
 

  Republica Moldova                    Республика Молдова   

   CONSILIUL                 СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI             МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 1/3 

din 04.02.2016 

 

 

Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat  

 cu Asociaţia Obştească CCF Moldova-Copil, 

 Comunitate, Familie, reprezentant oficial  

 al organizației Hope and Homes for Children 

 din Marea Britanie (HHC UK) 

          În conformitate cu art. 14 alin. 1)-2) lit. j), y) din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837-XIII din 17.05.1996,  

Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului, ratificate de Repubica Moldova la 12.12.1990, 

Legea privind drepturile copilului nr.338-XIII din 15.12.1994, Legea privind protecția specială a 

copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr. 140 din 14.06.2013, Hotărîrii 

Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția pe anii 2014-2020 nr. 434 din 

10.06.2014, Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al echipelor 

multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire nr. 228 din 28.03.2014, Hotărârii 

Guvernului 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 nr.270 din 08.04.2014, Hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial nr.937 din 12.07.2002, Hotărârii 

Guvernului cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip 

familial nr. 812 din 02.07.2003, Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu 

privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor 

minime de calitate nr. 760 din 17.09.2014  și luînd în considerație nota informativă a Asociaţiei 

Obştești CCF Moldova-Copil, Comunitate, Familie din 05.10.2015, referitor la prelungirea colaborării 

cu Consiliul municipal Bălți în următorii ani cu scopul de a continua acțiunile începute pe perioada 

anilor 2014 - 2015, menite să contribuie la reformarea și consolidarea sistemului de protecție a 

copilului la nivel local și examinînd Acordul de parteneriat cu Asociaţia Obştească CCF Moldova-

Copil, Comunitate, Familie, reprezentant oficial al organizației Hope and Homes for Children din 

Marea Britanie (HHC UK), care are ca scop implementarea proiectului ”Young children of Moldova – 

understanding needs, developing services, reforming the sustem” (”Copii Moldovei - înțelegerea 

nevoilor, dezvoltarea serviciilor, reformarea sistemului”, - 

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 

 

1. Se aprobă Acordul de parteneriat cu Asociaţia Obştească CCF Moldova-Copil, Comunitate, 

Familie, reprezentant oficial al organizației Hope and Homes for  Children din Marea 

Britanie (HHC UK) (se anexează). 

2. Se pune în sarcina primarului mun. Bălți dlui Renato Usatîi semnarea Acordului de 

parteneriat cu Asociaţia Obştească CCF Moldova-Copil, Comunitate, Familie, reprezentant 

oficial al organizației Hope and Homes for  Children din Marea Britanie (HHC UK). 

3. Se crează Comitetul de Coordonare pentru implementarea proiectului în următoarea 

componență: 

      Irina Serdiuc - președintele Comitetului de Coordonare, secretarul Consiliului 

municipiului Bălți; 



  Membrii Comitetului de Coordonare: 

- Veronica Munteanu, șeful Direcției asistență socială și protecția familiei; 

- Oxana Grosu, specialist principal DASPF; 

- Elena Rusu, specialist principal DASPF;  

- Vera Rusu, șeful DGFE mun. Bălți; 

- Valeriu Slobodean, medic șef al CPTRC din mun. Bălți; 

- Marina Mitrofan, asistent social din echipa mobilă din cadrul proiectului; 

- Ghenadie Șmulschii, președintele comisiei consultative de specialitate pentru activități 

economico-financiare; 

- Elena Grițco, președintele comisiei consultative de specialitate pentru drept și disciplină; 

- Svetlana Urzanovscaia, președintele comisiei consultative de specialitate pentru 

educație, protecție socială și sănătate publică; 

- Vladimir Gula, președintele comisiei consultativă de specialitate pentru gospodărie 

municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului; 

- Igor Basistîi, președintele comisiei consultative de specialitate pentru colaborare cu alte 

autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale. 
4. Primarul mun. Bălți dl R. Usatîi să asigure finanțarea serviciilor alternative de tip familial 

create: Casa de Copii de Tip Familial și Asistență Parentală Profesionistă în limitele 

mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul municipal. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru educație, protecţie socială și sănătate publică, pentru drept şi disciplină, 

pentru activităţi economico-financiare. 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi        Elena GRIȚCO 

      

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului municipal Bălţi        Irina SERDIUС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

 nr. 1/3 din 04.02.2016 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

 

Acordul de parteneriat este încheiat între asociaţia obştească CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie, 

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, Liliana Rotaru, care activează în baza statutului şi Consiliul Municipal Bălți, în persoana 

primarului municipiului Bălți, domnul Renato Usatîi, care activează în baza Legii privind administraţia 

publică locală, nr. 436-XV din 28 decembrie 2006. 

 

      1.  Dispozii generale 

CCF/HHC Moldova, asociaţie obştească, lucrează în baza Convenţiei ONU cu privire de Drepturile 

Copilului, ratificată şi semnată de Republica Moldova în 1993 şi în baza legislaţiei naționale. CCF/HHC 

Moldova în parteneriat cu HHC 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 acțiunilor menționate în prezentul Acord servesc următoarele acte legislative: 

Hotărârea Guvernului nr. 434 din 10.06.2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția pe anii 

2014-2020, Legea nr.140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați 

de părinți, lege ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014, 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, legislația internațională în domeniul drepturilor copilului, Convenţiei ONU cu privire la 

Drepturile Copilului. 

 

Prezentul acord este încheiat în scopul implementării proiectului ” Copiii Moldovei– înțelegerea nevoilor, 

dezvoltarea serviciilor, reformarea sistemului",cu  sprijin financiar de UNICEF  și HHC Marea Britanie. 

 

CCF/HHC Moldova contribuie activ la realizarea reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copilului din 

Republica Moldova prin oferirea asistenţei tehnice la reorganizarea Centrului de plasament temporar și 

reabilitare pentru copii din mun. Bălți. Transformarea Centrului de plasament temporar și reabilitare pentru 

copii mun. Bălți va avea loc prin reintegrarea copiilor în familiile biologice sau extinse, plasarea copiilor în 

servicii alternative de tip familial şi prevenirea instituţionalizării din raioanele nordice ale țării inclusiv 

mun. Bălți. Prevenirea instituţionalizării se realizează prin sprijin direct acordat familiilor aflate în 

dificultate, a căror copii se află în situaţia de risc. 

 

      2. Principii: 

Proiectul va fi implementat cu respectarea următoarelor principii:  

a) comunicare transparentă şi eficientă;  

b) schimb operativ de informaţie dintre Primăria Municipiului Bălți, cu subdiviziunile Direcţia 

Asistenţă Socială și Protecția Familiei, Direcţia Generală Financiar Economică şi CCF/HHC 

Moldova; 

c) interesul superior al copilului, respectarea valorii familiei ca prim responsabil de creșterea și 

educarea copilului, asigurarea de către stat a tuturor condițiilor și sprijinului pentru realizarea acestui 

deziderat. 

 

      3. CCF/HHC Moldova promovează: 

a) Prevenirea instituționalizării copiilor (art. 40 p. 1, 2 Strategia națională pentru protecția copilului 

2014-2020);  



b) Reintegrarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial în familiile biologice sau extinse (art. 40 p. 3,4 

Strategia națională pentru protecția copilului 2014-2020);  

c) Crearea Caselor de Copii de Tip Familial şi serviciilor de Asistenţă Parentală Profesionistă – forme 

alternative de plasament în scopul dezinstituționalizării și prevenirii separării copiilor de familiile lor 

(Legea nr. 123 cu privire la serviciile sociale, art. 43 din Strategia națională pentru protecția copilului 

2014-2020); 

d) Respectarea drepturilor copiilor, inclusiv dreptul la familie (Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind 

drepturile copiilor);  

e) Sprijinirea creşterii şi dezvoltării copiilor în  familie (Legea 140 din 14 din 14.06.2013 privind 

protecţia specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți);  

f)    Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor cu actorii sociali – primăriile, şcolile, grădiniţele, 

unităţile medicale pentru sprijinirea integrarea socială a copiilor reîntorși din instituție (Hotărârea 

Guvernului nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea 

şi funcţionarea Serviciului social  de sprijin pentru familiile cu copii);  

g) Calitate înaltă a instruirii continue şi oportunităţi de dezvoltare pentru specialiştii care lucrează cu 

copiii aflaţi în situație de risc (Legea nr.140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de 

risc și a copiilor separați de părinți);  

h) Calitate înaltă a instruirii iniţiale continue şi oportunităţi de dezvoltare pentru părinţii-educatori şi 

asistenţi parentali profesionişti (Hotărârea Guvernului nr.937 din 12.07.2002 pentru aprobarea 

Regulamentului casei de copii de tip familial, Hotărârea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la  organizarea şi funcţionarea Serviciului de 

asistenţă parentală  profesionistă şi a standardelor minime de calitate). 

 

      4. Scopul și obiectivele proiectului: 

Scopul proiectului este implementarea reformei sistemului de îngrijire a copilului în municipiul Bălți prin 

realizarea următoarelor obiective specifice: 

 

a) Dezinstituționalizarea copiilor originari din mun. Bălți rezidenți ai Centrului de plasament temporar și 

reabilitare pentru copii mun. Bălți(CPTRC) prin identificarea formei optime de protecţie pentru aceștia; 

b) Stabilirea unui mecanism optim și eficient de prevenire a instituționalizării copiilor de vârsta 0-7 ani 

din mun. Bălți; 

c) Sprijinirea APL Bălți în dezvoltarea și crearea serviciilor alternative de tip familial (Casă de Copii de 

Tip Familie şi Asistență Parentală Profesionistă), în conformitate cu legislația națională; 

d) Dezvoltarea unui serviciu creșă socială cu scop de prevenire a instituționalizării copiilor sub 3 ani din 

mun. Bălți; 

e) Consolidarea capacităţii specialiştilor din domeniul protecției copilului și specialiștilor din asistența 

medicală primară pentru asigurarea unui sistem durabil de  protecţie a copiilor. 

 

      5. Responsabilităţile părţilor: 

 

CCF/HHC Moldova va oferi asistenţă tehnică în: 

a) Dezinstituționalizarea copiilor din CPTRC mun. Bălți: 

- Evaluarea iniţială a copiilor din mun. Bălți plasați în CPTRC Bălți; 

- Evaluarea complexă a familiilor copiilor plasați în CPTRC Bălți pentru a identifica   posibilitățile de 

reintegrare a copiilor;  

- Sprijin financiar unic (la necesitate) pentru reintegrarea copiilor în familia biologică sau extinsă; 

- Pregătirea copiilor pentru reintegrare sau plasare în  serviciile sociale;  

- Reintegrarea copiilor în familiile biologice şi extinse sau plasarea lor în Case de Copii de Tip Familial 

/Asistență Parentală Profesionistă (după caz);   

- Sprijin în stabilirea unui sistem de monitorizare a copiilor dezinstituționalizați cu participarea în 

monitorizare de la 6 la 18 luni după transfer, în dependență de necesitate.  

b)   Prevenirea instituționalizării copiilor sub 7 ani din mun. Bălți: 

- Asigurarea financiară (salarizare și transport) și metodologică a echipei mobile care activează în cadrul 

DASPF Bălți și este responsabilă de prevenirea instituționalizării copiilor sub 7 ani din mun. Bălți; 

- Sprijin în dezvoltarea și consolidarea unui mecanism de prevenire a instituționalizării copiilor la nivel 

de mun.Bălți; 

- Sprijin unic financiar şi asistenţă psiho-socială oferite direct familiilor vulnerabile cu risc de abandon 

sau instituţionalizare a copiilor sub 7 ani. 

 



c)   Dezvoltarea serviciilor alternative: 

-    Organizarea unei campanii de recrutare a potențialilor părinţi-educatori şi asistenţi parentali 

profesionişti în mun. Bălți; 

-    Recrutarea și evaluarea potenţialilor părinţi-educatori şi asistenţilor parentali profesionişti în colaborare 

cu DASPF Bălți;  

-    Instruirea și pregătirea părinţilor-educatori şi asistenţilor parentali profesionişti pentru plasarea copiilor 

în situație de risc din mun. Bălți;  

-    Sprijin financiar pentru crearea și monitorizarea serviciilor alternative de tip familiar cu plasarea  

copiilor sub 3 ani;  

-    Potrivirea copiilor cu serviciile sociale de tip familial – APP,CCTF; 

-    Sprijin în stabilirea unui sistem de monitorizare a Caselor de Copii de Tip Familial şi a serviciului de 

Asistenţă Parentală Profesionistă cu participarea în monitorizare pînă în decembrie 2017;  

-    Crearea unei creșe sociale în mun. Bălți în scopul prevenirii instituționalizării copiilor 0-3 ani; 

-    Dezvoltarea unor servicii de zi și susținere a familiilor vulnerabile în cadrul CPTRC Bălți în baza 

evaluării necesităților la nivel de mun. Bălți; 

a) Consolidarea capacităților specialiștilor din domeniul protecției copilului și familiei în 

dezinstituționalizarea și prevenirea abandonului și separării copiilor de mediul familial;  

b) Instruirea specialiştilor din domeniul protecției copilului și specialiștilor din asistența medicală primară 

pentru asigurarea un mecanism de prevenire a separării copilului de familie în mun. Bălți; 

c) Informarea semestrială referitor la acțiunile realizate în baza acordului de colaborare.  

 

Consiliul Municipal Bălți: 

a) Formularea unui demers public referitor la angajamentul APL pentru mediul familial de creștere a 

copilului ca cel mai prielnic și susținerea acelor familii care, temporar, au nevoie de suport suplimentar; 

b) Coordonarea activităţii Direcției Asistenţă Socială și Protecție a Familiei, Direcţia Generală Financiar 

Economică mun. Bălți referitor la prioritizarea copiilor  în situații de risc ca și grup pentru care se 

dezvoltă și se oferă servicii; 

c) Delegarea unei persoane din cadrul Direcției Asistenţă Socială și Protecție a Familiei Bălți pentru a fi 

parte componentă a echipei de implementare a proiectului şi a fi responsabilă de realizarea proiectului 

alături de CCF/HHC Moldova;  

d) Recrutarea potenţialilor prestatori de servicii: părinţi-educatori şi asistenţilor parentali profesioniști, 

inclusiv prin intermediul instituțiilor și serviciilor (medicale, de media, educaționale, de transport etc.) 

municipale;  

e) Evaluarea potenţialilor părinţi-educatori şi asistenţilor parentali profesionişti cu recomandarea 

ulterioară Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate;  

f) Asigurarea financiară a serviciilor alternative nou create (CCTF şi APP); 

g) Asigurarea mecanismului eficient de eliberare a finanţelor pentru CCTF-uri şi APP-uri în termen 

stabilit de lege;  

h) Monitorizarea CCTF-urilor şi APP-urilor împreună cu echipa  mobilă a CCF/HHC Moldova;   

i) Implicarea asistenților sociali și a altor specialiști relevanți din cadrul DASPF Bălți în prevenirea 

instituționalizării copiilor de 0-7 aflați în risc de abandon sau separare de mediul familial; 

j) Sprijin familiilor cu copii reintegraţi (la necesitate);  

k) Monitorizarea cazurilor de reintegrare împreună cu echipa mobilă;  

l) Participarea la întrunirile organizate de CCF/HHC Moldova cu scop de a asigura buna implementare a 

acțiunilor din proiect;  

m) Asigurarea unei conlucrări eficiente dintre asistenții sociali, specialiștii din DASPF Bălți și asistentul 

social din echipa mobilă a CCF/HHC Moldova;  

n) Cooperarea eficientă şi transparentă cu CCF/HHC Moldova în procesul de implementare a proiectului 

prin promovarea accesului la informaţie şi beneficiile necesare pentru asigurarea calităţii, în luarea 

deciziilor, planificarea în conformitate cu legislaţia în vigoare al Republicii Moldova; 

o) Susţinerea financiară a procesului de dezinstituționalizare și prevenirea a copiilor în situație de risc 0-7; 

p) Bugetarea continuă a serviciilor alternative de tip familial necesare municipiului în concordanţă cu 

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;   

q) Informarea CCF/HHC Moldova despre producerea eventualelor schimbări. 

 

      6. Căile de soluţionare a litigiilor 

Pentru soluţionarea litigiilor şi divergenţelor ce pot apărea în urma executării prezentului acord părţile vor 

tinde să le soluţioneze pe cale amiabilă. 



Fiecare parte are dreptul de a completa sau modifica acordul dat doar după consultarea cu cealaltă parte şi 

primirea avizului pozitiv în scris. 

 

      7. Durata proiectului 

Prezentul acord este încheiat  pentru perioada februarie 2016–decembrie 2017, cu posibilitatea de extindere 

și devine valabil din data semnării lui. 

 

     8. Dispoziţii finale 

Prezentul acord este încheiat în 2 exemplare.  

 

 

Liliana  Rotaru,                                                                             Renato Usatîi, 

 

Preşedintele  CCF/HHC Moldova                                                 Primarul mun. Bălți 

 

________   ____________2016                                                  ________  ___________2016 

 

L.Ș.                                                                                                 L.Ș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


