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                                                                                              PROIECT 

    

DECIZIE nr. 3/ 
din    iulie 2019                                                                                                           

 

      ,,Cu privire la Acordul de parteneriat cu A.O. ,,Concordia’’ 

 și crearea Serviciului Social „Cameră de Plasament de Urgență 

 a Victimelor Violenței în Familie”  

 

 Examinând nota informativă a șefului Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei, cu 

referire la crearea serviciului social  ”Camera de Plasament de Urgență a Victimelor Violenței 

Domestice”, proiect obtinut de Asociația Obștească Concordia,   printr-un concurs de ganturi   

înaintate de A.O.Promo-Lex cu suportul financiar al  Delegației Uniunii  Europene in Republica 

Moldova,  printr-un acord de parteneriat intre A.O.Concordia și  Președintele raionului, semnat 

la 01 04.2019, contrasemnat de sefa DASPF;  a Inspectoratului Raional de Politie;  Centru  de 

Sănătate Prietenos Tinerilor, in scopul sporirii gradului de protecție și creșterea accesului 

victimelor violenței in familie la servicii sociale de performanță, precum și dezvoltarea și 

consolidarea parteneriatelor locale la crearea serviciilor de asistență destinate victimelor 

violenței în familie. 

 Pentru consolidarea relațiilor de colaborare între  sectorul  nonguvernamental și  Consiliul  

Raional, în baza Legii cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18.06.2010, art. 9, Legii 

asistenţei sociale nr. 547 din 25.12.2003 cu modificările ulterioare, Legii nr.837 din17.05.1996 

cu privire la asociațiile  obștești, art.5 al. (1), (2), (3) al Legii nr. 435 din 28.12.2006 privind 

descentralizarea  administrativă, precum și Legii 45  din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie, avind avizul pozitiv  al Comisiei consultative pentru probleme 

sociale în temeiul art.  43(1) lit. ”i” și ”t”, 46 al. (1) al Legii nr 436-XVI din 28.12.2006, privind 

administraţia publică locală, Consiliul Raional,   

                                                                        DECIDE:  

 

 1. Se aprobă acordul de parteneriat dintre Consiliul raional Telenești și Asociația Obștească 

,,Concordia’’ cu sediul în  Raionul Telenești, satul Inești, conform anexei nr.1 (parte integrantă a 

prezentei decizii).  

1.1.Se împuternicește Președintele raionului D-na Diana Manoli cu dreptul de a semna în 

numele Consiliului raional Telenești prezentul acord.    

          

 2. Se aproba crearea Serviciului  Social  ”Camera de Plasament de urgență a Victimelor 

Violentei în Familie”,(cu sediul în incinta Centrului  de Plasament pentru Copii Separați de 

Părinți din orașul Telenești ) în subordinea Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei 

Telenești. 

 

 3. Se aprobă  Regulamentul de organizare  și funcționare  a Serviciului Social ”Cameră de 

Plasament de Urgență a Victimelor Violenței în Familie”, conform anexei nr.2 (parte integrantă a 

prezentei decizii).  

 

        4. Se aprobă statul de personal al Serviciului social „Camera de plasament de Urgență a 

Victimelor Violenței  în Familie”, în număr de 1 unitate de funcție cu titlu de asistent social . 
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        5.  Șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei în colaborare cu Direcția Finanțe 

vor întreprinde acțiunile ce se impun la identificarea și planificarea sursele necesare pentru 

întreținerea serviciului nominalizat, în bugetul pentru anul 2020. 

 

        6. Executarea prezentei decizii se pune în seama șefului Direcției Asistență Socială și 

Protecția Familiei.  

 

        7. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii, se pune în seama 

Vicepreşedintelui pentru probleme sociale. 

 

        8.  Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se publică 

pe site-ul www.telenesti.md, inclusiv în buletinul informativ ”Monitorul de Telenești” şi intră în 

vigoare la data includerii în Registru de stat al actelor locale.  

      

 

       Preşedintele şedinţei                                               

 

Secretarul Consiliului raional                                        Sergiu Lazăr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la  

 Consiliului Raional  Telenești nr.___3/  

din data_____ iulie 2019 

 REPUBLICA MOLDOVA                                                                                  
 CONSILIUL RAIONAL                                                                           Asociaţia 

TELENEŞTI                                                         Obştească “Concordia”  
MD-5801, or. Teleneşti, str.31 August, 9                                        MD 5822, s. Inesti raionul Telenesti                                                                                                                                                                                            
tel: (258)2-20-58, 2-26-50, fax: 2-24-50                                           tl/ 79609022, e-mail: 

 e-mail  consiliul@gmail.com                                                 concordya@gmail.com                              
                                                                                                                                      

   
                                                                                                              

ACORD DE PARTENERIAT 
 
 

1. PĂRȚILE SEMNATARE 
 

CONSILIUL RAIONAL TELENEȘTI,  în persoana Preşedintelui raionului, D-na Diana Manoli,  care 
acționează în baza Legii cu privire la Administrația Publică Locală, şi 
ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ „CONCORDIA” – A.O. „Concordia”, cu adresa juridică MD 5822,  s. Inești 
raionul Telenești, reprezentată de către Președinte, Roșca Eugenia, care acționează în baza 
Statutului,    
 
Împărtășind valorile generale ale drepturilor omului și necesitatea unificării eforturilor de 
prevenire și combatere a fenomenului violenței în familie, precum și a eforturilor de a proteja și 
asista victimele violenței în familie; 
 
Bazându-ne pe relații de parteneriat care s-au stabilit în virtutea scopurilor și intereselor comune,  
PĂRŢILE au convenit asupra semnării prezentului ACORD DE PARTENERIAT (în continuare 
Acord). 
  În context,  având ca punct de reper cele menționate, ne propunem următoarele: 
 

2. OBIECTUL 
2.1 Obiectul prezentului Acord îl constituie stabilirea cadrului general pentru cooperarea între 

Părți în vederea dezvoltării serviciilor locale de plasament de urgență pentru victimele violenței 
în familie în raionul Telenești; 

2.2 De asemenea, obiectul prezentului Acord, reglementează modalitatea de cooperare între cele 
doua Părți, stabilește drepturile, obligațiile și atribuțiile părților și asigură baza juridică pentru 
desfășurarea activităților comune; 

2.3 Prezentul Acord este semnat în cadrul Proiectului „Serviciul Asistență a Victimelor Violenței 
Domestice”, implementat cu suportul financiar al Asociației Promo-LEX, din resursele financiare 
oferite de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.  

 

3. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR 

3.1 Părțile se obligă să-şi onoreze responsabilitățile conform prevederilor prezentului Acord şi vor 
menține un dialog deschis în timpul realizării activităților comune, inclusiv vor comunica 
reciproc despre realizări şi insuccese, consultându-se în privința măsurilor de eficientizare a 
acțiunilor de colaborare; 

3.2 Părțile semnatare își asumă responsabilitatea să întreprindă următoarele acțiuni, după cum 
urmează: 
 

3.3 Consiliul Raional Telenești: 
3.3.1 Va aloca, cu titlu gratuit, spațiu pentru crearea și amenajarea Camerei de plasament de 

urgență pentru victimele violenței domestice (Cameră), în incinta „Centrului pentru copii 
separați de părinți” din or. Telenești, r. Telenești; 

3.3.2 Spațiul va fi alocat pentru întreaga perioadă a prezentului Acord, cu posibilitatea extinderii 
termenului, pe o perioadă nedeterminată; 



3.3.3 Va contribui, în limita resurselor disponibile, la amenajarea, dotarea și întreținerea Camerei;  
3.3.4 Va contribui și va participa, după caz, la implementarea activităților proiectului menționat 

în p. 1.3 al prezentului Acord; 
3.3.5 Unde va fi relevant, va contribui la informarea, organizarea și implicarea primarilor și a 

reprezentanților autorităților locale de nivel 1 din raionul Telenești în cadrul activităților 
proiectului; 

3.3.6 Va oferi, cu titlu gratuit, spațiu potrivit, pentru desfășurarea ședințelor, atelierelor de lucru 
sau a altor evenimente din cadrul proiectului, conform planului de acțiuni; 

3.3.7 După încheierea perioadei prezentului Acord, va prelua în gestiune și va instituționaliza 
activitatea Camerei de plasament de urgență pentru victimele violenței domestice și va 
asigura funcționarea acesteia; 

3.3.8 Va facilita oferirea serviciilor de consiliere socială beneficiarilor Camerei și a proiectului 
menționat în p.1.3 al prezentului Acord, prin intermediul asistenților sociali, conform 
atribuțiilor legale, aflați în subordinea Direcției Asistență Socială şi Protecției a Familiei 
Telenești (DASPF), din subordinea Consiliului Raional Telenești; 

3.3.9 Va facilita asistența specializată multidisciplinară a beneficiarilor proiectului, prin 
intermediul Echipelor Multidisciplinare Teritoriale Telenești, aflate în subordinea DASPF 
Telenești; 

3.3.10 Va promova și direcționa potențialii beneficiari către serviciile oferite în cadrul proiectului 
menționat în p.13 al prezentului Acord, prin intermediul primarilor, asistenților sociali și a 
echipelor multidisciplinare teritoriale din raionul Telenești, aflate în subordinea DASPF 
Telenești și a Consiliului Raional Telenești. 
 

3.4  A.O. „Concordia”: 
3.4.1 Va prelua în gestiune, pe perioada implementării prezentului Acord, spațiul alocat de către 

Consiliul Raional Telenești, pentru crearea și amenajarea Camerei de plasament de urgență 
pentru victimele violenței domestice (Cameră), în incinta „Centrului pentru copii separați de 
părinți” din or. Telenești, r. Telenești; 

3.4.2 Va amenaja, din resursele financiare alocate de către Asociația Promo-LEX în cadrul  
proiectului menționat în p.1.3 al prezentului Acord, Camera, conform schiței de proiect;  

3.4.3 Va asigura elaborarea regulamentelor interne de funcționare a Camerei; 
3.4.4 Va coordona aprobarea de către Consiliul Raional Telenești a regulamentelor interne de 

funcționare a Camerei; 
3.4.5 Va asigura funcționarea, inclusiv logistică, a Camerei pe perioada implementării prezentului 

Acord, din resursele proiectului menționat în p.1.3; 
3.4.6 Va coordona și va asigura, din resursele proiectului menționat în p.1.3, asistența primară a 

beneficiarilor Camerei, în perioada de implementare a prezentului Acord; 
3.4.7 Pe perioada prezentului Acord, va gestiona, cu maximă responsabilitate spațiul oferit de 

către Consiliul Raional Telenești pentru crearea și amenajarea Camerei de plasament de 
urgență pentru victimele violenței în familie; 

3.4.8 Va planifica, coordona, implementa, monitoriza și evalua activitățile proiectului menționat 
în p.1.3 al prezentului Acord; 

3.4.9 Va contribui la o bună comunicare și colaborare cu primarii, asistenții sociali și echipele 
multidisciplinare din r. Telenești, în vederea implementării activităților din cadrul 
proiectului menționat în p.1.3; 

3.4.10 Va elabora o Strategie de dezvoltare și instituționalizare a Camerei și serviciilor de 
plasament de urgență pentru victimele violenței domestice în raionul Telenești; 

3.4.11 Va identifica surse financiare pentru asigurarea funcționării și întreținerii Camerei, inclusiv 
după finalizarea proiectului menționat în p.1.3 al prezentului Acord; 

 
 

4. TERMENUL, MODIFICAREA ŞI REZILIEREA ACORDULUI 
4.1 Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți și este valabil pentru 

o perioadă de 6 luni , cu posibilitatea de a fi extins sau completat prin acordul comun al părților 
în formă scrisă, în măsura în care aceasta se va conforma scopului și va deriva din obiectul 
prezentului Acord de colaborare; 

4.2 Prezentul Acord este încheiat pentru perioada1 aprilie 2019 – 1 octombrie 2019  
4.3 Prezentul Acord poate fi modificat, în formă scrisă, prin consimțământul reciproc al părților; 
4.4 Toate completările, modificările și anexele la prezentul Acord de Parteneriat sunt parte 

integrantă ale acestuia, dacă sunt perfectate în scris, semnate de reprezentanții împuterniciți ai 
părților şi sunt confirmate prin sigiliile / ștampilele Părților; 



4.5 Acordul poate fi reziliat la inițiativa părților prin consimțământul scris al acestora. Fiecare parte 
poate solicita rezilierea prezentul Acord, cu notificarea cauzei de încetare cu 30 zile înainte de 
data la care acordul își va înceta acțiunea juridică; 

4.6 În cazul în care, una dintre părți nu-și onorează angajamentele asumate în baza prezentului 
Acord sau comite încălcări ale clauzelor Acordului, cealaltă parte este în drept să rezilieze 
unilateral Acordul, cu notificarea cauzei de încetare cu 30 zile înainte de data la care acordul își 
va înceta acțiunea juridică; 

4.7 În cazul rezilierii unilaterale și nejustificate a prezentului Acord de către Consiliul Raional 
Telenești, inclusiv înainte de termenul stabilit, A.O. „Concordia” este în drept să solicite 
restituirea bunurilor utilizate pentru amenajarea Camerei, în baza prezentului Acord; 

 
 

5. FORȚA MAJORĂ 
5.1 Nici una dintre părțile Acordului nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea în 

mod necorespunzător, totală sau parțială, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului 
Acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată 
de situaţia de forţă majoră, aşa cum este definită de lege; 

5.2 Partea care invocă situaţia de forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 3 
zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei. 

5.3 Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul 
să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-
interese. 

 
 

6. DISPOZIŢII  FINALE 
6.1 Acordul de Parteneriat este încheiat în limba Română, în 2 (două) exemplare, ambele având 

aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare parte; 
6.2 Pentru alte clauze nespecificate de prezentul contract părțile se vor conduce de prevederile 

Codului Civil al R.M; 
6.3 Toate litigiile apărute pe parcursul valabilității prezentului contract urmează a fi soluționat pe 

cale amiabilă între părți; 
6.4 În cazul în care soluționarea litigiilor pe cale amiabilă este imposibilă, acestea vor fi aduse în 

fața instanței de judecată. 
 
 

7. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR: 
 

 
Consiliul Raional Telenești                                           Asociația Obștească „Concordia” 
 
 
Diana Manoli ________________________                                 Eugenia Roșca _________________________ 
Președinta   raionului                                                                            Președinta AO 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa nr. 2 la decizia 

 Consiliului Raional  Telenești nr.___3/  

din data_____ iulie 2019_ 

 

REGULAMENT 

de organizare și funcționare a Serviciului Social 

CAMERA DE PLASAMENT DE URGENȚĂ A VICTIMELOR VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1 Camera de  Plasament de Urgenta a Victimelor Violenței  în Familie,  (în continuare CPU a 

VVF) este un serviciu social, care asigură în mod gratuit, pe o perioadă determinată,  

plasament pentru femei - victime ale violenței  în familie, precum și a minorilor aflați în 

îngrijirea acestora; 

 

1.2 CPU a VVF este amplasată în cadrul Centrului de Plasament pentru Copii Separați de Părinți 

Telenești; 

 

1.3 CPU a VVF își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare: Legea Nr. 45  

din  01.03.2007  cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie;  Hotărârea 

Guvernului Nr. 129 din  22.02.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a centrelor de reabilitare a victimelor violenței  în familie; 

Hotărârea Nr. 1200 din  23.12.2010 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate 

privind serviciile sociale prestate victimelor violenței în familie; 

 

1.4 Activitatea CPU a VVF este subordonată și evaluată de către Consiliul Raional Telenești și de 

către Direcția Asistență Socială si Protecție a Familiei Telenești prin prezentarea 

rapoartelor de activitate în fața Consiliului Raional Telenești; 

 

1.5 În perioada  1 aprilie – 30 septembrie 2019, activitatea de bază a CPU a VVF va fi asigurată 

de către echipa Proiectului „Serviciul Asistență a Victimelor Violenței în Familie”. Proiectul 

este  implementat de către Asociația Obștească „Concordia”, cu suportul  financiar al 

Asociației  Promo- LEX, în baza Contractului de sub-grantare nr. CE 2016/378-030/1 din 

01.04.2019, din sursele Uniunii Europene. Proiectul este realizat în parteneriat cu Consiliul 

Raional Telenești, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Telenești (DASPF 

Telenești), Inspectoratul de Poliție Telenești,  Inspectoratul Raional de Poliție Telenești, 

Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Telenești,  Echipa Multidisciplinară Teritorială și 

Centrul de Plasament pentru copiii Separați de părinți din subordinea DASPF Telenești;  

 

1.6 Începând cu  1 octombrie CPU a VVF va trece în gestiunea DASPF Telenești.   

 

II. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACTIVITĂȚII CPU A VVF 

2.1 CPU a VVF își organizează activitatea în baza următoarelor principii: 

a) respectarea și promovarea drepturilor, intereselor și demnității persoanelor asistate 

(beneficiarilor); 

b) nediscriminare; 

c) asigurarea confidențialității și eticii profesionale; 

d) respectarea opiniei persoanei asistate (adult sau minor); 

e) interdisciplinaritate și multidisciplinaritate; 

f) asigurarea accesului la servicii de calitate; 

g) asigurarea siguranței persoanelor asistate; 

 



2.2 Scopul principal al CPU a VVF este de a oferi plasament  de urgență pe o perioadă 

determinată de 48 ore, iar în cazuri excepționale - 72 de ore, pentru femei - victime ale 

violenței în familie și minorii aflați în îngrijirea acestora, inclusiv asistență informațională și 

referire către alte servicii sociale. 

 

III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CPU a VVF  

3.1 CPU a VVF este un serviciu creat printr-o donație condiționată pentru realizarea proiectului 

„Serviciul Asistență a Victimelor Violenței Domestice”, obținut printr-un Concurs de 

Granturi pentru proiecte de dezvoltare a serviciilor de plasament ale victimelor violenței în 

familie în R. Moldova, de către A.O. “Concordia” în baza Contractului de sub-grantare nr. CE 

2016/378-030/1 din 01.04.2019; 

 

3.2 CPU a VVF are ca obiect de activitate acordarea, în mod gratuit, a serviciilor de plasament de 

urgență, în conformitate cu standardele minime de calitate și răspunde nevoilor specifice și 

reale ale beneficiarilor asistați: 

a) asigură primire, protecție și plasament de urgență femeilor - victime ale violenței în 

familie și minorilor aflați în îngrijirea acestora; 

b) asigură beneficiarilor servicii de igienă personală; 

c) oferă beneficiarilor asistenta juridică, socială, psihologică și medicală primară; 

d) acordă beneficiarilor suport informațional și referire către alte servicii sociale, prin 

intermediul Echipelor Multidisciplinare Teritoriale; 

e) facilitează accesul și informează beneficiarii despre sistemul de protecție socială; 

 

3.3 Aflarea beneficiarilor în CPU a VVF nu va depăși 48 ore, iar în cazuri excepționale - 72 ore,  

perioadă în care, autoritățile în comun cu beneficia/beneficiarii, vor identifica soluții viabile 

pentru fiecare caz în parte; 

 

3.4 CPU a VVF este amenajat conform standardelor de calitate, în corespundere cu 

particularitățile individuale  ale beneficiarilor, din bugetul proiectului; 

 

3.5 Asistența fiecărui beneficiar se realizează în baza unei fișe de intervenție, elaborată de către   

asistentul social-parajurist și coordonator de caz din cadrul proiectului. De asemenea, 

beneficiarii sunt referiți către alte servicii specializate din comunitate cu scopul  identificării 

soluțiilor pentru caz/beneficiar; 

 

3.6 Nu pot beneficia de serviciile CPU a VVF persoanele care manifestă un comportament 

violent (verbal şi/sau fizic), persoanele aflate în stare de ebrietate avansată1, persoanele 

care suferă de boli contagioase2 sau persoanele care necesită îngrijire medicală de urgență; 

 

3.7 Calitatea serviciilor prestate de CPU a VVF va fi evaluată de către A.O. “Concordia” și DASPF 

Telenești, iar, începând cu 1.10.2019, de către organul de acreditare a serviciilor sociale; 

 

3.8 Pentru asigurarea securității beneficiarilor, CPU a VVF este conectată la serviciu de pază. 

 

 

IV. PLASAMENTUL BENEFICIARILOR ÎN CPU a VVF 

4.1 Grupul de beneficiari ai serviciilor oferite de CPU a VVF este reprezentat de persoane - 

victime ale violenței în familie, constituit din femei sau cupluri femeie - copil/copii (minori). 

Copiii pot fi plasați doar dacă sunt însoțiți de către mamă sau persoana (de sex feminin) în 

îngrijirea căreia se află; 

                                                           
1 Stare survenită în urma consumului de alcool, droguri și/sau alte substanțe ce provoacă ebrietate.  
2 Boli contagioase precum: gripă, rujeolă, rubeolă, gastroenterită acută, scarlatină, varicelă, infecție 
enterovirală, TBC pulmonară activă, angină streptococică, oreon, dizenterie, infecții toxico-alimentare. 



 

4.2 Plasarea individuală a minorilor (copii) nu este admisă. CPU a VVF este  specializat după 

criteriul de sex al beneficiarilor și este un serviciu  de plasament de urgență a femeilor 

victime ale violenței în familie; 

 

4.3 Plasarea beneficiarului adult în CPU a VVF are loc în modul stabilit de prezentul 

Regulament: 

a) la solicitarea directă a beneficiarului; 

b) la solicitarea reprezentantului APL; 

c) la solicitarea asistentului social; 

d) la solicitarea  reprezentantului Poliției; 

e) la solicitarea Echipei Multidisciplinare Teritoriale/Locale; 

f)  la solicitarea altor instituții abilitate. 

 

4.4 Plasarea beneficiarului are loc în cazul în care se atestă un pericol iminent pentru viața și 

siguranța beneficiarului și/sau al copilului/lor minori  aflați în îngrijirea beneficiarului; 

 

4.5 Plasarea beneficiarului în CPU a VVF este benevolă, temporară și prevede înregistrarea în 

Registrul CPU a VVF, cu stabilirea și specificarea unui plan minimum de intervenție; 

 

4.6 Evaluarea inițială  (ancheta socială) a beneficiarului se realizează de către managerul de caz 

din cadrul echipei multidisciplinare în comun cu asistentul social comunitar și, în 

dependență de caz, se transmite organelor abilitate în domeniu; 

 

4.7 Serviciile menționate la pct.3.2 al prezentului Regulament vor fi asigurate de către 

personalul de specialitate angajat în cadrul proiectului și de către parteneri; 

 

4.8 Procedura de plasare a beneficiarelor în CPU a VVF prevede prezentarea următoarelor acte 

și documente:  

a) Cererea persoanei care solicită plasament de urgență. În cerere vor fi indicate detalii 

generale despre cazul de violență în familie la care a fost supusă persoana, precum și 

alte detalii relevante;   

b) Un Act de identitate a persoanei care solicită plasamentul de urgență (BI, Pașaport, alt 

act ce atestă identitatea persoanei). 

 

4.9 Înregistrarea beneficiarilor CPU a VVF se va efectua în cadrul unui Registru unic care va 

asigura colectarea datelor cantitative și calitative privind numărul beneficiarilor asistați. 

Structura registrului  va include următoarele date și rubrici: date de identificare ale 

beneficiarului (Nume/Prenume, seria și numărul actului de identitate prezentat); perioada 

și durata plasamentului (se va indica data/ora intrării și ieșirii din CPU a VVF); tipul 

serviciilor acordate și recomandate; numărul copiilor/minorilor care au însoțit beneficiarul; 

numele specialistului responsabil de caz; cine a recomandat plasamentul. A.O. “Concordia” 

va asigura evidența beneficiarilor până la finalizarea proiectului. Registrul va fi disponibil la 

sediul CPU a VVF; 

 

4.10 Pregătirea ieșirii beneficiarului din CPU a VVF se efectuează de către managerul de caz sub 

supravegherea coordonatorului și în colaborare cu organul teritorial de asistență socială și 

protecție a familiei și/sau  echipa multidisciplinară. 

 

 

V. MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL CPU A VVF 

5.1 CPU a VVF este condus de o persoană cu studii superioare în unul din următoarele domenii: 

pedagogie, psihologie, psihopedagogie, asistență socială, juridic, medical. Funcția de 

manager/ Coordonator  al Serviciului  CPU a VVF poate fi cumulată cu altă funcție; 



 

5.2 În activitatea sa Managerul/Coordonatorul proiectului se conduce de actele normative și 

legislative relevante, dispozițiile autorităților publice centrale și locale și de prezentul 

Regulament; 

 

5.3 Managerul/Coordonatorul serviciului din cadrul proiectului este administratorul tuturor 

resurselor proiectului; are dreptul de a angaja și de a concedia personalul proiectului în 

conformitate cu legislația; este responsabil pentru activitatea juridică și administrativă a 

CPU a VVF; 

 

5.4 Managerul/Coordonatorul este responsabil de organizarea activității CPU a VVF și de 

calitatea serviciilor PRESTATE. Managerul/Coordonatorul garantează beneficiarilor accesul 

la servicii de asistență specializată pentru victimele violenței în familie; 

 

5.5 Managerul/Coordonatorul CPU a VVF asigură: 

a) funcționarea serviciilor conform standardelor minime de calitate; 

b) gestionarea resurselor financiare și materiale, conform standardelor naționale de 

contabilitate; 

c) organizarea și evaluarea activității personalului din cadrul proiectului, conform 

fișelor de post; 

d) completarea și prezentarea extraselor din Registru și a rapoartelor privind 

activitatea CPU a VVD către finanțatori, parteneri și autoritatea publică; 

e) confidențialitatea beneficiarilor CPU a VVF și a datelor din Registru; 

f) protecția datelor cu caracter personal a beneficiarilor CPU a VVF; 

g) reprezentarea CPU a VVF în relațiile cu partenerii, instituțiile publice sau private; 

h) accesul și supravegherea instruirii continue a personalului. 

 

5.6 Managerul/Coordonatorul  proiectului convoacă ședințe de planificare a activității CPU a 

VVF                 săptămânal, sau ori de câte ori este nevoie; 

 

5.7 Managerul/Coordonatorul încheie acorduri de prestare a serviciilor specializate cu alte 

organizații/instituții de profil, după caz. De asemenea, Managerul/Coordonatorul încheie 

acorduri de colaborare cu organele de drept teritoriale în scopul asigurării protecției fizice a 

beneficiarilor și a securității instituției; 

 

5.8 În cazul incapacității temporare de exercitare a atribuțiilor de Manager, responsabilitatea 

pentru buna funcționare a CPU a VVF îi revine unui alt specialist din cadrul proiectului; 

 

5.9 Personalul angajat în cadrul proiectului este format din specialiști care corespund 

necesităților de funcționare a CPU a VVF, conform legislației în vigoare; 

 

5.10 Angajarea personalului se efectuează în baza contractului individual de muncă sau de 

prestare a serviciilor, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova; 

 

5.11 Personalul angajat în cadrul proiectului este obligat să păstreze confidențialitatea 

informațiilor cu privire la viața privată a beneficiarilor, precum și datele lor cu caracter 

personal, pe care le obțin în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu; 

 

5.12 Personalul angajat în cadrul proiectului nu are dreptul să solicite și/sau să primească de la 

beneficiarii CPU a VVF sau rudele/familia acestora careva recompense sau beneficii 

materiale și nemateriale pentru serviciile prestate; 

 



5.13 Cu acordul prealabil al beneficiarilor, personalul angajat în cadrul proiectului anunță 

organele de resort despre cazurile de violență în familie parvenite la CPU a VVF, în termenii 

stabiliți de legislația în vigoare; 

 

5.14 Structura și statele de funcții ale CPU a VVF sunt stabilite și aprobate de finanțator la 

propunerea Managerului/Coordonatorului de proiect, în conformitate cu Standardele 

minime de calitate, cu scopul, obiectivele și prevederile legislației în vigoare în domeniul 

muncii. Echipa de proiect prevede 4 funcții: Manager-Coordonator de proiect; Asistent 

Coordonator de proiect; Parajurist-Asistent social și Contabilul; 

 

5.15 CPU a VVF activează conform unui program special (24/24 ore), pornind de la necesitățile 

de plasament, informare și referire  a beneficiarilor către alte servicii sociale; 

 

5.16 Personalul angajat în cadrul proiectului  își desfășoară activitatea conform fișelor de  post, 

în localul destinat CPU a VVF, în conformitate cu orarul de lucru stabilit și programele 

individuale de asistență a victimelor violenței în familie. 

 

VI. FINANȚAREA CPU a VVF 

6.1 Cheltuielile aferente activității CPU a VVF sunt suportate din bugetul comun al proiectului și 

partenerilor; 

 

6.2 Costurile de funcționare a CPU a VVF sunt acoperite, pe o perioadă de 6 luni, din bugetul  

A.O. “Concordia”. Costurile de întreținere a CPU VVF (lumină, apa, canalizare) sunt 

suportate de către DASPF Telenești - subordonată  Administrației Publice Locale Telenești. 

Pentru funcționarea CPU a VVF sunt identificate și alte surse precum donații, granturi, etc., 

conform legislației în vigoare; 

 

6.3 CPU a VVF are în folosință fonduri fixe din patrimoniul unității administrativ-teritoriale 

publice, cât și  din donații, sponsorizări ş.a., în condițiile legii; 

 

6.4 Organizarea și funcționarea CPU a VVF poate fi susținută material și financiar de agenți 

economici și întreprinzători în condițiile Legii nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire 

la filantropie și sponsorizare. 
 

VII. DISPOZIȚII FINALE 

7.1 Funcționarea CPU a VVF este asigurată de A.O. “Concordia” până la 1 octombrie 2019. 

Ulterior, CPU a VVF va fi transmisă în gestiunea DASPF Telenești; 

 

7.2 Oricare alte situații neprevăzute de prezentul Regulament se coordonează și soluționează 

de către  A.O. “Concordia” și partenerii proiectului cu avizul organizației donatoare 

(Asociația Promo-LEX) și a Consiliului Raional Telenești; 

 

7.3 Încălcarea prevederilor prezentului Regulament de către echipa de proiect atrage după sine 

aplicarea măsurilor de sancționare disciplinara (avertisment) sau alte măsuri prevăzute de 

legislația Republicii Moldova; 

 

7.4 Prezentul Regulament a fost elaborat de A.O. “Concordia” în comun cu partenerii 

proiectului: Consiliul Raional Telenești, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei 

Telenești (DASPF Telenești), Inspectoratul de Poliție Telenești,  Inspectoratul Raional de 

Poliție Telenești, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Telenești, Echipa Multidisciplinară 

Teritorială și Centrul de Plasament pentru copiii Separați de părinți din subordinea DASPF 

Telenești.  

 



 

                                                                       NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Decizie nr._3/_ din__iulie 2019                                                      
Cu privire la  serviciul  social Camera de Plasament de Urgență a Victimelor Violenței în 

Familie  

Inițiatorul 

Proiectului  

(1) 

     Proiectul ,,Serviciul asistență a Victimelor Violenței în Familie ,,  a fost 

elaborat de către  Asociația Obștească ,,Concordia ’’, in colaborare cu 

Direcția Asisteță Socială și Protecție a familiei 

     Proiectul prevede crearea serviciului social Camera de Plasament de 

Urgența a Victimelor Violenței în Famili,  pentru mama sau  un  cuplu mamă-

copil concomitent pe o perioada de 48  ore, în cazuri exepționale 72 ore, 

plasata  in Centru de Plasament pentru Copii Separate de Parinți  din 

Telenesti , la I etaj,  care se afla in subordinea DASPF . 

Reglementarea  

juridică 

(2) 

Prezentul proiect a fost elaborat în baza Legii cu privire la serviciile sociale 

nr. 123 din 18.06.2010, Legii asistenţei sociale nr. 547 din 25.12.2003 cu 

modificările ulterioare, precum și  Legii nr 45 din data de 01.03 2007 Cu  

Privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. 

Scopul 

Proiectului 

(3) 

     Scopul proiectului va contribui la sporirea gradului de protective  și 

creșterea accesului victimelor violenței domestic la servicii de urgență 

primare , inclusiv la nivel local. 

Argumentarea  

(4) 

 Prezentul proiect  este condiționat de factori sociali, economici, care 

cumulativ, au ca temei următoarele argumente:  

- Crearea condițiilor pentru a solutiona cazurile de violență în familie, 

care va duce la reducerea timpului de intervenție și la o protecție  mai 

eficientă  a victimelor violenței în familie  

- Evitarea riscului,  prin plasarea victimei in Camera de Plasament de 

Urgență/refugiu pentru victimile violenței în familie, asigurîndu-se 

confidențialitatea locului de plasament și asigurarea în obținerea 

ordonanței de protecție . 

- Oferirea  victimelor violenței domestice,   cuplului mamă-copil un 

mediu sigur până la soluționarea problemei cu care se confruntă; 

- Semnarea  Acordului de colaborare încheiat între Consiliul Raional 

Telenești și contrasemnat de Sefa DASPF și  AO ,,Concordia ’’ nu 

prevede asumarea de cheltuieli financiere  pe perioada implementării 

proiectului,  decât pentru achitarea serviciilor de electricitate , apă., 

servicii canalizare  

 
Informatie de la Inspectoratul de Politie Telenesti cu referire la violenta in familie  
 
  In anul 2019 au fost înregistrate 596 cazuri de violență în familie. Printre acestea 
231 au întrunit elementele constitutive ale componenței de infracţiune, iar 345 
cazuri, au întrunit elementele constitutive ale componenței de contravenţie 
(art.781 în familie Cod contravențional). În funcţie de calificarea juridică a faptei, 
în sfera relaţiilor familiale au fost comise 231 infracţiuni, printre care  
11 omoruri (art. 145 Cod penal), 208 infracţiuni ce vizează violenţa în familie (art. 
2011 Cod penal), 9 violuri (art. 171 Cod penal), precum şi 3 acţiuni violente cu 
caracter sexual (art. 172 Cod penal). Dinamica infracţiunilor de violenţă în familie 
comise, total 231 infracțiuni: total infracţiuni; 6250; 96% violenţa în familie; 231; 
4% Ponderea infracţiunilor de violenţă în familie pe fonul infracţional Infracțiuni; 
231; 40% Contravenții; 345; 60% Cazuri de violență în familie - 596 cazuri 
Analiza infracţiunilor în baza de gen comise în sfera relaţiilor familiale, denotă 
faptul că, urmare acţiunilor violente comise de către agresori în cadrul familiei, 
victime au devenit 184 femei dintre care 15 copii de gen feminin, 47 bărbaţi dintre 
care 3 copii de gen masculin, iar agresori sunt 217 bărbaţi şi 3 femei. Cu referință 
la contravențiile de violență în familie, constatăm că victime au devenit 320 femei, 



10 copii și 15 bărbați. 
În aspect important care ar  favoriză diminuarea treptată a numărului cazurilor 
înregistrate de violenta in familie  s-ar  datora daca  ar : 
- creşte numărului Campaniilor şi beneficiarilor de instruiri în domeniul vizat; 
 - implicarea activă a societăţii civile şi a comunităţii;  
- consolidarea capacităţilor echipelor multidisciplinare în soluţionarea cazurilor de 
violenţă în familie; - colaborarea strânsă cu ONG-urile competente şi suportul 
organizaţiilor internaţionale.  
Pe parcursul primului trimestru a anului 2019 în adresa Inspectoratelor de Poliţie au 
parvenit 2884 adresări înregistrate în Registrele de evidenţă a altor informaţii cu 
privire la infracţiuni şi incidente ale Inspectoratelor de Poliţie teritoriale (R-2), ce 
vizează conflictele în cadrul relaţiilor familiale 
Prin urmare, 3397 cazuri de violenţă în familie au fost examinate prin prisma art. 
274 Cod de procedură penală, pentru care fapt prin ordonanţa procurorului a fost 
dispusă iniţierea a 20 proceduri contravenţionale, pentru alte 208 cazuri a fost 
iniţiată procedura penală în baza elementelor constitutive ale componenţei de 
infracţiune prevăzută de art. 2011 (Violenţa în familie) Cod penal, iar în cazul a 39 
sesizări a fost refuzat în pornirea urmăririi penale din lipsa elementelor constitutive 
ale componenţei de infracţiune, prevăzută de art. 2011 Cod penal. 
Este binevenit serviciul social nou creat - Camera de plasament de Urgenta a 
Victimelor Violentei in familie. 

Analiza 

(5) 

     In temeiul argumentelor expuse  și a analizei contingentului  familiilor 

aflate în situație de risc, considerăm că aprobarea deciziei Consiliului 

Raional ar produce următoarele efecte:  

- Asigurarea unui mediu de suport  a victimelor violentei domestice a 

mamei si /sau a cuplurilor  mamă copil aflate în dificultate prin 

plasarea acestora în serviciul social Camera de Plasament de 

Urgență a Victimelor violenței în Familie  (2 locuri) pentru o perioadă 

de 48 ore, în cazuri excepționale 72 ore   pînă la  referire către   alte 

servicii sociale 

- Diversificarea serviciilor sociale la nivel de raion adresate protectiei  

victimelor violentei în familie.  

Mijloace 

financiare 

(6) 

     Activitățile din Regulamentul intern de organizare si funcționare a 

Serviciului Social,, Camera de Plasament de Urgența a Victimelor Violenței 

Domestice,,sunt asigurate  de echipa proiectului ,,Serviciul Asistență a 

Victimilor Violenței în familie implementat de A.O.,,Concordia,, cu suportul 

financiar  oferit  de Asociația ,,Promo-Lex,,din resurse financiare oferite de 

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova,  printr-un accord de 

parteneriat : Consiliul Raional; Direcția Asistență Socială și Protecție a 

Familiei; Inspectoratul Raional de Poliție;  Centru de Sănătate  Prietenos 

Tinerilor,  pe perioada 1.04.2019 pînă la 1.10. 2019. 

Sursele financiare din proiect sunt utilizate  pentru următoarele scopuri: 

-Procurarea mobilierului,  a  lengeriei de pat, de corp , vesela, obiecte de 

igiena  și uz personal pentru mame și copii 

Camera este amenajată  și este gata de a primi  beneficiarii. 

Resursele financiare din proiect, ramase  vor mai  fi  cheltuite pentru: 

-Achitarea salariului angajaților  și a echipei proiectului; 

- Procurare de produse alimentare pentru beneficiari;  

-Instruire a angajatilor;seminare 

-Elaborarea  Regulamentului și a  Planului strategic   a Serviciului  

- Monitorizare și evaluare 

     Serviciul social  respectiv dupa finalizarea proiectului va trece in 

gestiunea DASPF   

 

Șef DASPF Telenești                           Sîrbu Angela 

 


