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DECIZIE
a Consiliului Oriqenesc Basarabeasca

din 20 mai202l nr.2ll2

<Cu privire la aprobarea Regulamentul de organizare qi

funcfionare a Centrului Regional de Resurse pentru tineri

,,Phoenix" qi atribuirea statutului de persoanl juridici>

in conformitate cu prevederile Ordinului MECC AL Republicii Moldova 65t din 06 aprilie 2O!7,

Hot[r6rea Guvernului nr.1006 din 10.12.2014 cu privire la aprobarea Strategiei nalionale de dezvoltare a

sectorului de tineret 2020, Ordinul 165 din 07.07.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului cadru privind

organizarea qi desfrEurarea Programului de Granturi pentru organizaliile de tineret qi a concursului

nafional/local de proiecte pentru grupului de iniliativd ale tinerilor, circulara MECC al RM nr.0611-09-6539

din 20.11.2020, precum qi Legea 215 din 29.01 .2016 cu privire la tineret, Legea 354-XV din28.102004 cu

privire la formarea bunurilor imobile, qi in baza art.l4 lit. k, lit. j legii RM nr .436 din 28 .12.2006 privind

administralia publicd local5, Consiliul Oriqenesc Basarabeasca.

DECIDE:

1. Se aprobf, Regulamentul de organizare qi funclionare a Centrului Regional de Resurse pentru tineri

,,Phoenix"(anexa 1).

2. Se atribuie statut de persoand juridicd Centrului Regional de Resurse pentru tineret,,Phoenix"cu

sediul ?n orasul Basarabeasca, str. Lenin nr.9.

Directorul Centrului Regional de Resurse pentru tineret ,,Phoenix" dl. Andrei furcanu va asigura

activitatea Centrului conform Regulamentului de organizare qi funcfionare, aprobat prin prezenta

decizie, precum qi sd asigura executarea procedurilorjuridica legate de atribuirea statutului de

persoana juridicd.

Prezenta decizie intrf, in vigoare la data publicdrii in Registrul de stat al Actelor locale qi urmeazl a

fi adusd la cunoEtinla persoanelor contestate.

,/ fl- Egor Nichita.
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Anexa nr.l
Aprobat prin Decizia

Consiliul ordqenesc Basarabeasca

Ns 2ll2 din 20 ma1202l

REGULAMENT

cu privire Ia organizarea gi funcfionarea

Centrului Regional de Resurse Pentru Tineri "Phoenix" din or. Basarabeasca

[. Dispozilii generale

1. Prezentul Regulament stabileqte modul de organizare qi funclionare a Centrului

de tineret, in continuare "Centru". Centrul de tineret este o organizalie

necomerciald ce reprezintd un serviciu sau un complex de servicii comunitare

adresate tuturor categoriilor de tineri, avind misiunea de a le asigura

informarea, orientarea, consilierea, educarea qi petrecerea timpului liber,

contribuind la pregdtirea integrSrii lor sociale qi profesionale.

2. Centrul este persoana juridicd cu scop nelucrativ constituiti sub form6 juridic6

de institulie, funclionind in baza Constituliei Republicii Moldova, Legii cu

privire la tineret, Codului civil qi altor acte normative, precum gi in baza

prezentului Regulamentului de organizare qi funcfionare, aprobat prin decizia

fondatorului-Consiliului ordqenesc Basarabeasca. Centrul se considerd

constituit ca persoan6 juridicd de la data inregistririi de stat in condiliile legii.

3. Centrul' este administrat de Consiliul ordqenesc Basarabeasca qi locul aflldrii

este in or. Basarabeasca. Centrul dispune de sediu, gtampilS qi antet propriu,

are o structurb organizatoricd proprie, poate dobindi Ei dispune in condiliile

legii de bunuri mobile qi imobile, inclusiv cu drept de gestiune economicd,

poate angajapersonal specializat, administrativ, auxiliar qi de deservire.

4. Centrul de tineret se infiinleazd Si funclioneazdin scopul oferirii serviciilor de

interes public.Cheltuielile ce {in de organizarea qi funclionarea centrului vor fi
efectuate in limita alocaliilor prevdzute anual in bugetul primiriei or.

Basarabeasca, precum gi a mijloacelor provenite din donalii, granturi qi alte

surse, conform legislaliei.

5. Centrul poate avea filiale in alte localitdli din raionul Basarabeasca, care se

instituie prin decizia fondatorului, frrd a i se acorda calitatea de persoan6

juridicS.



Centrul activeazd in baza prezentului Regulament, aprobat prin decizia

Consiliului oraqenesc. Consiliul ordqenesc Basarabeasca asigurd dezvoltarea

qi func{ionarea Centrului, in funclie de nevoile identificate, fie in mod

autonom, fie prin conducerea Centrului, cu autoritAtile publice, organiza\ii

necomerciale gi cu agenlii economici din oraq, raion.

7. Activitatea Centrului, bugetul,cheltuieli gi alte surse financiare, anual, se

aprobi prin decizia Consiliului or[genesc Basarabeasca qi sunt publicate pe

saitul primariei Basarabeasca.

8. Centrul Regional de Resurse Pentru Tineri "Phoenix" se afld pe adresa: or.

Basarabeasca, str. V. I. Lenin nr. 9.

il. Principiile de organizare Centrului
9. Centrul de tineret igi organizeazd activitateainbaza urmdtoarelor principii:

a) disponibilitate gi accesibilitate - Centrul asigurd accesul deplin qi nemijlocit al

tinerilor la serviciile sale;

b) egalitate de qanse qi nediscriminare - Centrul este deschis fiec[rui tindr frrd nici

o discriminare, indiferent de ras6, culoare, sex, limb6, religie, opinie publicd sau

altd opinie a tindrului, a pirinlilor sau a reprezentanlilor sdi legali, de originea lor

na{ional6, etnicd sau social6, de situa{ia lor materialS, de incapacitatea 1or, sau de

altd situalie;

c) confidenlialitate qi anonimat - Centrul asiguri anonimatul solicitan{ilor gi

confidenlialitatea disculiilor individuale din activitetile de informare, consiliere qi

orientare;

d) respectarea demnitdlii qi personalitetii - fiecare tindr care se adreseazd la Centru

este tratat de cdtre personalul acestuia cu respect gi consideralie, sprijinit in

identificarea qi satisfacerea nevoilor sale de informare, consiliere gi suport;

e) abordare multidisciplinard - personalul Centrului in lucrul cu tindrul va implica

specialiqti din diferite domenii, inclusiv specialigti din cadrul serviciilor sociale

comunitare;

f) participare - Centrul asigurS participarea directd a tinerilor la activitali qi la
procesul de luare a deciziilor care ii privesc, precum qi incuraj eazd activitafl ale

tinerilor desfrgurate pe bazd de voluntariat.

III. Scopul gi obiectivele Centrului

10. Scopul Centrului este de a facilita dezvoltarea personalS qi sociald a tinerilor, de

a-i ajuta sd-qi realizeze potenlialul, sd oblind cunogtinle, abilit61i qi aptitudini

necesare pentru integrarea lor reuqitd in societate.

11. Obiectivele Centrului sunt:



a) oferirea suportului tinerilor in vederea dezvoltdrii competentelor, care le vor

permite si devind adulli activi, responsabili qi s[ participe activ qi eficient in viala

comunitdlii qi a ldri|'
b) oferirea accesului liber tinerilor la informalii, consultanfd, consiliere, ghidare qi

mentorat, spalii sigure pentru comunicare organizarea qi petrecerea timpului liber,

inclusiv oportunit5li pentru ascensiunea lor socioeconomic6;

c) inilierea qi stimularea tinerilor sd parlicipe qi sd se implice responsabil in

procesul de luare a deciziilor ce ii privesc la nivel local, regional qi nalional;

d)incurajarea qi abilitarea tinerilor in procesul de iniliere qi implementare a

propriilor proiecte, axate pe necesitSlile gi viziunile tinerilor din comunitate,

oferindu-le suport metodologic gi logistic in acest sens;

e) de a oferi tinerilor, pe baza participdrii qi implicdrii lor conqtiente qi voluntare,

experienle educalionale qi de dezvoltare, care ii va abilita in misura in care sE

joace un rol activ in societate, precum qi in satisfacerea propriilor nevoi;

f) acordarea suportului metodologic qi asistenlei logistice persoanelor fizice gi

juridice care lucreazd cu tinerii, in dezvoltarea capacitdlilor de arealiza activitili
de tineret qi servicii de calitate pentru tineri;

g) stabilirea gi menlinerea bunelor relalii cu serviciile sociale din comunitate (de

s5nitate, educalie, ingrijire, recuperare, plasament, consiliere psihologicd etc.) in

care tinerii cresc qi se dezvoltd.

IV. Beneficiarii gl serviciile Centrului

12. Centrul oferd asistenlE tuturor tinerilor qi familiilor tinere, totodat6 in

activitatea sa va acorda o atenlie sporitS urm6toarelor categorii:

a) celor ce au o situalie precari social-economicd qi celor cu oportunitali reduse de

dezvoltare personald;

b) care au beneficiat de o mdsurd de protec\ie prevdzutd de lege sau care in prezent

locuiesc in familie, dar au fost incluqi anterior in programe de prevenlie;

c) cu nevoi speciale (dizabilit51i);

d) orfani sau refugiali;

e) cu supraveghere parentali insuficientd sau rdmaqi frrd ocrotire pdrinteascS;

f) aflli in conflict cu legea;

g) afla1i in una din formele de proteclie sociald;

h) alli copii qi tineri in dificultate.

13. De serviciile Centrului mai pot beneficia qi alte persoane frzice qi juridice care

lucreazd cu copiii qi tinerii, inclusiv familiile tinerilor sau reprezentanlii legali ai

acestora.



14. in scopul realizdriiobiectivelor qi inbazaintereselor identificate ale tinerilor

din comunitate Centrul poate presta urmdtoarele tipuri de servicii:

a) Serviciul de informare qi documentare al tinerilor. Servicii prin sala de

calculator cu acces gratis la internet.

b) Serviciul de participare a tinerilor. Sala de instruiri gi seminare de implicare

civicS.

c) Serviciul de orientare vocalionald, formare qi integrare profesionald a tinerilor;

d) Serviciul de abilitare economicd a tinerilor: servicii metodistului, psihologului,

s6lii de sport,

e) Serviciul de animare a timpului liber al tinerilor;

f) Serviciul de voluntariat;

g) Serviciul de integrare a tinerilor in situalii de risc;

h) Serviciul de dezvoltare a deprinderilor de vial6 independentd;

i) Serviciul outreach (servicii acordate tinerilor aflali in afara Centrului);

j) inclusiv alte servicii gi activitdli prevdzute in actele de constituire a Centrului

care nu sunt interzise de lege.

V. Organizarea gi managementul Centrului

15. Centrul activeazdinbaza prezentului Regulament, cu respectarea standardelor

de calitate pentru serviciile prestate, aprobate de Ministerul Educayiei, Culturii qi

Cercetirii.

16. Centrul se subordoneazd fondatorului Consiliului ordqenesc Basarabeasca, in

aspect metodic qi metodologic iqi coordoneazd activitatea cu Ministerul Educaliei,

Culturii qi CercetSrii.

17. Centrul se instituie gi funclioneazd in or. Basarabeasca, unde existd c6i de

acces, transport public, care poate oferi condilii optime pentru accesarea serviciilor

sale.

18. Centrul se afl6 in clddirea care aparline primariei or. Basarabeasca, este

amenajat Ei qi dotat in funclie de servicii prestate, in conformitate de numdrul qi

v6rsta tinerilor, de problematica qi interesele acestora.

19. Organizarea interioard a spatiilor pentru tineri trebuie sd respecte intimitatea,

autonomia qi comunicarea 1or, precum qi si corespundd cerinlelor privind normele

de igiend sanitarS, de proteclie a muncii, de proteclie civild qi pazd antiincendiard.

in elaborarea planurilor de activitate qi dezvoltarea serviciilor pentru tineri, Centrul

consultd tinerii qi structurile reprezentative ale acestora din comunitate.

20. Structura organizatoricd a Centrului se constituie din directorull Centrului in

caliate de organ executiv qi Consiliul Consultativ, in calitate de organ consultativ.



21. Administrarea Centrului este asiguratd de cdtre directorul acestuia.

22. Cenlrul dispune de urmdtorul personal:

a) directorul;

b) specialigti in lucrul de tineret qi personal specializat in funclie de nevoile

identificate in comunitate qi serviciile prestate;

c) personal administrativ, auxiliar qi de deservire.

23. Directorul trebuie sd aibl studii superioare, preferenlial in domeniul gtiinlelor

socioumane qi experienld funclie gi adecvatd in lucrul cu tinerii.

24, Angajarea directorului Centrului se face prin concurs, organizatin conformitate

cu regulamentul aprobat de Ministerul Educafiei, Culturii qi Cercetirii, de citre o

comisie din care face parte 3 consilieri Consiliului ordqenesc Basarabeasca qi un

reprezentant al primariei or. Basarabeasca de specialitate cu drept consultativ.

25. Directorul iqi desf5qoarb activitatea qi mandatul in baza fiqei de post elaborati

de cdtre fondatorul Consiliul oriqenesc Basarabeasca .

26.Directorul Centrului este angajat gi eliberat din funclie de cdtre fondatorul

Consiliul orSgenesc Basarabeasca .

27.Directorul Centrului este administratorul tuturor resurselor, are dreptul de a

angajia qi concedia personalul in conformitate cu legislalia in vigoare, este

responsabil de activitatea juridicd gi administrativ6 a Centrului.

28. Directorul Centrului exercitd urmStoarele funcfii:

a) conduce activitatea Centrului qi este direct responsabil de calitatea serviciilor

prestate de cdtre Centru;

b) propune spre aprobare fondatorului- Consiliului ordqenesc Basarabeasca

componen{a nominald a Consiliului consultativ, organizeazd qi prezideazi qedin{ele

acestuia;

c) asigurd respectarea legislaliei in vigoare privind activitatea Centrului;

d) numeqte in funclie, modificd, suspendd qi inceteazd raporturile de serviciu cu

personalul angajat al Centrului, incheie acte juridice in numele Centrului cu

persoanele fizice gi juridice;

e) emite ordine Ei dispozilii;



f) intocmeqte figele de post ale personalului Centrului gi deleagd responsabilitdli

acestora;

g) organizeazd Si evalueazd activitatea personalului Centrului, conform figelor de

post qi al planului anual de activitate a Centrului;

h) in func{ie de necesitdli organizeazd activitatea de formare a personalului

angajat;

i) se preocupi de atragerea fondurilor pentru asigurarea mai eficientd a activitdtii

Centrului;

j) incheie acorduri de parteneriat cu alte centre similare sau persoane juridice din

lar6 gi strdinitate;

k) asigura intocmirea evidenlei contabile gi a dbrilor de seamd ale organelor

abilitate, in conformitate cu legislalia in vigoare, precum qi a rapoartelor de

activitate ale organelor de conducere ale Centrului qi donatorilor;

l) asigurd integritatea patrimoniului Centrului.

29. Pentru dezbaterea problemelor referitoare la activitatea gi serviciile prestate de

Centrul in cadrul acestuia funclioneazd Consiliul consultativ, in calitate de organ

consultativ, a cdrui componenld nominald este aprobatd de cdtre Consiliul

ora;enesc B asarabeasca.

30. Consiliul consultativ este compus din Directorul Centrului (preqedintele

Consiliului), conducStori ai serviciilor sociale, reprezentanfi ai structurilor

reprezentative ale tinerilor qi organiza\iilor obqtegti de tineret.

31. in activitatea sa Consiliul Consultativ se cdlduzegte de prezentul Regulament.

32. Soluliile identificate gi recomanddrile formulate in cadrul qedinlelor Consiliului

colegial se aprobS cu simpla majoritate a voturilor membrilor prezenli la qedin{6 gi

se inainte azd Directorului Centrului pentru adoptarea deciziei respective.

33. Deciziile Consiliului colegial se pun in aplicare prin dispozilii ale Directorului

Centrului.

34. in cazul apariliei unor divergenle intre Directorul Centrului qi membrii

Consiliului consultativ, Directorul Centrului traduce in via!6 deciziile sale,

raportind fondatorului- Consiliului ordgenesc Basarabeasca despre disensiunile

apdrute. Membrii Consiliului Consultativ, la rindul lor, au dreptul sd comunice

fondatorului Centrului -Consiliului ora$enesc Basarabeasca opinia proprie.



35. Consiliul Consultativ se intruneqte ori a. .it. ori este necesar dar nu mai rar de

o data in semestru, fiind convocat de c6tre Directorul Centrului.

36. Organigrama qi statele de personal ale Centrului sunt aprobate de c6tre

fondatorul - C on si I iul oraqenesc B asarabeasca.

37. Statele de personal se stabilesc in funclie de numdrul, caracteristicile

beneficiarilor Centrului, de proiectele qi activitdlile care sunt necesare tinerilor din

raionul Basarabeasca care urmeazd. a fi acoperit qi de servicii planificate pentru a fi
prestate tinerilor.

38. Personalul Centrului este angajat prin concurs, inbaza unui contract individual

de muncd sau unui contract individual de muncd cu perioada determinatd, in

conformitate cu Codul Muncii Republicii Moldova.

39. Preg5tirea personalului Centrului trebuie sd corespundd urm[toarelor cerin{e:

a) cunoaqterea particularitdlilor de dezvoltare psiho-sociali gi fiziologicd pentru

diferite etape de dezvoltare a adolescenlilor gi tinerilor;

b) cunoaqterea drepturilor tinerilor qi a nepesit5lilor lor;

c) cunoaqterea tehnicilor de observare a tindrului in mediul sdu de via\d, in rela{iile

qi acliunile sale cotidiene;

d) abilitSli de aplicare a metodelor educative care favorizeazd dezvoltarea

autonomiei personale, dezvoltarea diverselor tipuri de comunicare, dezvoltarea

mobilitalii, autocontrolului, deprinderilor de viald independentd qi a capacitElilor

tinSrului de integrare in viala social6;

e) abilitati de planifrcare, de lucru in echip5, de cooperare gi comunicare;

f) adaptabilitate gi flexibilitate in exercitarea atribuliilor;

g) altor cerinle, potrivit fiqelor de post.

40. Personalul Centrului care lucreazd, cu tinerii beneficiazd, de un curs introductiv

qi formare continud gratuitS organizatd de angajator conform unui program aprobat

de cdtre Ministerul Educayiei, Culturii qi Cercetarii.

41 . De cursul introductiv benefic iazd noii angaja\i inainte de a incepe sd activ eze in

Centru sau imediat dupd angajare. Personalul Centrului, deja angajat, particip5

anual la cursuri de formare continud.

42. Cursul introductiv constituie minimum 40 de ore, iar cursurile de formare

continud - minimum20 de ore anual. Centrul suportd toate cheltuielile legate de

instruire.



VI. Finanfarea Centrului

43. Finan[area Centrului este asiguratd din:

a) bugetele unitSlilor administrativ-teritoriale;

b) bugetul oraqului Basarabeasca;

c) donalii gi sponsorizdri;

d) sponsorizdri;

e) alte venituri legal constituite.

44.Finanlarea Centrului se efectueazdinbaza surselor financiare aprobate de citre

Consiliul oraqenesc Basarabeasca gi alte surse conform legislaliei.

45. Autoritalile publice centrale pot oferi finanlare pentru unele activit6li de tineret

Centrului prin intermediul unor programe de interes nalional, din fondurile

existente, conform prevederilor legale.

VII. Dispozilii special

46. Verifi carea indeplinirii standardelor minime de calitate, precum qi a

Regulamentului de activitate a centrului, se realizeazd de cdtre Ministerul

Educayiei, Culturii qi Cercetirii.

47. Activitatea Centrului, precum gi a filialelor acestuia (dupa caz), inceteazd prin

dizolvare, in temeiul qi ordinea prevdzule de legislalia in vigoare.


