
REPUBLICA MOLDOVA PECnYEJIHKA MOJl/ţOBA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOYA

PAHOHHLIH COBET 
JIEOBA

DECIZIA NR. 4.2
PROIECT 

or. Leovadin 24.09.2020 
„ Cu privire la activitatea 

Comisiei raionale pentru protecţia 
copilului aflat în dificultate,,

în temeiul a.rt.43 p.(l) al Legii privind administraţia publică locală ( nr.436-XVI din 
28.12.2006), Legii asistenţei sociale nr,547-XV din 25 decembrie 2003,Legii cu privire la 
serviciile sociale, nr.123 -  XVIII din 18.06.2010, Decizia Consiliului raional Leova nr.2.7 din 
19.05.2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru protecţia 
copilului aflat în dificultate, Consiliului raional Leova ;

D E C I D E :

1. Se ia act de raportul dnei Lilia Cozma, şef-adjunct Direcţia Asistenţă socială şi 
Protecţia Familiei ”Cu privire la activitatea Comisiei pentru protecţia copilului 
aflat în dificultate”.

2. Pentru realizarea obiectivelor Comisia:
- va examina cazurile copiilor în termeni rezonabili pentru depăşirea situaţiilor de 
criză;
- va elibera Avizul si va elabora recomandări autorităţii tutelare teritoriale;
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- va respecta şi promova interesul superior al copilului;
- va dispune participarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului la şedinţele 
comisiei, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui 
raionului, dna Aliona Briciag.

Preşedintele şedinţei
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Consiliului Raional

Secretarul Consiliului Raional Elena Copoţ



Notă informativă
privind activitatea Comisiei copilului aflat în dificultate

Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate este un organ 
abilitat cu eliberarea avizului pentru aprobarea măsurilor de sprijin familial privind 
depăşirea situaţiilor de risc şi prevenirea separării copilului de familie, precum şi a 
măsurilor de protecţie a copilului separat de părinţi.

Comisia este constituită din 9 membri si îsi desfăşoară activitatea în baza
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Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia 
copilului aflat în dificultate aprobat prin Decizia Consiliului raional Leova nr.2.7 
din 19.05.2016.

In cadrul şedinţei s-au discutat cazurile familiilor cu copii:
- menţinerea cărora în familia biologică este condiţionată de întreprinderea, 

într-un termen limitat, de către părinţi, autorităţi,instituţii,specialişti a unor 
măsuri complexe de support pentru depăşirea situaţiilor, care pot duce la 
separarea copilului de părinţi;

- examinarea cazurilor de dezinstituţionalizare a copiilor din servicii de tip 
rezidenţial şi plasament planificatal acestora în Serviciul de tutelă/curatelă 
sau service de tip familial;

- examinarea propunerilor de separare a copiilor de părinţi şi eliberarea 
avizului;

- examinarea oportunităţii încetării plasamentului şi eliberarea avizului 
privind încetarea plasamentului:

- aprobarea sau neacordarea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului de sprijin 
familial;

- examinarea raportului anual a competenţelor profesionale ale asistentului 
parental profesionist şi eliberarea avizului privind reaprobarea asistentului 
parental profesionist;

Lecţii învăţate:
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- consolidarea structurilor ra ionale implicate în rezolvarea cazurilor:
- Valorificarea performanţelor profesionale a membrilor echipei 

multidisciplinare prin colaborare şi instruire a constituit element de bază în 
rezolvarea pozitivă a cazurilor;

- Implicare activcolaborare constructivă cu autorităţile tutelare locale.

Bariere:
- neprezentarea membrilor comisiei în cadrul şedinţelor din motivul 

atribuţiilor funcţionale stabilite prin Fişa de post;
- colaborarea neefectivă a Echipei multidisciplinare localei în stabilirea 

acţiunilor şi monitorizarea planului individual de asistenţă ;
- impact negativ şi rezistenţa beneficiarului în colaborarea cu EMD;
- neîndeplinirea instrumentului unic de referire a cazurilor -Fişa de sesizare


