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plasament pentru copiii separaţi de părinţi şi a standardelor
minime de calitate

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, proiectul este elaborat în scopul
asigurării incluziunii sociale a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor cu dizabilităţi. Astfel, vor fi
întreprinse acţiunile necesare pentru dezvoltarea serviciilor sociale, fiind stabilite standardele
minime de calitate pentru serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separaţi de
părinţi, care au fost corelate cu prevederile Liniilor directoare, în vederea asigurării şi
respectării dreptului copilului de a creşte într-un mediu familial.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate în nota informativă justifică necesitatea
promovării proiectului. Autorul susţine că: „Aprobarea Regulamentului-cadru privind
organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separaţi de
părinţi şi a standardelor minime de calitate va contribui la consolidarea sistemului de servicii
sociale specializate, deschise în comunitate şi centre spre necesităţile individuale ale
copilului”.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative, actualmente pe teritoriul Republicii Moldova funcţionează 42 de
centre de plasament temporar şi mixte, serviciile cărora sunt adresate copiilor separaţi de
părinţi. În acest sens, autorul proiectului susţine că implementarea prevederilor
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Regulamentului-cadru şi a standardelor minime de calitate nu necesită surse suplimentare
din bugetul de stat, deşi pct.2 din proiectul de hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii
separaţi de părinţi şi a standardelor minime de calitate stipulează că: „Cheltuielile ce ţin de
organizarea şi funcţionarea Serviciului Social respectiv, vor fi suportate de către prestatorii
serviciului şi se vor efectua în limita alocaţiilor prevăzute anual anual în bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea, precum şi alte surse prevăzute conform
legislaţiei”.
De asemenea, în pct.70 din proiectul Regulamentulului-cadru se menţionează că Serviciul
este finanţat din:
1) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul unu şi doi;
2) alte surse, conform legislaţiei.
În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că, pct.2 din anexa nr.1 prevede că: Prestator de
serviciu social Centrul de plasament pentru copiii separaţi de părinţi poate fi persoana
juridică publică sau privată, dacă aceasta este acreditată pentru serviciul respectiv.
În concluzie, nu este clar în final din ce surse va fi finanţat proiectul la aplicare, în condiţiile în
care prestatorul serviciului social este o persoană juridică privată. Or, nu este clar în ce
condiţii cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea Serviciului Social respectiv vor fi
suportate de către prestatorii serviciului, în situaţia în care autorul nu menţionează dacă la
moment cele 42 centre de plasament beneficiază de alocaţii prevăzute anual în bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea.
Totodată, atragem atenţia asupra faptului că promovarea Regulamentului-cadru privind
organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Centrul de plasament pentru copiii separaţi de
părinţi şi a standardelor minime de calitate”, impune anumiţi indicatori de realizare (găzduire,
mobilier, încăpere, educaţie etc.,), iar în ipoteza în care aceste condiţii necesită a fi revizuite
în cele 42 de centre de plasament active la moment, atunci nemijlocit va fi nevoie de
cheltuieli financiare suplimentare. Aspectul respectiv nu a fost expus de autor în nota
informativă.
Recomandăm autorului, revizuirea notei informative la capitolul Fundamentare economico-
financiară şi elucidarea următoarelor aspecte:
- de către cine vor fi suportate cheltuielile dacă prestatorul serviciului social este o persoana
juridică privată?
- care este mecanismul de finanţare a centrelor de plasament la momentul actual?
- sunt prevăzute anual alocaţii în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi
al doilea?

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Proiectul promovează interesele copiilor aflaţi în dificultate, copiilor separaţi de părinţi şi
copiilor cu dizabilităţi. Prevederile acestuia stabilesc standarde minime de calitate pentru
Serviciul social de plasament, care potrivit autorului deja activează pe teritoriul Republicii
Moldova. Astfel, promovarea proiectului nu contravine interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
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expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa
în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt
obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a
cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la
procesul decizional, plasînd proiectul de act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.5 din proiectul Regulamentului analizat, „indemnizaţie zilnică pentru copil-
sumă fixă de bani acordată zilnic copilului pentru gestionare individuală”.

Analizînd norma enunţată supra, rămîn incerte următoarele:
-care este sursa de finanţare pentru acordarea îndemnizaţiilor zilnice pentru copil;
-care este cuantumul indemnizaţiei respective;
-care este modalitatea de calcul a cuantumului indemnizaţiei în dependenţă de categoriile de
vîrstă a copiilor plasaţi în Centrul de plasament (de la 3 la 18 ani);
-care este mecanismul şi procedura de acordare a acestei indemnizaţii;
-cum va fi gestionată suma indemnizaţiei zilnice acordată copiilor care sunt în imposibilitate
să o facă individual, fie din cauza vîrstei fragede, fie din cauza unei dizabilităţi.
Totodată, atenţionăm asupra faptului că sintagma „indemnizaţie zilnică pentru copil” se
regăseşte doar în capitolul I pct.5 la noţiuni utilizate în Regulamentul-cadru analizat, nefiind
clar necesitatea definirii acesteia. Or, în cazul în care, autorul defineşte o anumită noţiune la
rubrica noţiuni utilizate, atunci în mod inevitabil aceasta ar trebui să se regăsească şi în textul
Regulamentului-cadru.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea proiectului şi elucidarea aspectelor
enumerate supra.

La pct.26 din proiectul regulamentului: „La elaborarea planului individualizat de
servicii participă persoana-cheie, copilul (în funcţie de capacitatea sa de înţelegere) şi
reprezentantul legal al acestuia/alţi membri ai familiei copilului sau persoane
relevante, după caz”.

În sensul normei analizate, sintagma „sau persoane relevante” are un sens confuz. Or, atunci
cînd este vorba despre interesul şi securitatea copilului, este necesar a se specifica în mod
expres persoanele care au dreptul să se apropie de copil şi ce acţiuni se întreprind în
interesul acestuia. Astfel că, prin utilizarea sintagmei „persoane relevante”, se admit situaţii
de interpretare, în sensul în care, abuzînd de sintagma respectivă, alături de copil pot accede
persoane rău intenţionate care pot acţiona în detrimentul beneficiului copilului.

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea sintagmei „sau persoane relevante
de la pct.26”.

2. Conflicte ale normelor de drept
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La pct.42 subpunct 5) din anexa nr.2 la proiectul Standardelor: „În zilele de odihnă
(sîmbăta, duminica) hrana este preparată de către personalul Centrului împreună cu
copiii din Centru”.

Atenţionăm asupra faptului că bucătăria este un loc în care copii nu pot fi în siguranţă. Or,
norma analizată vine în contradicţie cu pct.52 din proiect, care prevede: „Prestatorul de
serviciu asigură copilului condiţii sigure de viaţă”.
Astfel, un copil la bucătărie lăsat fără supraveghere îşi poate cauza diferite răni în urma
utilizării aragazului ori altor ustensile ce-i pot pune în pericol viaţa şi sănătatea acestuia.
În acest context, considerăm că accesul copiilor la bucătărie fără stricta supraveghere a unui
adult încalcă grav normele de siguranţă a acestuia.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea normei în final cu sintagma
„aflîndu-se mereu sub stricta supraveghere a unei persoane care face parte din
personalul Centrului”.
Aceeaşi obiecţie se referă şi la pct.13) din art.4 din Standarde.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La capitolul III pct.10 din proiectul regulamentului „În Centru pot fi plasaţi concomitent
maximum 25 copii”.

Autorul stabileşte un număr maxim de 25 copii ce pot fi plasaţi concomitent în Centru, fără a
determina criterii de eligibilitate a copiilor, în situaţia în care, de serviciile prestate de Centrul
de plasament au nevoie mai mulţi copii, decît numărul indicat în Regulamentul-cadru.
Astfel, persistă riscul ca norma să fie aplicată abuziv, lăsînd la discreţia instituţiei de a decide
în mod arbitrar care copii vor fi plasaţi în Centru şi care nu.  

Recomandarea: Recomandăm autorului stabilirea unor criterii clare de eligibilitate a
copiilor în Centrul de plasament, cît şi completarea normei de la pct.10 la final cu
sintagma „numărul maxim de 25 de copii poate fi temporar depăşit, în cazul în care
situaţia şi starea copilului constituie o urgenţă”. 

La pct.51 din regulament: „Evaluarea personalului specializat este realizată anual de
directorul Centrului, care totodată, înaintează prestatorului de serviciu rapoarte privind
revizuirea anuală a competenţelor profesionale ale personalului angajat”.

În ipoteza în care prestatorul serviciului este o persoană juridică privată, iar directorul
Centrului este şi reprezentantul acesteia, atunci, norma ar fi discreţionară, în sensul în care
se va admite un cumul de competenţe. Or, pentru excluderea cazurilor de interpretare a
normei este necesar a se completa pct.51 cu norme care ar face referire la situaţia descrisă
mai sus.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea normei de la pct.51 în final cu
sintagma: „În cazul în care prestatorul serviciului şi directorul Centrului reprezintă
aceeaşi persoană, rapoartele privind revizuirea anuală a competenţelor profesionale
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ale personalului angajat sunt înaintate... „.
Aceeaşi obiecţie se referă şi la pct.53 şi pct.96 alin.1) din anexa nr.2 la proiectul
Hotărîrii.

La pct.56 din proiect: „Managementul Centrului este realizat de director, care asigură
buna funcţionare a acestuia, conform prevederilor prezentului Regulament,
standardelor minime de calitate precum şi Regulamentul intern al Centrului”.

În urma analizei proiectului, constatăm că acesta nu conţine norme care ar face referire la
numirea directorului Centrului, cît şi nu conţine careva referiri la anumite criterii de numire
etc. Or, din momentul în care Centrul oferă servicii sociale destinate în exclusivitate copiilor,
considerăm că conducătorul acestei instituţii urmează a fi o persoană competentă, integră,
iar numirea acesteia nemijlocit urmează a fi una cît se poate de transparentă.

Recomandarea: Recomandare: În contextul normei analizate este necesar a se
specifica următoarele aspecte:
-mecanismul şi procedura de numire a directorului Centrului;
-criteriile de eligibilitate a persoanelor candidate la funcţia de director;
-dacă prestatorul serviciului este persoană juridică privată, în funcţia de director poate
să fie una şi aceeaşi persoană;
-care este termenul deţinerii funcţiei de director al Centrului?

La anexa nr.2 din Standardele minime de calitate pentru Serviciul social Centrul de
plasament pentru copiii separaţi de părinţi pct.1: „Prestatorul de serviciu are criterii de
eligibilitate a beneficiarilor clar determinate”.

În urma analizei proiectului prenotat, constatăm că acesta nu conţine norme care ar face
referire la criteriile de eligibilitate a copiilor care urmează să beneficieze de Serviciul social
respectiv.
În această situaţie, la plasarea copilului în Serviciu ar putea fi admise cazuri discreţionare şi
abuzive, atunci cînd pentru copii diferiţi vor fi aplicate criterii de eligibilitate diferite.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea Regulamentului în vederea
stabilirii criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La anexa la Regulamentul-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului
social Centrul de plasament pentru copiii separaţi de părinţi capitolul II pct.1 lit.i)
„altele”.

Atenţionăm asupra faptului, că utilizarea sintagmei „altele” în ceea ce priveşte atît drepturile
cît şi obligaţiile părţilor poate duce la cazuri de impunere a unor cerinţe excesive. Or, autorul
proiectului rezervă dreptul instituţiei de a impune părţilor alte drepturi sau obligaţii care în
mare parte vor fi dificil de realizat. Astfel că, în final sintagma utilizată de autor ar putea
periclita buna desfăşurare a scopului şi obiectivelor indicate în prezentul Regulament.

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea sintagmei „altele” de la pct.1 lit.i)
sau completarea acestuia în final cu: „altele, în condiţiile în care acestea nu vor
periclita în nici un fel realizarea drepturilor copiilor plasaţi în Serviciu şi buna
desfăşurare a scopului şi obiectivelor indicate în prezentul Regulament”.
Aceeaşi obiecţie se referă şi la capit.II pct.2 lit.e).
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La pct.54 subpunct.1) lit.a) din Standarde: „Sectorul în care este amplasat (Centrul) are
o infrastructură bine dezvoltată; lit.d) este amplasat pe un teren, care corespunde
normelor sanitare şi este autorizat de centrul de sănătate publică teritorial”.

Normele analizate impun cerinţe excesive prestatorului de serviciu, care odată cu
implementarea proiectului poate fi obligat să-şi schimbe edificiul deja existent dacă acesta nu
corespunde normelor enumerate supra. Acest fapt ar impune cheltuieli majore prestatorului.
Or, nu este clar cum se va proceda în cazul celor 42 de centre de plasament care deja
activează pe teritoriul Republicii Moldova şi nu sunt amplasate în corespundere cu lit. lit.a) şi
lit.d) de la pct.54.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea lit.a) şi lit.d) de la pct.54.

La pct.78 subpunct 2) lit.b) din Standarde: „certificatul de botez sau altă informaţie
privind apartenenţa religioasă a copilului”.

Nu este argumentată necesitatea promovării normei sus numite, în situaţia în care aceasta
impune cerinţe excesive pentru realizarea dreptului copilului de a dispune de serviciul social
al Centrului de plasament. Or, în marea majoritate a cazurilor, copiii nu deţin un certificat de
botez ori un alt înscris care ar dovedi apartenenţa religioasă a acestora.

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea lit.b) de la pct.78.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La pct.68 din proiectul regulamentului: „Sesizările privind cazurile de violenţă,
neglijare şi exploatare a copilului plasat în Serviciu sunt înregistrate şi examinate
conform procedurilor mecanismului de cooperare intersectorială”.

Considerăm că cazurile de violenţă, neglijare şi exploatare a copiilor plasaţi în Serviciu
reprezintă în sine atît o încălcare a drepturilor copilului ocrotite de Constituţia Republicii
Moldova, Declaraţia ONU şi Legea penală, cît şi o încălcare gravă a normelor prezentului
Regulament care la pct. 64 stipulează: „Personalul Centrului cunoaşte şi aplică metode şi
măsuri de protecţie a copiilor de abuz, neglijare şi exploatare în cadrul serviciului, precum şi
proceduri de raportare obligatorie a cazurilor date”.
Astfel, atenţionăm asupra faptului că prezentul Regulament nu conţine norme cu referire la
sancţiunile aplicabile personalului Centrului în cazul în care acesta încalcă prevederile pct.64
al Regulamentului.
De asemenea, din conţinutul normei de la pct.68 din Regulament nu este clar de către cine şi
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în ce termen se examinează cazurile de violenţă, neglijare şi exploatare a copilului plasat în
Centru.

Recomandarea: În această ordine de idei, autorul urmează să specifice următoarele:
-cine examinează cazurile de violenţă, neglijare şi exploatare a copilului plasat în
Centru;
- termenul de examinare;
-sancţiunile ce vor fi aplicate personalului care a încălcat prevederile Regulamentului
cu privire la cazurile de violenţă, neglijare şi exploatare a copilului plasat în Centru.

9. Alte obiecţii

La pct.15 din proiectul regulamentului: „Pe perioada plasamentului planificat al
copilului în Centru originalul dosarului copilului şi originalele tuturor documentelor cu
care se completează dosarul pe parcursul plasamentului, indiferent de autoritatea
remitentă, se păstrează în Centru, iar autoritatea tutelară teritorială deţine o copie a
dosarului”.

Norma enunţată supra, indică la modalitatea de păstrare a dosarului copilului, al cărui
plasament este planificat în Centru nefiind specificat cum se va proceda cu dosarul copilului
al cărui plasament în Centru este de urgenţă.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea pct.15 cu un alineat nou, care ar
avea următorul conţinut: „Pe perioada plasamentului planificat al copilului în Centru
originalul dosarului copilului şi originalele tuturor documentelor cu care se
completează dosarul... „.

La pct.33 din proiectul regulamentului: „Plasamentul copilului încetează în
următoarele cazuri:
1) (re)integrarea copilului în familie sau adopţia;
2) plasarea copilului într-un al serviciu social;
3) atingerea majoratului”.

Pct.33 indică trei cazuri de încetare a plasamentului copilului, din care cel prevăzut la pct.22
din proiect nu se regăseşte.
În sensul dat, atenţionăm asupra faptului că la pct.22 din Regulamentul prenotat, este
prevăzut că: „În cazul în care după atingerea vîrstei de 18 ani copilul încă îşi continuă studiile
în liceu, perioada de plasament se prelungeşte pînă la finalizarea studiilor liceale”.

Recomandarea: În acest context, considerăm oportun completarea pct.33 cu următorul
cuprins: „4) absolvirea treptei liceale, cu condiţia neatingerii vîrstei majoratului”. 

Ca obiecţie generală.

Atragem atenţie asupra faptului că autorul a exclus pct.37-39 din anexa nr.2 din proiectul
hotărîrii, dar nu a renumerotat în continuare punctele ce urmează, conform înşiruirii
consecutive.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea proiectului şi numerotarea
punctelor în ordine corespunzătoare.
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Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

31 Octombrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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