
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

P R O I E C T

D E C I Z I E  N r . « T  /

Cu privire Ia aprobarea Acordului de Parteneriat

în  conform itate cu:

- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea adm inistrativă;
- art. 43 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind adm inistraţia publică locală;
- Legea asistenţei sociale nr.547/2003;
- Legea R. M oldova nr. 338/1994 privind drepturile copilului;
- Legea R. M oldova nr. 140/2013 privind protecţia copiilor aflaţi în  situaţie de risc 
şi a copiilor separaţi de părinţi;

-Hotărârea Guvernului nr. 228/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate 
al echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire;

- Hotărârea Guvernului nr.270/2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind 
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, 
asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, 
exploatării şi traficului.

Avînd drept scop realizarea protecţiei drepturilor copiilor, în m od special, închiderea 
serviciului rezidenţial din Centrul de plasam ent şi reabilitare pentru  copii de vârstă 
fragedă din mun. Chişinău, prin dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial şi 
prevenirea separării copilului de familie, Consiliul Raional Cim işlia,

1. Se aprobă Acordul de Parteneriat între Asociaţia Obştească CCF Moldova -  Copil, 
Comunitate, Familie şi Consiliul Raional Cimişlia.

2. Se îm puterniceşte preşedintele raionului, dom nul M ihail O lărescu, să semneze 
Acordul de Parteneriat între Asociaţia Obştească CCF Moldova -  Copil, Comunitate, 
Familie şi Consiliul Raional Cimişlia.

DECIDE:



3. Se desem nează responsabil pentru im plem entarea prezentului A cord de 
Parteneriat şeful D irecţia A sistenţă Socială şi Protecţie a Fam iliei, dl M ihail 
Motroi.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii urmează a fi exercitat de
vicepreşedintele raionului, dl Vădim  Torgai.

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 
cunoştinţă:

- V icepreşedintelui raionului dlui Torgai Vădim;
- Direcţiei A sistenţă Socială şi Protecţie a Familiei;
- D irecţia Finanţe;
- Serviciului Contabilitate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional C im işlia w w w .raioncim islia.m d.

Preşedintele şedinţei 
Contrasemnează: 
Secretarul consiliului

Coordonat:
Preşedintele raionului

Avizat:
Vicepreşedintele raionului 

Secretarul consiliului 

Şef, Secţia Administraţie Publică 

Şef, Serviciul Juridic

Gheorghe N etedu

Mihai Olărescu

Vădim Torgai 

heorghe Netedu 

Mariana Vasluianu 

Ghenadie Grosu

Proiect elaborat:
Şef, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Mihail Motroi

http://www.raioncimislia.md


Nota informativă

La proiectul de Decizie nr. din Mf.PŞ, 2022 

Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat

în  scopul protecţiei drepturilor copiilor, în  m od special, închiderea serviciului 
rezidenţial din Centrul de plasam ent şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă din mun. 
Chişinău, prin dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial şi prevenirea separării 
copilului de familie, dezvoltării unui sistem integrat de servicii care să consolideze 
familia pentru a putea îngriji proprii copii, iar în situaţii în care acest lucru nu e posibil să 
asigure copiilor îngrijire familială alternativă potrivită, în  conform itate cu:

Legea R. M oldova nr. 338-XIII din 15.12.1994 „Privind drepturile copilului”, 
Legea R. M oldova nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia copiilor aflaţi în 

situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.
Pentru a exprim a dorinţa de a stabili un parteneriat de lungă durată.

Recunoscând necesitatea unificării şi coordonării eforturilor în vederea asigurării 
protecţiei drepturilor copiilor avînd la bază Convenţia N aţiunilor U nite privind Drepturile 
Copilului, Legislaţia naţională în domeniul drepturilor copilului şi asistenţei sociale; 
Consiliul Raional(DA SPF) şi CCF (Părţile) îşi exprim ă acordul să înregistreze în 
prezentul docum ent perceperea lor com ună şi angajam entul asum at în asigurarea 
dreptului copilului de a creşte într-un m ediu familial sigur şi protejat, lipsit de sărăcie şi 
exploatare.

Jurist DASPF Sofia Tcacenco



Anexa
la Decizia Consiliului raional 

Nr. din ______2022

ACORD DE PARTENERIAT

Acordul de parteneriat, în continuare Acord, este încheiat între Asociaţia Obştească CCF 
Moldova -  Copil, Comunitate, Familie,(în continuare CCF) înregistrată la Ministerul Justiţiei 
al Republicii Moldova, nr.2952, din 08.04.2004, reprezentant oficial al organizaţiei Hope and 
Homes for Children din Marea Britanie (HHC UK), în persoana preşedintelui organizaţiei, 
dna Liliana Rotaru, care activează în baza statutului, şi Consiliul Raional Cimişlia, în persoana 
preşedintelui raionului, dl Mihail Olărescu, care activează în baza Legii cu privire la 
Administraţia Publică Locală, nr. 436-XV din 28.12.2006, ambele numite în continuare Părţi.

1. Dispoziţii generale

CCF îşi desfăşoară activitatea în baza Convenţiei ONU cu privire de Drepturile Copilului, 
ratificată şi semnată de Republica Moldova în 1993 şi în baza legislaţiei naţionale. CCF în 
parteneriat cu HHC din Marea Britanie sprijină copiii aflaţi în dificultate să se dezvolte într-un 
mediu familial cu respect pentru realizarea drepturilor lor, un mediu în care copiii îşi pot realiza 
potenţialul complet şi oferă instrumentele practice pentru o schimbare pozitivă în viaţa copilului, 
familiei şi comunităţii.

Ca bază legislativă a acţiunilor menţionate în prezentul Acord servesc următoarele acte 
normative: Legea nr. 140/2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a 
copiilor separaţi de părinţi, Hotărârea Guvernului nr. 228 din 28.03.2014 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de activitate al echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului 
naţional de referire, Hotărârea Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea 
Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, 
referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, 
exploatării şi traficului, legislaţia internaţională în domeniul drepturilor copilului, Convenţia ONU 
cu privire la Drepturile Copilului.

2. Scopul acordului:

Prezentul Acord este încheiat în scopul realizării reformării, în mod special, închiderea serviciului 
rezidenţial din Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă din mun. Chişinău, 
prin dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial şi prevenirea separării copilului de familie.

3. Principii:

Prezentul acord va fi implementat cu respectarea următoarelor principii:

• Respectarea interesului superior al copilului prin asigurarea de către stat a tuturor 
condiţiilor;

• Protecţia datelor cu caracter personal;
• Comunicare transparentă şi eficientă;



Schimb operativ de informaţie dintre Consiliul Raional Cimişlia, Direcţia Asistenţă Socială 
şi Protecţia Familiei, Direcţia Finanţe şi CCF;

4. Obiectivele Acordului:

a) Dezinstituţionalizarea copiilor din Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă 
fragedă din mun. Chişinău (CPRCVF) originari din raionul Cimişlia prin identificarea 
formei optime de protecţie pentru fiecare copil;

b) Prevenirea instituţionalizării copiilor prin asistenţă oferită familiei;
c) Dezvoltarea şi crearea serviciilor alternative de tip familial (Casă de Copii de Tip Familial 

şi Asistenţă Parentală Profesionistă) în conformitate cu legislaţia naţională;
d) Consolidarea capacităţii specialiştilor din domeniul protecţiei copilului şi a specialiştilor 

din asistenţă medicală primară pentru asigurarea unui sistem durabil de protecţie a copiilor;

5. Responsabilităţile părţilor:

5.1. CCF va asigura asistenţă tehnică în:

a) Dezinstituţionalizarea copiilor originari a raionului Cimişlia din Centrul de plasament şi 
reabilitare pentru copii de vârstă fragedă din mun. Chişinău, în baza legislaţiei naţionale şi 
a modelului CCF;

b) Monitorizare copiilor pentru o perioadă de la 6 la 18 luni după dezinstituţionalizare, în 
funcţie de necesitate;

c) Prevenirea instituţionalizării copiilor 0-7 ani din raionul Cimişlia;
d) Oferirea de suport (inclusiv financiar) şi monitorizare pentru copiii şi familiile lor incluşi 

în programul de prevenire;
e) Dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial (APP/CCTF) în raionul Cimişlia 

(campanii de informare, instruire iniţială a solicitanţilor la funcţia de părinţi educatori şi 
asistenţi parentali profesionişti);

f) Oferirea de suport şi monitorizare pentru serviciile noi create, dar şi a celor dezvoltate 
anterior în scopul asigurării funcţionării eficiente.

g) Consolidarea capacităţilor specialiştilor din domeniul protecţiei copilului şi familiei, din 
sistemul de asistenţa medicală primară şi din sistemul educaţional prin oferirea de instruire 
şi mentorat;

h) Informarea anuală Consiliul Raional Cimişlia referitor la acţiunile realizate în baza 
Acordului de Parteneriat;

5.2 Consiliul Raional Cimişlia va asigura:

a) Coordonarea activităţii Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi a Direcţiei 
Finanţe din raionul Cimişlia în scopul implementării eficiente a reformei sistemului de 
protecţie a copilului aflat în dificultate prin dezinstituţionalizarea copiilor din Centrul de 
plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă din mun. Chişinău, originari din 
r.Cimişlia;

b) Prevenirea instituţionalizării copiilor din raionul Cimişlia;
c) Dezvoltarea continuă a serviciilor alternative de tip familial, conform legislaţiei naţionale 

(APP, CCTF) în limitele surselor financiare disponibile;



d) Dezvoltarea tuturor formelor de prestare a Serviciului social de sprijin pentru familiile cu 
copii (sprijin familial primar, secundar, ajutor bănesc), în limitele surselor finaciare 
disponibile;

e) Bugetarea, în limitele surselor finaciare disponibile a serviciilor alternative de tip familial 
şi de Sprijin familial necesare raionului;

f) Cooperarea eficientă şi transparentă cu CCF în procesul de implementare a prezentului 
Acord.

6. Căile de soluţionare a litigiilor

6.1. Părţile prezentului Acord vor întreprinde măsuri pentru soluţionarea litigiile pe cale amiabilă. 
Fiecare parte are dreptul de a completa sau modifica prezentul Acordul doar după consultarea

celeilate Părţi, şi primirea avizului pozitiv în scris.

7. Durata acordului

7.1. Prezentul Acord este încheiat pentru perioada a cinci ani de zile (30.10.2022 -  31.12.2026).
7.2. Termenul de acţiune al prezentului Acord poate fi prelungit prin semnarea de ambele Părţi a 
unui acord adiţional.

8. Dispoziţii finale

Prezentul acord este încheiat în 2 exemplare, ambele cu aceeaşi putere juridică.

Liliana Rotaru____________________

Preşedintele CCF/HHC Moldova 

Data semnării: 2022

Mihail Olărescu____________________

Preşedintele raionului Cimişlia 

Data semnării: 2022


