REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

DECIZIE Nr.___/____

proiect

din____ __________ 2021
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare

În conformitate cu:
- 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;
- Acordul de colaborare dintre AO „Parteneriate pentru fiecare copil”, AO ,,Centrul
Național de Formare, Asistența, Consiliere si Educație din Moldova”
și Consiliul Raional Cimișlia, care își exprimă dorința de a stabili un parteneriat de
lungă durată.
Avînd drept scop edificarea unei societăți în care fiecare fată și băiat își realizează
potențialul la maximum cu respect și demnitate, Consiliul Raional Cimișlia,
DECIDE:
1. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru
fiecare copil”, AO ,,Centrul Național de Formare, Asistența, Consiliere si Educație
din Moldova’’ și Consiliul Raional Cimișlia;
2. Se deleagă Preşedintelui raionului, domnul Mihai Olărescu dreptul de a semna
Acordul de colaborare dintre AO „Parteneriate pentru fiecare copil”, AO ,,Centrul
Național de Formare, Asistența, Consiliere si Educație din Moldova” și Consiliul
Raional Cimișlia;
3. Se aprobă crearea unui Comitet local de conducere la nivelul raionului pentru
implementarea Proiectului „ Edificarea unei societăți în care fiecare fată și băiat își
realizează potențialul la maximum cu respect și demnitate” în următoarea
componență:
Vadim Torgai - vicepreședinte al raionului;
Motroi Mihail - șef, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei;
Nadejda Ciobanu - specialist în protecția copiilor aflați în situații de risc DASPF;
Sergiu Suhan - viceprimar or.Cimișlia;
Garaba Gabriela - șef interimar, Direcția Învățămînt General Cimișlia;

Svetlana Moroz - ONG ,,Tineri pentru tineri”;
Mihail Tretiacov – comisar-șef IP Cimșlia;
Olga Gorban - șef Direcția Finanțe a Consiliului Raional;
Valentina Cojocaru - psiholog, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei.
4. Comitetul nou creat va activa în strictă conformitate cu Acordul de Colaborare și
legislația în vigoare, iar în caz de eliberare din funcţiile publice deţinute, a unor
membri ai Comitetului respectiv, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate
de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără a fi aprobată o altă decizie;
5. Controlul asupra executării prezentei decizii urmează a fi exercitat de
Vicepreşedintele raionului în probleme sociale.
6. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la
cunoştinţă:
- Direcției Asistenţă Socială şi Protecţia a Familiei;
- Direcţiei Învățămînt General Cimișlia;
- Inspectoratului de poliţie Cimișlia;
- Persoanelor vizate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia
www.raioncimislia.md.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnează:
Secretarul consiliului

Gheorghe Netedu

Coordonat:
Vicepreședintele al raionului

Vadim Torgai

Avizat:
Secretarul consiliului

Gheorghe Netedu

Șef, SAP

Mariana Vasluian

Specialist principal, Serviciul Juridic

Viorica Ciuntu

Proiect elaborat de:
Șef DASPF

Mihail Motroi

Nota informativă
La proiectul de Decizie nr.___din__________2021
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare

În scopul 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, în conformitate cu:
- Legea R. Moldova nr.338/1994 „Privind drepturile copilului”,
- Legea R. Moldova nr.140/2013 privind protecția copiilor aflați în situație de risc și
a copiilor separați de părinți.
Pentru a exprima dorinţa de a stabili un parteneriat de lungă durată. Pornind de la
responsabilitățile și obligațiile Republicii Moldova în domeniul protecției
drepturilor copilului pe care și le-a asumat prin apartenența la diverse organisme
internaționale, precum Consiliul Europei și Organizația Națiunilor Unite precum şi
ratificarea mai multor acte internaționale în domeniul protecției drepturilor copilului.
Recunoscând necesitatea unificării și coordonării eforturilor în vederea asigurării protecției
drepturilor copiilor avînd la bază Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului,
Legislaţia naţională în domeniul drepturilor copilului şi asistenţei sociale;
Consiliul Raional(DASPF și DÎG Cimișlia) şi PPFC, CNFACEM (Părţile) își exprimă
acordul să înregistreze în prezentul document perceperea lor comună şi angajamentul
asumat în asigurarea dreptului copilului de a creşte într-un mediu familial sigur şi protejat,
lipsit de sărăcie şi exploatare.

Jurist DASPF

Sofia Tcacenco
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7

PĂRŢILE SEMNATARE ALE ACORDULUI
Consiliul Raional Cimișlia, în continuare Consiliul Raional, situat pe adresa: Bd.Ștefan
cel Mare, 12, reprezentat de …………., Preşedintele raionului Cimișlia;
Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru fiecare copil”, în continuare PPFC,
înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 26.03.2010 (număr de
înregistrare MD 02286), cod fiscal 1010620002091, cu sediul în mun. Chișinău, str. M.
Kogălniceanu, 75, reprezentată de către Daniela Mămăligă, Președinte;
şi
AO ,,Centrul Național de Formare, Asistență, Consiliere si Educație din Moldova”,
în continuare CNFACEM, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la
.........., cod................, cu sediul în mu. Chișinău..............
PREAMBUL
Consiliul Raional Cimișlia şi PPFC
Exprimînd dorinţa de a stabili un parteneriat de lungă durată;
Pornind de la responsabilitățile și obligațiile Republicii Moldova în domeniul protecției
drepturilor copilului pe care și le-a asumat prin apartenența la diverse organisme
internaționale, precum Consiliul Europei și Organizația Națiunilor Unite precum şi
ratificarea mai multor acte internaționale în domeniul protecției drepturilor copilului;
Recunoscând necesitatea unificării și coordonării eforturilor în vederea asigurării
protecției drepturilor copiilor avînd la bază Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile
Copilului, Legislaţia naţională în domeniul drepturilor copilului şi asistenţei sociale;
Consiliul Raional Cimișlia şi PPFC, CNFACEM (Părţile) sunt de acord să înregistreze
în prezentul document perceperea lor comună şi angajamentul asumat în asigurarea
dreptului copilului de a creşte într-un mediu familial sigur şi protejat, lipsit de sărăcie şi
exploatare.
1. ACORDUL
1.1.

Toate anexele constituie o parte din Acord, şi sunt înscrise în definiţia acestuia. În
caz de inconsistenţă sau ambiguitate dintre cele menţionate în anexe şi stipulările
prezentului Acord, stipulările Acordului vor fi prioritare.

1.2.

Prezentul Acord este scris în limba română, în două exemplare, care au aceiaşi
putere juridică.

2. PRINCIPIILE ACORDULUI
În procesul de realizare a prevederilor prezentului acord Consiliul Raional Cimișlia
şi PPFC se vor ghida de următoarele principii:

2.1
–
–
–
–

respectarea drepturilor şi a interesului superior al copilului;
respectarea dreptului copilului de a creşte şi a se educa în familie;
respectarea identităţii copilului;
protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării;

– respectarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de
vârsta şi gradul său de maturitate;
– abordarea non-discriminatorie;
– abordarea complexă şi individualizată a copilului;
– respectarea demnităţii umane;
– asigurarea accesului familiilor la forme de sprijin adecvate pentru creşterea,
bunăstarea şi protecţia copiilor;
– intervenţia timpurie la nivel comunitar, limitată în timp;
– abordarea multidisciplinară a cazului;
– confidenţialitatea informaţiei;
– solidaritatea socială;
– parteneriatul;
– transparenţa în procesul de luare a deciziilor.
3. OBIECTUL ŞI TERMENUL DE VALABILITATE ALE ACORDULUI
3.1.

Consiliul Raional, PPFC, CNFACEM şi sunt de acord să conlucreze la
implementarea proiectului „Edificarea unei societăți în care fiecare fată și băiat își
realizează potențialul la maximum cu respect şi demnitate” (în continuare
Proiectul) finanțat de Uniunea Europeană, care are drept scop final asigurarea
faptului că până în ianuarie 2024, copiii în Republica Moldova sunt tratați cu
respect și demnitate ca titulari de drepturi depline, în conformitate cu Convenția
Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului. În acest context,
Consiliul Raional şi PPFC vor colabora şi vor întreprinde eforturi comune în scopul
consolidării sistemului local de protecție socială de a răspunde prompt la
îngrijorările și riscurile privind bunăstarea copiilor și de a oferi asistență continuă
şi durabilă copiilor și familiilor.

3.2.

Proiectul va acorda suport structurat raionului Cimișlia pentru a aplica o abordare
sistemică față de prevenirea primară, consolidarea și menținerea familiei drept
precondiții cheie pentru dezvoltarea pe termen lung. Consiliul Raional va fi susținut
să extindă la nivel local politicile aprobate de către Guvern prin consolidarea
capacităților instituțiilor și specialiștilor locali de a dezvolta servicii bazate pe
familie, programe psihosociale inovatoare de suport pentru copii în situație de risc,
victime ale violenței și copii cu părinți migranți.
În perioada februarie 2021 – ianuarie 2024, Proiectul va oferi autorităților publice
din raionul Cimișlia asistenţă tehnică în consolidarea sistemului local de protecție a
copilului contribuind la:

a. Susținerea CR în dezvoltarea unui sistem eficient și coerent de protecție socială prin
dezvoltarea unei game de servicii de sprijin familial și de îngrijire alternativă de tip
familial;
b. Susținerea CR în dezvoltarea practicilor inovatoare care vizează copiii în situație de
risc, copiii victime ale violenței și pe cei rămași fără îngrijire ca rezultat a migrației
părinților;
c. Consolidarea principiului participării copiilor în prestarea serviciilor sociale pentru
copii şi familii, precum şi crearea Consiliului Consultativ al Copiilor ca o platformă
de participare a copiilor;
d. Facilitarea parteneriatelor durabile între APL și OSC la nivel local pentru a asigura
implementarea eficientă a programelor de prevenire și a celor specializate;

3.3.

PPFC şi Consiliul Raional vor acţiona în conformitate cu prevederile prezentului
acord, realizînd activităţile preconizate în Anexa 1.

4. RESPONSABILITĂŢILE PARTENERILOR SEMNATARI
Consiliul Raional se angajează să:
4.1.

asigure buna desfăşurare a Proiectului, instituind, odată cu semnarea prezentului
acord, un Comitet local de conducere care să includă factorii de decizie şi
conducătorii instituţiile relevante pentru atingerea obiectivelor stabilite de către
ambele părţi;

4.2.

asigure o cooperare eficientă dintre toate structurile locale responsabile de
bunăstarea şi protecţia copilului: APL de nivelul I, Direcţia asistenţă socială şi
protecţie a familiei (DASPF); Direcţia Învăţământ General, Direcţia Finanţe,
Centrul Individual al Medicilor de Familie (CIMF), Centru de Sănătate Cimișlia,
Inspectoratul raional de Poliţie, Consiliul raional pentru protecţia drepturilor
copilului, Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate, Serviciul
de asistenţă psihopedagogică etc. pentru a majora la maxim eficacitatea serviciilor
de prevenire a separării copilului de familie sau reintegrare în familia biologică sau
extinsă, serviciilor de îngrijire de tip familial, precum şi asigurarea unui mediu
prietenos şi non-violent în şcolile de cultură generală;

4.3.

asigure consolidarea sistemului de prevenire a separării copiilor de familie, a
mecanismelor de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor şi
asigurarea bunăstării copilului, şi pentru identificarea, evaluarea referirea, asistenţa
şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării,
exploatării şi traficului;

4.4.

asigure dezvoltarea şi integrarea în sistemul actual de protecţie a copilului a unor
programe de educaţie parentală precum şi să consolideze Serviciul social de sprijin
pentru familiile cu copii;

4.5.

asigure dezvoltarea şi integrarea în sistemul actual de protecţie a copilului a unui
program de asistenţă psihosocială pentru copii din familii afectate de abuz de alcool;

4.6.

asigure dezvoltarea şi integrarea în sistemul educațional a unui program educațional
pentru copii in situație de risc, victime ale violentei si copii rămași fără îngrijire ca
rezultat al migrației părinților;

4.7.

asigure dezvoltarea şi integrarea în sistemul educațional a unui program de
consiliere si reabilitare pentru copii victime ale violentei, îngrijitorii copiilor,
precum si copii traumatizați ca rezultat al migrației părinților;

4.8.

asigure consolidarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă, diversificînd
tipurile de plasament pentru a acoperi toate necesităţile copiilor;

4.9.

să încurajeze participarea societății civile în procesul de elaborare şi implementare
a politicilor cu privire la drepturile copilului, inclusiv contractarea serviciilor
sociale;

4.10. asigure resursele umane necesare pentru buna funcţionare a serviciilor/programelor

dezvoltate;
4.11. asigure planificarea în bugetul DASPF/DÎG a cheltuielilor anuale pentru

serviciile/programele dezvoltate;

4.12. în cazul alocării de PPFC a unor fonduri, echipamente, altor resurse să garanteze

utilizarea acestora doar pentru atingerea scopului şi obiectivelor conținute în acest
acord şi pentru implementarea activităţilor specificate în Anexa 1. În cazul deciziei
de alocare a resurselor financiare pentru implementarea proiectului, Consiliul
Raional va asigura deschiderea unui Cont trezorerial pentru acumularea mijloacelor
băneşti şi gestionarea şi raportarea conform bugetului aprobat de ambele părţi.
Detaliile privind transferul, gestionarea şi raportarea cu privire la cheltuieli vor fi
agreate de părţi printr-un acord adițional la acest Acord de Parteneriat;
4.13. prezinte, prin intermediul DASPF şi DÎG raportul narativ şi statistic trimestrial

despre implementarea activităţilor sub aspectul de realizare a obiectivelor
Proiectului, pînă pe data de 30 a ultimei luni din trimestru;
4.14. colecteze şi analizeze datele referitoare la situaţia beneficiarilor din raion şi să

participe împreună cu partenerul finanţator la procesul continuu de evaluare,
monitorizare a progresului înregistrat în cadrul proiectului dezvoltat;
4.15. faciliteze şi susţină campanii de sensibilizare şi informare a publicului larg referitor

la efectele negative ale instituţionalizării asupra dezvoltării copilului şi necesitatea
creşterii lui în familie;
4.16. promoveze activ pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia, ale direcţiilor de

profil, pe reţelele sociale existente activităţile desfăşurate în cadrul proiectului; să
participe la emisiuni radio şi/sau TV tematice; să ofere interviuri pentru presa locală,
regională şi cea naţională; să acorde suport la organizarea vizitelor de studiu ale
jurnaliştilor în teritoriu; să utilizeze instrumentele de comunicare dezvoltate în
cadrul proiectului (logo, baner, leaflet, alte materiale de informare); să menţioneze
în interviuri donatorul şi PPFC; să solicite suport pe domeniul comunicare de la
PPFC;
4.17. informeze PPFC în scris, cît mai curînd posibil, despre orice circumstanţe locale

care ar putea împiedica capacitatea Consiliului Raional de a administra Proiectul;
4.18. asigure, la solicitarea PPFC, buna organizare a vizitelor de administrare a

Proiectului din partea donatorului cu participarea reprezentanţilor Ministerului
Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
Familiei;
4.19. promoveze la nivel local şi naţional experienţa pozitivă acumulată în rezultatul

implementării Proiectului.
PPFC se angajează să:
4.20. ofere Consiliului Raional Cimișlia asistenţă tehnică în implementarea Proiectului în

raionul Cimișlia, conform anexei 1;
4.21. susţină autorităţile locale în evaluarea serviciilor destinate copilului şi familiei,

elaborarea unui plan strategic de dezvoltare a sistemului de servicii axat pe creşterea
copilului în familie şi implementarea lui;
4.22. susţină autorităţile locale în evaluarea necesităţilor de instruire a factorilor de

decizie şi profesioniştilor care activează în domeniul protecţiei copilului, elaborarea
unui program de instruire şi implementarea lui;
4.23. susţină autorităţile locale în dezvoltarea capacităţilor persoanelor de decizie, a

specialiştilor din domeniul protecţiei copilului în: evaluarea necesităţilor şi
planificare strategică, managementul serviciilor şi mecanisme de suport,

dezvoltarea şi prestarea serviciilor de suport familial şi consolidare a competenţelor
parentale, cu accent pe intervenţie timpurie, dezvoltarea şi prestarea serviciilor de
asistenţă psihosocială pentru copiii din familii afectate de abuz de alcool, prestarea
serviciilor alternative de tip familial în conformitate cu standardele minime de
calitate, aplicarea unui sistem eficient de prevenire a separării copilului de familie,
stabilirea şi consolidarea conlucrării intersectoriale în prevenirea primară şi
asigurarea bunăstării copilului precum şi în prevenirea neglijării şi a violenţei faţă
de copil, alte aspecte în funcţie de necesităţile identificate pe parcurs de către
Proiect;
4.24. faciliteze parteneriate durabile între autoritățile locale și organizațiile societății

civile la nivel local pentru a asigura implementarea programelor de prevenire și a
celor specializate;
4.25. ofere materiale informative dezvoltate în cadrul proiectului (sigla, baner, leaflet şi

alte materiale; să informeze despre vizitele de studiu ale jurnaliştilor; să transmită
orice informaţie relevantă pentru buna comunicare a acţiunilor proiectului;
4.26. promoveze la nivel local şi naţional experienţa pozitivă acumulată în rezultatul

implementării Proiectului.
CNFACEM se angajează să:
4.27. ofere Consiliului Raional asistență tehnică în implementarea Proiectului în raionul

Cimișlia, conform anexei 1;
4.28. susțină autoritățile locale în dezvoltarea şi implementarea unui program educațional

pentru copii in situație de risc, victime ale violentei si copii rămași fără îngrijire ca
rezultat al migrației părinților;
4.29. susțină autoritățile locale în dezvoltarea şi implementarea unui

program de
consiliere si reabilitare pentru copii victime ale violentei, îngrijitorii copiilor,
precum si copii traumatizați ca rezultat al migrației părinților;

4.30. susţină consolidarea capacităţilor DÎG pentru a asigura copiilor un mediul şcolar

prietenos, incluziv şi non-violent şi a asigura prevenirea primară a riscurilor privind
bunăstarea copilului;
5. ADMINISTRARE
4.1. DASPF şi DÎG sunt delegate de către Consiliul Raional Cimișlia ca instituţie

responsabilă de implementarea Proiectului.
4.2. DASPF îi revine rolul de facilita şi susţine consolidarea sistemului de servicii sociale

în scopul eficientizării prevenirii separării copilului de familie şi asigurării unui mediu
familial protector şi sigur.
4.3. DÎG îi revine rolul de a facilita şi susţine asigurarea unui mediu prietenos, non violent

în şcolile de cultură generală.
4.4. Comitetul de conducere creat la nivel de raion prin Decizia Consiliului Raional, va

avea in responsabilitate facilitarea, susţinerea şi administrarea implementării
proiectului. Componenţa nominală a Comitetului va fi coordonată şi stabilită de
comun acord, iar în calitate de preşedinte al Comitetului de conducere va fi delegat
vicepreşedintele raionului pe probleme sociale. Părţile se vor informa reciproc, în
scris, cu privire la orice schimbări în cadrul componenţei Comitetului de conducere

cu două săptămâni înainte de producerea schimbărilor. În acest caz, precum şi în alte
cazuri modificarea scrisă poate fi făcută şi prin fax sau poştă electronică.
4.5. PPFC şi CNFACEM îşi rezervă dreptul de a desemna, la rîndul, său un coordonator

local de proiect.
4.6. PPFC şi CNFACEM îşi rezervă dreptul de a solicita participarea, ocazională, la

şedinţele Consiliului Raional. În astfel de cazuri, PPFC va prezenta din timp o notă
scrisă Secretarului Consiliului, explicând de ce participarea este considerată necesară
sau dorită.
6. DURABILITATE
6.1.

Consiliul Raional va asigura durabilitatea a serviciilor/programelor pentru copii şi
familii dezvoltate în cadrul proiectului.

7. COMMUNICARE ŞI BRANDING
7.1.

Părţile vor păstra confidenţialitatea în ceea ce priveşte orice chestiune sau
informaţie pe care o vor deţine ca rezultatul încheierii prezentului Acord, cu
excepţia cazului cînd această informaţie deja ţine de domeniul public. Părţile vor
asigura că personalul, contractorii şi asociaţii lor vor avea aceleaşi obligaţii de
confidenţialitate.

7.2.

Consiliul Raional va respecta regulile de vizibilitate ale proiectului stabilite de
Uniunea Europeana şi PPFC. Includerea logo-urilor celor doua organizaţii şi a
textului standard care vizează Proiectul, în toate materialele produse (scrise sau
editate) şi prezentate în cadrul evenimentelor publice organizate în cadrul
proiectului, dar şi în afara lui, este obligatorie. Expunerea panoului informativ
despre Proiect (oferit gratis de PPFC) în cadrul oricărui eveniment desfăşurat sub
egida Proiectului este, de asemenea, obligatorie. Formatul materialelor şi foile de
antet sunt anexate la acord.

7.3.

Nici una din părţi nu va utiliza numele sau logotipul celeilalte părţi fără a obţine în
prealabil o autorizare.

7.4.

Nici una din părţi nu va întreprinde activităţi care ar putea prejudicia sau ar putea
afecta reputaţia celeilalte părţi.

8. FORŢA MAJORĂ
8.1.

Părţile nu poartă răspunderea pentru neexecutarea sau executarea parţială a
condiţiilor prezentului Acord dacă aceasta este consecinţa intervenirii unei forţe
majore.

8.2.

Părţile consideră drept forţă majoră: conflicte armate, cataclisme naturale, epidemii,
acţiuni teroriste, interdicţii introduse de organe guvernamentale, care ar face
imposibilă activitatea de mai departe a uneia sau a ambelor părţi contractante.

8.3.

Partea afectată de forţă majoră va înştiinţa cealaltă parte despre apariţia cazului de
forţă majoră în decurs de cinci zile calendaristice de la apariţia acesteia.

9. LITIGII
9.1.

Toate litigiile ce pot interveni prin prezentul contract sau in legătura cu executarea
sau interpretarea lui se vor soluţiona de părţi pe cale amiabilă.

9.2.

Dacă acest lucru nu va fi posibil soluţionarea lor va fi de competenţa instanţei de
judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

10. CLAUZE FINALE
10.1. Secţia întitulată „Preambul” nu are nici un efect contractual din punctul de vedere
juridic.
10.2. Prezentul Acord conţine o percepere deplină şi un acord complet între părţi în ceea
ce priveşte subiectul acestuia, şi se aplică întru excluderea tuturor acordurilor sau
înţelegerilor precedente scrise sau verbale.
10.3. Prezentul Acord poate fi modificat sau completat numai printr-un acord comun
semnat de reprezentanţii împuterniciţi ai părţilor contractante.
10.4. Prezentul Acord va fi interpretat în conformitate cu Legislaţia Republicii Moldova.
ANEXE LA ACORD
Anexa 1

Sumarul proiectului

În numele

În numele

Consiliului raional

AO «Parteneriate pentru AO «Centrul Național de
fiecare copil»
Formare,
Asistența,
Consiliere si Educație din
Moldova»
Preşedinte

Cimișlia
Preşedintele raionului
Cimișlia
Semnătura:
L. Ş.
Data

În numele

Semnătura:
L. Ş.

Preşedinte

Data

Semnătura:
L. Ş.
Data

ANEXA 1

Sumarul Proiectului
„Edificarea unei societăți în care fiecare fată și băiat își realizează potențialul la
maximum cu respect şi demnitate”
Organizații implementatoare: AO „Parteneriate pentru fiecare copil”, AO „Centrul
Național de Formare, Asistență, Consiliere si Educație din Moldova”
Parteneri: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării; Autoritățile Publice Locale din raioanele Cantemir, Cimișlia, Cimișlia și
Ștefan Vodă
Perioada de implementare: 1 Februarie 2021 – 31 Ianuarie 2024
Buget total: 631578 EURO
Contribuția PPFC: 31579 EURO
Proiectul va acorda suport structurat Guvernului Republicii Moldova și celor 4 raioane
(Cantemir, Cimișlia, Cimișlia și Ștefan Vodă) pentru a aplica o abordare sistemică față de
prevenirea primară, consolidarea și menținerea familiei drept precondiții cheie pentru
dezvoltarea națională pe termen lung. Guvernul Republicii Moldova va fi susținut să
extindă la nivel național politicile aprobate ce presupun practici inovatoare, care au
demonstrat un impact pozitiv asupra bunăstării copiilor.
La nivel local, proiectul va lucra în 4 raioane pentru a reconfigura sistemul local de îngrijire
a copilului prin consolidarea colaborării dintre structurile și serviciile existente de
prevenire primară și consolidare a familiei în vederea asigurării protecției și îngrijirii
afectuoase a copiilor. Proiectul va consolida capacitățile instituțiilor și specialiștilor locali
de a dezvolta servicii/programe psihosociale inovatoare de suport pentru copii în situație
de risc, victime ale violenței și copii cu părinți migranți. O prioritate va fi consolidarea
participării copiilor în serviciile sociale adresate acestora. Organizațiile locale ale societății
civile vor fi ajutate să mobilizeze actori comunitari, să instituie parteneriate durabile și să
fie parteneri cheie ai APL în dezvoltarea programelor și serviciilor.
Scopul proiectului: Copiii în Republica Moldova sunt tratați cu respect și demnitate ca
titulari de drepturi depline, în conformitate cu Convenția Organizației Națiunilor Unite
privind drepturile copilului
Proiectul are la bază două obiective generale cu următoarele acţiuni generale:
Obiectuvul 1. Promovarea coordonării intersectoriale şi a sinergiilor existente pentru a
asigura protecția drepturilor copiilor și bunăstarea lor.
Acțiuni:
 Susținerea Guvernului în revizuirea legislației pentru a asigura abordarea /
integrarea aspectelor legate de violența asupra copiilor și bunăstarea lor;
 Susținerea MECC, MSMPS și 35 APL în punerea în aplicare la nivel de ţară a
mecanismului de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor
privind bunăstarea copilului în scopul soluționării prompte a îngrijorărilor ce ţin de
bunăstare, precum și a prevenirii riscului de violență asupra copiilor;
 Dezvoltarea și implementarea campaniilor de sensibilizare.

Obiectivul 2. Susținerea a 4 APL în consolidarea sistemului local de protecție socială de a
răspunde prompt la îngrijorările și riscurile privind bunăstarea copiilor și de a oferi
asistență continuă şi durabilă copiilor și familiilor
Acțiuni:
 Susținerea a 4 APL în dezvoltarea unui sistem eficient și coerent de protecție socială
prin dezvoltarea unei game de servicii de sprijin familial și de îngrijire alternativă
de tip familial;
 Susținerea a 4 APL în dezvoltarea practicilor inovatoare care vizează copiii în
situație de risc, copiii victime ale violenței și pe cei rămaşi fără îngrijire ca rezultat
a migraţiei părinților;
 Consolidarea principiului participării copiilor în prestarea serviciilor de îngrijire a
copilului, precum și extinderea în cele 4 APL a activității Consiliului Consultativ al
Copiilor ca o platformă de participare a copiilor;
 Facilitarea parteneriatelor durabile între APL și OSC la nivel local pentru a asigura
implementarea eficientă a programelor de prevenire și a celor specializate din 4
raioane ale RM.
Rezultate preconizate ale proiectului:
 Acte juridice revizuite;
 Ghiduri metodologice și programe de instruire privind prevenirea primară a
riscurilor privind bunăstarea copilului elaborate și integrate;
 Profesioniști din toate sectoarele instruiți în implementarea legislației de prevenire
primară a riscurilor privind bunăstarea copilului;
 Reprezentanții mass-media instruiți pentru a promova activ drepturile și bunăstarea
copiilor;
 Programe inovatoare bazate pe cercetările cu privire la traumă dezvoltate, testate și
integrate;
 Profesioniști și practicieni locali instruiți și aplică servicii sociale îmbunătățite și
abordări inovatoare;
 Copii împuterniciți ca apărători ai drepturilor copilului;
 OSC-urile locale sprijinite pentru a deveni parteneri cheie în furnizarea de servicii
pentru copii.

