
REPUBLICA MOLDOVA
CONSII-II]L ITAIONAL ORIIE,I

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2,'I'e|: +373 235 22058,22650,
Irax: +373 235 20662,

e-mail: consiliu.orhei@)or.md http://www.or.md

proiect

DECIZIANT.4/6
din 04 mai2022

Cu privire la Acordul de Colaborare

in temeiul prevederilor art.43 (1) lit. t) al Lcgii m.436 din 28.12.2006 privind administralia
publica local6, art.10, 118-126, Codul Administrativ nr.11612018, art. 22 qi art.35 din Convenlia ONtl
din 20 noiembrie 1989 cu privire la drepturile copilului, art. 53 alin. (6) din Codul familiei nr. 1316-XIV
din26 octombrie 2000,art.25,art.27,art.30dinLegeanr.338 din 15 decembric l994privinddrepturile
copiilor, art.14 alin. (l), art.24 din I-egea nr.27}-XYI din l8 decembrie 2008 privind azilul in I{epublica
Moldova, art.71lit. q) din Lcgca nr. 140 din 14 iunie 2013 privind proteclia speciald a copiilor aflali in
situalie de risc qi a copiilor separali de pirinli, art. 10 alin. (1) sub pct. 4) Ei art. I I alin. (l) din Legea nr.
241-XYI din 20 octombrie 2005 privind prevcnirca qi combaterea traficului dc fiinle umane, art. 641
alin. (l) art.85 din Legeanr.200 din 16 iulie 2010 privindrcgimul strlinilorin RepublicaMoldova,
Legii nr. 140 din 14.06.2013, privind proteclia speciali a copiilor aflafi in situalie de risc Ai a copiilor
separali de pdrinfi, Dispozilia nr. 14 din 14 aprilie 2022, a Comisiei pentru Situalii Exceplionale a

Republicii Moldova, in scopul promovdrii Ei suslinerii proiectelor sociale, dedicatc copiilor aflali in
situalii de risc, Consiliul Raional

DECIDE:

l. Se aprobd Acordul de Colaborarc intrc Consiliul I{aionul Orhci Ei AO "Parteneriate pcntru
fiecare copil ".

2. Se imputerniceqte Prcqedintcle Itaionului Orhei, dl Dinu J'urcanu, pentru semnarea Acordului
de Parleneria intre Consiliul Raionul Orhei Ei AO "Parteneriate pentru fiecare copil ".

3. Se imputerniceEte dna Minzdtean Gabriela, qef Direcfie Generald Asistenfd Sociald qi

Proteclia Iramiliei Orhei, de a punc in aplicare prevederile legate de parteneriat in cadrul
prczcntului Acord.

4. Prezenta Dccizic se includc in Itcgistrul dc Stat al actelor locale, cu drcpt dc atac in
Judccdtoria Orhei in termen de 30 zile de la publicarc in condiliilc codului administrativ.

5. Vicepreqedintele raionului dna fatiana Platon, comisia consultativd de spccialitate educalie.
asistenld sociald, sdndtate public6, cultur6, tineret Ei sport (dl. A.Capbdtut), vor asigura
controlul cxecut6rii prczentei Decizh.

qedinfei

Consiliului Raional Serghei Caraman

D.Jurcanu - pregedintele raionului

f{i-1;ftPtaton vicepregedintele raionului
Coordonat:

S.Caraman-sccrctarul Consiliului Raional
Colun ge1, Direcfia Generald Finan{e
Minzf,teanu qcf. Direclia Generala Asisten{E SocialI qi Protectia Familiei

Yizat:

M.BAtrincea - $ef, Serviciul Juridic
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4ANEXE LA ACORD

PARTILE SEMNATARE ALE ACORDULUI

Consiliul Raional Orhei, in continuare Consiliul raional, situat pe adresa: municipiul Orhei, strada Mihai Emincscu 2 ,

reprezental de dl Dinu Jurcanu, Pregedintele raionului Orhei;

AO ,,Parteneriate pcntru fiecare copil", (PPF'C) Asocia{ie obgteascS, inregistratd local, situatd pe adresa Republica

Moldova, mun. Chiqin[u, str. M. Kogdlniceanu,T5,of.3,T,reprczcntatd de dna Mamaliga Daniela, Director.
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PREAMBUL

Consiliul raional Orhei qi PPFC

exprimdnd dorinla de a stabili un parteneriat de lungd duratd;

qvand la bazd art. 22 ;i art. 35 din Convenlia ONU din 20 noiembrie 1989 cu privire la drepturile copilului, art. 53 alin.
(6) din Codul familiei nr. 1 3 16-XIV din 26 octombrie 2000, art. 2 5, art. 27, art. 30 din Legea nr. 3 38 din I 5 decembrie
1991 privind drepturile copiilor, art. ll alin. (l), art. 24 din Legea nr. 270-XVI din l8 decembrie 2008 privind azilulin
Republica Moldova, art. 7l lit. q) din Legea nr. 110 din 14 iunie 2013 privind proteclia speciald a copiilor aJlali in
situqlie de risc Si a copiilor separali de pdrin1i, art. l0 alin. (l) sub pct. 4) ;i art. I I alin. (l) din Legea nr. 21L-XVI din
20 octombrie 2005 privind prevenirea Si combaterea traficului defiinle umane, art. 64 1 alin. (l) art. 85 din Legea nr.
200 din l6 iulie 2010 privind regimul strdinilor in llepublica Moldova;

reafrmdnd suslinerea reciprocd in implementarea politicilor nalionale;i inlernalionale, in domeniul protecliei copilului,

sunt dc acord sf, conlucreze larealizarea urmdtorului Obiectiv:

Asigurarea protec(iei ;i ingrijirii copiilor refugia{i din Ucraina, care se aflI pe teritoriul Republicii Moldova gi

sunt neinsoli{i sau separafi de ingrijitori, prin cresterea ;i consolidarea capacitl{ii sistemului de protec{ie a

copilului de a oferi plasamente dc ingrijire de tip familial.

Proiectul iqi propune urmitoarele rezultate scontate

- C6tre decembrie 2022, cel pu{in l3 asisten{i parentali profesioniEti (actuali qi noi) din cadrul serviciului asisten(5
parentalI profesionistd a Direc{iei Generale Asistenld Social6 Ei Protec{ia lramiliei din raionul Orhei, presteazd

servicii de plasament de tip familial pentru copii rcfugiati, carc sunt ncinsolili sau separa(i de ingrijitori.

- Cdtre deccmbrie 2022, cel pu{in 20 copii refugiali, care sunt neinsoli{i sau separagi de ingrijitori, trdiesc in
mediul familial ce asigur6 bunf,starea Ei oferd cildurd gi siguran[d.

Consiliul raional Orhei gi PPFC sunt de acord si inregistreze in prezentul document, viziunea lor comund gi angajamentul
asumat in asigurarea dreptului copilului de a cregte intr-un mediu familial sigur qi protejat.

I. ACORDUL

L1. Prezentul Acord este scris in limba rom6n6, in doud exemplare, carc au aceiagi putcre juridici.

2. PRINCII'IILEACORDULUI

2.1 in procesul de realizare a prevcderilor prezentului acord Consiliul raional Orhei gi AO ,,Parteneriate pentru
fiecare copil", se vor ghida de urmdtoarele principii:

- respectarea gi promovarea drepturilor copilului;

- respeclarea dreptului copilului s5 trdiascd intr-un mediu familial protector care sd ii asigure bunf,starea in baza

necesitdlilor sale individuale qi sd-i promoveze dezvoltarea intregului potential;

- transparen{d gi deschidcre in proccsul de cooperare;

- eficient6 qi responsabilitate;

3. OBIECTUL $I TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

3.1.1 Consiliul raional Orhei gi PPFC sunt de acord sA conlucreze la implcmentarea proiectului ,,Protectia copiilor,
femeilor ;i familiilor in situalii de urgcn{i " (Blue Dots) - Centre de sprijin pentru copii Ei familii" (ir
continuare Proiectul), implementat de PPFC cu suportul financiar al UNICEF p6nd in decembrie 2022. Proiectul
va susline dezvoltarea serviciilor de ingrijire alternativd bazate pe familie. Perioada de implementare a

Proiectului este aprilie 2022 - decembrie 2022. Pd4lle vor acliona in conformitate cu prevederile prezentului
acord implementdnd activitAtrile preconizate din cadrul proiectului;

3.3. Proiectul vine sd ofere asistentd in consolidarea sistemului de protcclic a copilului prin consolidarea serviciului
asisten{a parentald profesionistd care sd rdspundd la ncccsitalile copiilor refugiali, carc sunt ncinso{i(i sau

separa{i de ingrijitori. PA4ile vor ac(iona in conlormitatc cu prevederile prezentului acord, implementdnd

activit[trile preconizate in Anexa L

4. RESPONSABILITATILE PARTENERILOR SEMNATARI

Consiliul raional Orhci se angajeazd:

4.1.1. sd asigure o cooperare eficicntd dintre toatc structurile locale responsabilc de protectia copilului: Primdriile,
Direc(ia generald asistcnfd sociald gi protcclie a familie i Orhci (DGASPF); Direc(ia gcncrali cducalie (DGIf),
Centrul de sdndtate nr. l, Spitalul Raional Orhci, Comisariatul de Polilie, Consiliul raional pentru protectia
drepturilor copilului, Comisia pentru protec(ia copilului aflat in dificultate, Serviciul de asisten{i psio-
pedagogicS, pentru a oferi serviciile de calitate pentru copii refugiali care sunt neinsolili qi separafi;
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4.1 .2. sa asigure cet pulin 8 asisten(i parentali profesioniqti angajati la momcnt in cadrul serviciului asisten{i parcntalI
profesionistd a DGASPF Orhei, pentru prestarea serviciilor dc ingrijirc pcntru copii neinsolili sau separali dc
ingrijitori - refugiali din Ucraina;

4.2. sd asigure angajarea a cel pu{in 5 asisten{i parentali profesioniqti noi care pe perioada proiectului vor presta
servicii de ingrijire pentru copii neinsolili sau separali de ingrijitori - refugiafi din Ucraina;

4.3. sI asigure plasamentul a cel puJin 20 copii refugiafi;

4.3.1. si suslinf, gi faciliteze integrarea in societatc si incluziunca cducafionald a copiilor rcfugia{i, plasali in Serviciul
de asistenfl parentald profesionistd a DGASPF Orhei, prin implicarea activd a corpului didactic din institu(iile de
invdfdmdnt general qi prcgcolar, a asistenfilor sociali comunitari, Ei a spccialigtilor din DGASPIT care vor lucra
nemijlocit cu aceEtia;

4.4. sf, faciliteze consolidarea capacitalillor profesionale a speciali;tilor din cadrul Serviciului de asisten(i parentald
profesionistd si din cadrul Comisiei pcntru protcc(ia copilului aflat in dificultate in particular, in ceea cc privegte
sus!inerea copiilor refugiali ;

4.5. sd faciliteze gi sd suslind campanii de sensibilizare qi informare a publicului larg, referitor la necesitElile copiilor
refugia(i, care sunt neinsolili sau separa{i de ingrijitori si recrutarea asistenlilor parentali profesioniqti, care si
presteze serviciile pentru aceqtia;

4.6. sd gestioneze suportul financiar oferit dc AO,,Partencriate pentru fiecare copil" pentru copii rclugiali afla1i
neinsolili sau scpara(i dc ingrijitori pc teritoriul fArii Ei carc, sunt plasali in Scrviciul de asistenla parentald
profesionist6;

4.6.1 . sd aprobe Decizra privind deschiderea unui Cont trezorerial pentru DGASPF Orhei, pentru acumularea
mijloacelor bf,negti, care vor fi transferate de la AO <Parteneriate pentru fiecare copil> pentru cxecutarca
proiectului nominalizat;

4.6.2. sd asigure prin intcrmcdiul DGASPF Orhci, activitAtile de contabilitate, inclusiv ccrcrc dc finanlare qi/sau devize
de cheltuieli pentru pl[lilc prcconizate gi s[ prczcnto AO,,Partcneriate pentru fiecare copil" pdndpe data dc l0 a

lunii urmdtoare, dupd hnalizarea trimcstrului, pcntru care se clcctucazd raportarea financiari, conl-orm cerinlelor
partenerilor fi nanlatori ;

4.7. sd garanteze utilizarea tuturor fondurilor, echipamentelor qi altor bunuri Ei resurse oferite de AO,,Parteneriate
pentru fiecare copil", in legdturl cu implementarea acestui proiect, doar pentru atingerea obiectivelor continute
in acest acord gi pentru implcmentarea activitatilor specificate in Anexa 1;

4.8. sd colecteze gi si analizeze datele referitoare la situa(ia bcneficiarilor proiectului din raion gi sd participe,
impreund cu paftenerul finanfator, la procesul continuu de evaluare si monitorizare a progresului inregistrat in
cadrul proiectului dezvoltat;

4.9. sd informeze AO,,Partencriate pentru fiecars copil" in scris, c6t mai curdnd posibil, despre orice circumstan[e
locale care ar putea impiedica capacitatea Consiliului raional Orhei, de a administra proicctul finantat de AO
,,Pafteneriate pentru fiecarc copil";

4.LO. sd faciliteze vizitcle de aministrare a Proiectului din panea echipei AO ,,Parteneriatc pentru fiecare copil" Ei a

donatorului (UNICEI" Moldova);

AO ,,Parteneriate pcntru fiecare copil" se angajeazd:

4.L1,. s6 ofere partenerilor suport tehnic gi financiar (Anexa 2) in implemcntarca Proiectului in raionul Orhci;

4.1,2. sd asigurc finan{arca plasamentclor copiilor qi salarizarca a 5 asistcnlilor parcntali profesioni;ti noi angajali;

4.13. sd asigure consolidarea capacitdlilor profesionale a specialiqtilor din cadrul Serviciului de asistenJd parentalS
profesionistd, in particular, in ceea ce privegte suslinerea copiilor refugiafi;

4.L4. sd asigurc consolidarea capacitAlillor Comisiei pentru proteclia copilului aflat in dificultate, in particular, in ceea

ce priveqte sus{inerea copiilor refugiali;

5. ADMINISTRARE

5.L. Direclia Generald Asistenli sociald gi protecfic a familiei Orhei, este dclegatd de cdtre Consiliul raional Orhei ,

ca institujie responsabili de implementarea Proiectului;

5.2. AO,,Parteneriate pentru fiecare copil" igi rezervd dreptul de a desemna, la rdndul sdu, un coordonator local de

proiect;
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5.3.

5.4.

5.5.

Specialiqtii implicati in implcmentarea proiectului vor lucra cu autoritdtrile publicc localc de nive lul I, in vederea
sensibilizdrii Ei recrutdrii solicitanlilor la postul dc APP;

P6(ile se vor informa reciproc, in scris, cu privire la orice schimbdri, care ar putea duce la modificarea
stipul6rilor prezentului Acord, in termen de doui sdptdmdni pdnd la produccrca schimbdrilor. in acest caz,
precum gi in alte cazuri, modificarea scrisd poate fi licutd gi prin pogtd electronicd;

AO ,,Parteneriate pentru fiecare copil" igi rezervd dreptul de a solicita participarca, ocazionald,, la gedinlele
Consiliului raional. In astfel de cazuri, AO ,,Parteneriate pentru fiecare copil", va prezenta din timp, o notd scrisd
Secretarului Consiliului, explicdnd dc cc participarea este consideratd necesard sau dorit6.

6. AUDIT

6.1. AO,,Partcneriate pentru ficcare copil" iqi rezcrvi dreptul de aangaja o Companie de audit indepcndcntI, pentru
arealiza auditul operaliunilor financiar-contabile realizate in cadrul proiectului;

6.2. AO,,Parleneriate pentru fiecare copil" va avea acces ori dc cAtc ori va fi necesar la informatia cu privirc
utilizarea fondurilor primite de la AO ,,Partencriatc pentru ficcarc copil".

7. DURAI}ILITATE

7.1,. Cazurile copiilor neinsolili sau separali de ingrijitori, refugia{i din Ucraina, referite cdtre DGASPF Orhei, vor fi
examinate de c[tre Comisia pentru protec(ia copilului aflat in dificultate qi vor fi integratc in sistemul de
protec{ie local, fiind oferit tot sprijinul de care e nevoie pentru asigur-tarea dreptului acestor copii la familie,
inclusiv reunificarea lor cu familia biologicd sau extins6.

7.2. Consiliul raional va asigura durabilitatea deplind a serviciului dezvoltat in cadrul proicctului inccpdnd cu I

ianuarie 2023,in baza rcsursclor financiarc disponibilc.

8. ALTTDONATORT

8.1. Prczentul Acord nu punc impedimcnte Consiliului raional Orhei, sd g[seascf, donatori suplimentari pentru
dezvoltarea Proiectului, cu condilia cd in fiecare asemenea caz sc vor indeplini urmitoarcle:

8.1.1. Consiliul raional Orhci infomeazd AO,,Parteneriate pentru fiecare copil" despre toate detaliilc relevante in
acest caz. Asemenea cazuri nu va avea impact advers asupra abilitAtii Consiliului raional Orhei de a implementa
Proiectul, la care se referd prezentul Acord;

8.1.2. Asemenea cazuri nu vor avca impact advers asupra durabilit[(ii Proicctului;

8.1.3. Consiliul raional Orhei, nu va c6uta sursc financiare pentru oricare din activitdlile pe care AO,,Partcncriatc
pcntru ficcare copil" le finan\eaz,la in prezcnt;

8.1.4. Consiliul raional Orhei, nu va c6uta suslinere financiard din partea unor surse care ar putea prejudicia imaginea
sau activitatea AO ,,Pafteneriate pentru fiecare copil" sau a donatorului.

9. CONFIDENTIALITATEA INFORMATTILOR

9.1. P64ile vor pdstra confidenlialitatea in ccca cc privegte orice chestiune sau informatie pe care o vor de{ine ca
rezultatul inchcierii prezentului Acord, cu cxceplia cazului cdnd aceastd informafic dcja {ine de domeniul public;

9.2. Pa(ile vor asigura cd personalul, contractorii gi asocialii lor vor avea acclcaqi drcpturi gi obligalii cu privire la
confidenlialitate.

10. coMUNTcARE $I BRANDING

10.1. Nici una din p6(i, nu va utiliza numclc sau logotipul celeilalte pd4i sau a donatorului lbrd de a obline in
prealabi I o autorizarc;

L0.2. Nici una din pd(i, nu va intreprindc activildfi care ar putea prejudicia sau ar putea alecta reputalia celeilalte
p6(i.

lr. FORTA MAJORA

11.1. Pd(ile nu poaftd rlspundcrea pentru neexecutarea sau cxecutarea pa(iali a condiliilor prezentului Acord dacd

aceasta este consccinla intervenirii unei fo(c majore;

1.1..2. Pi4ile considerd drept fo(6 majord: conflicte armate, cataclismc naturale, epidemii, ac{iuni teroriste, inlerdiclii
introduse de organe guvernamentale, care ar face imposibild activitatea de mai departe a uneia sau a ambelor
pdrfi contractante;
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11.3. Partea afectati de fo4i majord va inqtiinla cealaltd parte despre aparilia cazului de fo46 majori in decurs de

cinci zile calendaristicc de la aparilia acesteia.

I2. LITIGII

1,2.1. Toate litigiile ce pot interveni prin prezentul contract sau in leg6tura cu executarea sau interpretarea lui sc vor
solu{iona de p6rli pe cale amiabila;

12.2. Daca acest lucru nu va fi posibil, solu{ionarea l<lr va fi dc competenta instanfci de judccata in conformitate cu
lcgislatria in vigoare a Itepublicii Moldova.

13. CLAUZE FINALE

13.1. Seclia intitulatd ,,Preambul" nu are nici un efect contractual din punctul de vedere juridic;

13.2. P64ile vor pdstra confiden(ialitatea in ceea ce privegte orice chestiune sau informatie pe care o vor de{ine ca
rezultatul incheierii prezentului Acord, cu exceplia cazului cdnd aceastd informafie deja {inc de domeniul public.
P5(ile vor asigura cI personalul, contractorii qi asocialii lor vor avea aceleagi obliga(ii de confiden{ialitate;

13.3. Prezentul Acord con{inc o pcrccpcre deplini gi un acord complet intre pA(i in ceea ce privegte subicctul acestuia,
gi se aplicd intru excluderea tuturor acordurilor sau infelegerilor preccdentc scrise sau verbale;

13.4. Prezentul Acord poate fi modificat sau completat numai printr-un acord comun semnat de reprezentanlii
imputernici{i ai pdrtilor contractante;

13.5. Prezentul Acord va fi interpretat in conformitate cu Legisla[ia Republicii Moldova.

ANEXE LA ACORI)

Consiliului raional Orhci

Semndtura:

Numele: 'f-urcanu Dinu

Functia Prcqedintclc raionului Orhe i

AO <l)artencriate pentru fiecare copil>>

Semnitura:

Numele: DanielaMdmdligl

Functia: Director
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ANEXA I
la Acordul dc Colaborare

ActivitSli previzute in cadrul proiectului:

Semnarea acordului de colaborare - aprilic - mai 2022

DesfhEurarea campaniei publicitare privind recrutarea solicitanlilor la func(ia de asistent parental profesionist -

mai - august2022

Recrutarea solicitanlilor la funclia de asistent parental profesionist mai iulie 2022

Consolidarea capacitlfilor specialiqtilor din cadrul serviciului de asistenla parentald prolcsionistS (specialiEti +

asistenlii parentali profesionigti) - mai-iunie 2022

Instruirea solicitanlilor la funclia de asistent parental profesionist iunie - august 2022

Aprobarea asisten{ilor parentali profesioniEti iulie-august 2022

Plasamentul copiilor refugia{i, care sunt neinsolili qi separali in familiilc asisten{ilor parentali profesioniqti

aprilie - decembrie 2022

Organizarea grupurilor de suport pentru copii refugiali din plasamcnt mai - decembrie 2022

Oferirea supervizf,rilor sistematice specialiEtilor din cadrul Serviciului de Asistenfa parentalI profesionisti

aprilie - dec,embrie 2022

ANEXA 2
la Acordul de Colaborare

Proiectul ,,Protec{ia copiilor, femeilor gi familiilor in situatii de urgen(I " (Illue Dots), finan{at de cltre UNICEF
Moldova gi implementat de AO ,,Partencriate pentru fiecare copil" in parteneriat cu Consiliul raional Orhei

Bugetul proiectului pentru perioada mai - iulie 2022

Nr Linia de buget
UnitI(i
(pers) Luni Suma Total

I Salariu asisten{ilor parentali profesioniqti 5 J 10.000 150.000

2 Indemnizalie unica la plasamcnt t0 10.000 100.000

J Indemniza{ie lunara 10 J 2.500 75.000

4

Plali adifionale de suport pentru copii in func{ie de

necesitali 10 J 2.500 75.000

5 Grupuri de suport pentru copii 20 J 300 18.000

6 Grupuri dc suport pentru APP l0 J 500 I 5.000

433.000
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NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie

,,Cu privire Ia Acordul de Colaborare"

l. Denumirea autorului ;i dupl caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Direc{ia Generald Asisten(d SocialS si Protec}ia Familiei Orhei.

2. Condi{iile ce au impus elaborarca proiectului de decizie ;i finalit5{ilc urmiritc
Proiectul de decizie este elaborat in corespundere cu prevederile actelorjuridice na{ionale gi internafionale: av6nd labazd
arl.22 gi art. 35 din Convenfia ONU din 20 noiembrie 1989 cu privire la drepturile copilului, art. 53 alin. (6) din Codul
familiei nr. l3l6-XlV din 26 octombrie 2000, art.25,art.27, art.30 din Legea nr.338 din 15 decembrie 1994 privind
drepturile copiilor, art. 14 alin. (l), art.24 din Legea nr.270-XVI din l8 decembric 2008 privind azilul in Republica
Moldova, arl.71 lit. q) din I-egea nr. 140 din 14 iunic 2013 privind protcclia special[ a copiilor afla1i in situa{ie de risc qi

a copiilor separalide pirinli, art. l0 alin. (l) sub pct.4) qiart. I I alin. (1) din Lcgca nr. 241-XYl din 20 octombric 2005

privind prevenirea gi combaterea traficului de fiinfe umane, arl.64l alin. (l) art. 85 din I-egea nr. 200 din 16 iulie 2010

privind regimul strlinilor in Republica Moldova, Legiinr. 140 din 14.06.2013, privind protec(ia specialf, a copiilor afla1i

in situalie de risc gi a copiilor separa{i de pdrinti, precum Ei Dispozilia nr. I4 din l4 aprilie 2022, a Comisiei pentru
Situolii Exceplionale u Republicii Moldovu, punctul 22: "IdentiJicarea, osistenla qi monitorizurea copiilor in situalie
de risc, veniyi de pe teritoriul Ucruinei tn periouda decluririi stdrii de rdzboi tn Ucraina se va reulizu tn conformitate
cu mecanismul intersectorial de cooperare, propunem spre aprobare Acordul de Colaborarc dintre AO "Parleneriate

pentru ficcarc copil " qi Consiliul l{aional Orhci.
3. Principalele prevederi ale proiectului ;i eviden{ierea elementelor noi: suporl in implcmcntarea proiectului ,,Protectia

copiilor, femcilor ;i familiilor in situatii de urgenfl " (Blue Dots) Centrc dc sprijin pcntru copii gi familii",
implcmcntat dc AO "Parteneriate pentru fiecare copil ", cu suporlul financiar al UNICIIF, p6ni in decembrie 2022.
Proiectul va sus[ine dezvoharea scrviciilor de ingrijire alternativd bazate pc lamilic. Obiectivul Acordului de colaborare,
este asigurarea protec{iei qi ingrijirii copiilor rcfugiati din lJcraina, carc sc afli pc teritoriul l{epublicii Moldova, qi anume
in Raionul Orhei;i sunt neinsoli[i sau separa{i de ingrijitori, prin creEterca gi consolidarea capacit6lii sistemului de

protec{ic a copilului, de a oferi plasamente de ingrijire de tip familial. in urma prevederilor din Acordul de colaborare
propus spre aprobare, Consiliul l{aional Orhei, va beneficia de suporl din partea AO "Parteneriate pentru ficcare copil",
in implementarea I{egulamentului privind instituirea mccanismului intcrscctorial dc cooperarc pentru identificarca,
asistenla, Ei monitorizarea copiilor afla1i in situalii dc risc, vcnili dc pc tcritoriul lJcrainci in pcrioada dcclardrii stirii dc
rdzboi in Ucraina, carc este obligatoriu dc implemcnlal dc toatc structurilc de asistcnld sociali tcritoriald dc pc tcritoriul
Rcpublicii Moldova. Conform prcvedcrilor Acordului dc Colaborarc , inaintat sprc aprobarc, Consiliul l{aional Orhci,
va bcneficia de susfinere practicd qi financiard in dcsldqurarca activit[lilor prcvf,zutc in cadrul acordului.

4. Fundamentarea economico financiari. Implementarea proiectului de decizic prcvede alocdri de mijloace financiare din
partca AO "Parteneriate pentru fiecare copil ", carc se angajeazd sd aloce resurse financiare pentru cel pulin 20 copii
neinsolili, refugiali din Ucraina, plasali in serviciul social asislenld parenlald profesionistd din raionul Orhei, salarizarca
a 5 asisten(i parentali profesionigti noi angajali gi acordarca sporului dc compensare pentru 8 asistenli parentali
profesioniEti deja activi, ce vor avca in plasamcnt copii re t'ugiali.

5. Modul dc incorporare a actului in cadrul normativ in vigoarc. Proicctul dccizic sc incorporcazi in sistcnrul actclor
normativc qi nu neccsiti abrogarea/modificarea altor dccizii.

6. Avizarca gi consultarea publicl a proiectului de dccizic
lnbaza celor expuse, proiectul deciziei "Cu privire la Acordul dc Colaborare" a fost avizaldl^ prcqedintcle raionului,

vicepreEcdintele raionului responsabil dc domeniul asistenld sociald gi cultur6, Sccretarul Consiliului I{aional, Dirccgia

Generali Asistenld Sociald gi Protec{ia Familiei, Direclia Gcnerald l"inanfc, Serviciul Juridic.

in scopul respectf,rii prevederilor Legii nr.239 din I 3 noiembrie 20 I 3 privind transparenta procesului dccizional proicctul

deciziei este plasat pe pagina wcb a Consiliului raional www.or.md la dircctoriul Transparenld decizionald, sec(iunea

Consultdri publi ce ale proiectelor.

7. Constatlrilc expertizci juridice
in tcmciul ar1.37 din Legea nr. l00 din 22 dcccmbrie2017 cu privirc la actelc normativc, proicctul dcciziei a fost expus

expertizeijuridice dc cf,tre Serviciul Juridic. Structura $i continutul actului corcspund normclor dc tchnicd lcgislativd.

Reiegind din cele cxpuse, proiectul de decizie sc propune spre avizarc comisiilor consultative de specialitate Ei aprobare

in cadrul qedin{ci Consiliului raional.

$cf DGASPIT Minzdtcan Gabricla


