare publică.
7. Consultarea expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrității nr. 82/2017, proiectul deciziei a fost expus expertizei anticorupție de către
autor. Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza
corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de decizie a
fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional, care a
expertizat actul respectiv și a constat că corespunde ca structură și nu contravine legislației.
Proiectul de decizie se propune comisiilor consultative de specialitate spre avizare și propunerii
Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

Șef al Direcției asistență socială
și protecție a familiei Strășeni

Cleopatra COBZAC

