
 

 

ANUNȚ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la 

aprobarea Acordului de colaborare 

      Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului raional Cimișlia 

iniţiază, începînd cu data de 31.05.2021, consultarea publică a proiectului de decizie Cu 

privire la aprobarea Acordului de colaborare. 

      Scopul proiectului este edificarea unei societăți în care fiecare fată și băiat își 

realizează potențialul la maximum cu respect și demnitate. 

      Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este unificarea și coordonarea 

eforturilor în vederea asigurării protecției drepturilor copiilor avînd la bază Convenţia 

Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului, Legislaţia naţională în domeniul drepturilor 

copilului şi a asistenţei sociale. 

      Prevederile de bază ale proiectului de decizie sînt crearea unui Comitet local de 

conducere la nivel de raion pentru implementarea Proiectului „Edificarea unei societăți în 

care fiecare fată și băiat își realizează potențialul la maximum cu respect și demnitate”. 

      Beneficiarii proiectului de decizie sînt toate structurile locale responsabile de 

bunăstarea şi protecţia copilului. 

      Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt 

semnarea Acordului de colaborare dintre AO „Parteneriate pentru fiecare copil”, AO 

,,Centrul Național de Formare, Asistență, Consiliere si Educație din Moldova” și Consiliul 

raional  Cimișlia. 

      Impactul estimat al proiectului de decizie este dobîndirea susţinerii dezvoltării unui 

sistem integrat de servicii care să consolideze familia pentru a putea îngriji proprii copii, 

iar în situații în care acest lucru nu e posibil să asigure copiilor îngrijire familială alternativă 

potrivită. 

      Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- art. 43 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; 

- art. 10 din Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003; 

- Legea R. Moldova nr. 338-XIII din 15.12.1994 privind drepturile copilului;  

- Legea R. Moldova nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția copiilor aflați în situație 

de risc și a copiilor separați de părinți. 

      Prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare a Consiliul Europei și Organizația 

Națiunilor Unite precum şi ratificarea mai multor acte internaționale în domeniul protecției 

drepturilor copilului. 

      Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi 

expediate pînă la data de 15.06.2021, pe adresa DASPF or. Cimișlia, str. Alexandru cel 

Bun 133 sau pe adresa electronică: as.cimislia@gmail.com. 

      Proiectul deciziei cu privire la aprobarea Acordului de colaborare este disponibil pe 

pagina web oficială a Consiliului raional Cimișlia: https://raioncimislia.md/ în 

rubrica Transparență decizională, secțiunea Consultări publice. 

       

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor: 

Sofia Tcacenco, jurist DASPF, nr. de contact - 0241 2 61 33. 
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