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                                                          DECIZIE nr. 5/14                                            
 

din  25 august 2016        

 

,,Cu privire la încetarea activității  

Casei de Copii tip familie din s. Văsieni” 

 

      Examinând demersul Direcției Asistență socială și Protecția Familiei nr.1145 din 

16.08.2017 și cererea părintelui educator Arnăut Elizaveta din s. Văsieni pentru 

transferarea acestuia din funcția de părinte educator în funcția de asistent parental 

profesionist, în scopul asigurării protecției drepturilor copiilor rămași fără îngrijire 

părintească, ținând cont de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a 

Serviciului  de asistență parental profesionistă (în redacție nouă)  aprobat prin Decizia 

Consiliului raional Telenești nr.7/9 din 29.12.2014, în conformitate cu prevederile 

pct.18,48 și 82 din Hotărârea Guvernului nr.937 din 12.07.2002 pentru aprobarea 

Regulamentului casei de copii de tip familial, în baza art.74 ali. 1 a Codului Muncii, 

ținînd cont de avizul pozitiv al Comisiei consultative pentru problem sociale, în 

temeiul art. 43(1) lit. ,,r” , (2) și art.46 (1)al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, Consiliul raional, 

Decide: 

1.  Se aprobă desființarea casei de copii tip familie din s. Văsieni, create în baza 

părintelui educator Arnăut Elizaveta domiciliată în s. Văsieni. 

2. Șeful Direcției Asistență socială și Protecția Familiei Telenești , în 

conformitate cu prevederile  actelor normative în vigoare, va întreprinde măsurile ce se 

impun pentru: 

a) Transferarea părintelui educator Arnăut Elizaveta din funcția de părinte 

educator  în funcția de asistent parental profesionist, 

b) Plasarea copiilor din casa de copii tip familie nominalizată în Serviciul 

Asistență Parentală Profesionistă. 

3.  Se abrogă deciziile Consiliului raional nr.2/51 din 19.03.2009 ,,Cu privire la 

crearea casei de copii de tip familial Arnăut. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii urmează a fi exercitat de 

Vicepreședintele raionului pentru problem sociale. 

 

Președintele ședinței                                                          Alexandru Zară     

 

Secretarul Consiliului raional                                              Sergiu Lazăr 
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Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Teleneşti 

Notă informativă la proiectul de 

Decizie nr.___din__________________2017 

1. Cu privire la încetarea activităţii Casei de copii tip familie din s. Văsieni . 

2. Suportul juridic. Proiectul Deciziei cu privire la încetarea activităţii Casei de copii 

tip familie din s. Văsieni este elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului 

de organizarea şi funcţionare a Serviciului de asistenţă parental profesionistă (în 

redacţie nouă) aprobat prin Decizia Consiliului raional Teleneşti nr.7/9 din 29.12.2014, 

în conformitate cu prevederile pct. 18,48 şi 82 din Hotărârea Guvernului nr.937 din 

12.07.2002 pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial în baza 

art.74 alini a 1 Codului Muncii, ţinînd cont de avizul pozitiv al Comisiei consultative 

pentru probleme sociale, în temeiul art. 43(1) lit. „r” , (2) şi art. 46 (1) al Legii nr. 436- 

XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional.  

3. Scopul proiectului de decizie este să asigure : 

 Atenție, îngrijire și educație  mai deosebită  copiilor din plasament. 

4.Argumente: La moment în cadrul Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 

Teleneşti sunt 5 CCTF cu 23 de copiii în plasament și 10 APP cu 25 de copii în 

plasament. 

În baza art.13 a Hotărârii de Guvern a Republicii Moldova nr.937 din 12.07.2002 

se menţionează faptul că în Casa de copii tip familie pot fi plasaţi de la patru pînă la 

şapte copiii.  

Conform art.18 a aceleiaşi Hotăirî de Guvern se menţionează că în caz de 

lichidare a Casei de Copii tip familie, autoritatea tutelară de nivelul doi va căuta o altă 

formă de plasament pentru copiii minori aflaţă în plasament la moment. Deoarece, 

părintele educator a Casei de copii din s.Văsieni a înaintat cererea pentru transfer din 

propria dorinţă în Serviciul de Asistenţă parentală profesionistă. Copiii vor fi plasaţi şi 

ei în Servicul respectiv avînd oportunitatea de a beneficia de mai multă atenție și 

îngrijire din partea asistentului parental profesionist deoarece în plasament vor fi 

plasați pînă la 4 copii. 

 

Şef   DASPF      Teleneşti                                                                     Angela Sîrbu 
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