Regulamentul Centrului Adolescenţilor
Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Prezentul regulam ent este elaborat în tem eiul Legii nr.279-X IV din 11
februarie 1999 cu privire la tineret şi stabileşte condiţiile de organizare şi
funcţionare a Centrului Adolescenţilor.
1.2. Centrul A dolescenţilor este o instituţie publică al cărei obiect principal
de activitate este organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de şi pentru adolescenţi
(culturale, artistice, distractive, educative, turistice, sportive şi de agrem ent).
1.3. Centrul A dolescenţilor este organizaţie necom ercială şi se constituie în
m odul prevăzut de lege.
1.4. In activitatea sa, Centrul A dolescenţilor se călăuzeşte de C onstituţia
R epublicii M oldova, Legea nr.279-X IV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret,
L egea învăţăm întului nr.547-X III din 21 iulie 1995, alte legi ale Republicii
M oldova, de hotărîrile Parlam entului şi ale G uvernului, decretele Preşedintelui
R epublicii M oldova, ordinele, regulam entele şi instrucţiunile M inisterului
E ducaţiei şi Tineretului al R epublicii M oldova, precum şi de prezentul
R egulam ent.
1.5. Centrul A dolescenţilor se constituie pe o perioadă nelim itată de timp.
?
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Capitolul II. Scopul, obiectivele şi genurile de activitate ale Centrului
2.1. Scopul Centrului A dolescenţilor este facilitarea dezvoltării personale şi
sociale a adolescenţilor, ajutorarea acestora în vederea realizării propriului
potenţial şi în special obţinerea de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare pentru
integrare socio-profesională.
2.2. O biectivele Centrului Adolescenţilor:
a) crearea de condiţii pentru antrenarea adolescenţilor în activităţi social utile, dezvoltarea spiritului creator al tinerilor, oferirea unui sprijin real celor
supuşi riscului excluderii sociale;
b) identificarea, m ediatizarea şi găsirea de soluţii în problem ele cu care se
confruntă adolescenţii;
c) identificarea de resurse şi realizarea de program e în care adolescenţii să
fie im plicaţi astfel încît gradul lor de participare la elim inarea problem elor cu care
se confruntă să fie maxim.

2.3. Pentru atingerea scopului şi obiectivelor propuse Centrul A dolescenţilor
practică urm ătoarele genuri de activitate:
a) organizarea de activităţi de m ediere şi de consultanţă a adolescenţilor în
diverse problem e;
b) editarea de publicaţii şi broşuri;
c) organizarea de concursuri, expoziţii, excursii, activităţi sportive,
recreative, cultural-artistice;
d) organizarea de sesiuni de form are, sim pozioane şi dezbateri publice;
e) prestarea de servicii pentru adolescenţi;
f) efectuarea de studii, sondaje etc. în problem ele adolescenţilor;
g) de analiză, sinteză şi evaluare a necesităţilor adolescenţilor;
h) de reprezentare a intereselor adolescenţilor în organele de stat:
i) activităţi filantropice pentru adolescenţii în dificultate;
j) să desfăşoare alte genuri de activitate neinterzise de legislaţie.
2.4. Centrul îşi stabileşte genurile de activitate în dependenţă de specificul
localităţii în care activează.
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Capitolul III. Patrimoniul Centrului
3.1. Patrim oniul Centrului se com pune din:
a) bunurile im obile transm ise de către fondator;
b) resurse prim ite de la bugetul local;
c) donaţii, sponsorizări şi subvenţii prim ite de la persoane fizice şi juridice
(publice sau private);
d) m ijloace provenite ca urm are a prestării unor servicii cu plată sau ca
urm are a desfăşurării de activităţi econom ice;
e) alte surse legal prevăzute de legislaţia în vigoare privind organizaţiile
non-profit.
3.2. Centrul preia patrim oniul cu drept de adm inistrare operativă de la
Fondator, care este titularul dreptului de proprietate asupra acestuia. Dreptul de
posesiune, folosinţă şi dispoziţie a patrim oniului respectiv este exercitat de către
C entru în lim itele stabilite de legislaţie, conform scopurilor şi sarcinilor stabilite în
Statut, în baza contractului încheiat cu Fondatorul.
3.3. Fondatorul are dreptul să retragă din C entru patrim oniul neutilizat sau
utilizat contrar destinaţiei acestuia.
3.4. Centrul nu este în drept să înstrăineze patrim oniul atribuit acestuia cu
drept de adm inistrare operativă, precum şi patrim oniul procurat din contul
m ijloacelor alocate acestuia de către Fondator conform devizului, sau să dispună în
alt m od fară acordul prealabil în scris al Fondatorului.
3.5. Persoanele fizice şi persoanele juridice publice sau private care
contribuie prin donaţii etc. la dezvoltarea bazei tehnico-m ateriale a Centrului nu au
drept de proprietate asupra patrim oniului Centrului. Patrim oniul respectiv se
foloseşte pentru realizarea scopurilor statutare şi a program elor cu destinaţie
specială.
?

3.6. D im ensiunea, am enajarea spaţiilor şi a dotărilor aferente Centrului este
stabilită în funcţie de vîrstă, de problem atica şi interesele vizitatorilor, de serviciile
oferite.
3.7. O rganizarea interioara a spaţiilor trebuie să asigure respectarea
intim ităţii, autonom iei şi com unicării, în deplin acord cu obiectivele planului. în
cadrul Centrului se am enajează incăperi adecvate activităţilor de consiliere,
inform are, educative, recreative, odihnă şi cultural-sportive, precum şi spaţii de
sport în aer liber etc.
3.8. In cazul dizolvării Centrului, patrim oniul acestuia este restituit
Fondatorului.
/V

Capitolul IV. Activitatea financiar-economică. Evidenţa şi dările de seamă
4.1. Finanţarea Centrului se efectuează din contul:
a) m ijloacelor financiare alocate de către Fondator, de la bugetul local;
b) m ijloacelor financiare acum ulate ca urm are a prestării unor servicii cu
plată sau ca urm are a desfăşurării de activităţi econom ice neinterzise de legislaţie;
c) m ijloacelor financiare provenite din donaţii, sponsorizări oferite de
persoane fizice şi juridice (publice sau private);
d) altor surse legale.
4.2. M ijloacele financiare ale Centrului sînt utilizate de sine stătător pentru:
a) realizarea activităţii prevăzute de prezentul Regulam ent;
b) perfecţionarea bazei tehnico-m ateriale;
c) salarizarea şi stim ularea personalului Centrului;
d) dezvoltarea contactelor externe;
e) alte direcţii, care nu contravin prevederilor prezentului R egulam ent şi
legislaţiei în vigoare.
4.3. Centrul anual elaborează devizul de cheltuieli al m ijloacelor bugetare,
precum şi devizul de venituri şi cheltuieli al m ijloacelor speciale, care se aprobă de
către Fondator.
4.4. E videnţa contabilă se efectuează de către contabilitatea DGETS în
conform itate cu Legea contabilităţii şi alte acte norm ative.

Capitolul V. Administrarea Centrului
5.1. A dm inistrarea Centrului este asigurată în conform itate cu legislaţia de
către director.
5.2. (1) O rganul suprem de conducere al Centrului este DG ETS care adoptă
decizii în conform itate cu actele de constituire ale Centrului.
5.3. D irectorul exercită conducerea executivă a Centrului, în conform itate cu
atribuţiile conferite de lege şi de alte acte norm ative, cu hotărîrile Consiliului de
adm inistraţie al Centrului.
5.4. Directorul Centrului este num it în funcţie de către fondator pe un term en
de 4 ani. D irectorul este dem is din funcţie în conform itate cu legislaţia muncii.
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5.5. D irectorul reprezintă instituţia în relaţiile cu terţe persoane fizice şi
juridice, în lim itele com petenţelor prevăzute de lege.
5.6. D irectorul are drept de îndrum are şi control asupra activităţii întregului
personal salariat al Centrului.
5.7. D irectorul:
a) este direct responsabil de calitatea acţiunilor desfăşurate şi serviciilor
prestate de către Centru;
b) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor
norm ative em ise de către M inisterul Educaţiei şi T ineretului şi de alte organe
abilitate;
c) lansează proiecte de parteneriat cu Centre sim ilare din ţară şi de peste
hotare;
d) asigură aplicarea şi realizarea planului şi a program elor de activitate;
e) m onitorizează activitatea de form are continuă a personalului;
f) răspunde de elaborarea proiectului de buget propriu;
g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în
adm inistrare;
h) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocm irea, în
term en, a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
i) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea
prevederilor legale;
j) răspunde de respectarea în C entru a condiţiilor şi a exigenţelor privind
norm ele de igienă sanitară, de protecţie a m uncii, de protecţie civilă şi de pază
contra incendiilor;
k) propune sancţiuni disciplinare pentru abaterile com ise de către personalul
C entrului;
1) exercită alte atribuţii legale.

Capitolul VI. Personalul Centrului
6.1. Structura şi pregătirea personalului trebuie să corespundă m isiunilor şi
funcţiilor Centrului. Personalul Centrului este form at din:
a) personal de conducere: directorul Centrului;
b) personal de consiliere, inform are, educare, pregătire (form are) şi
m onitorizare/evaluare;
c) voluntari, care lucrează benevol şi gratuit la realizarea diferitor program e
filantropice ale Centrului.
6.2. O rganigram a şi statele de personal ale Centrului sînt aprobate de către
directorul general al DGETS.
6.3. N um ărul personalului adm inistrativ şi auxiliar se stabileşte în funcţie de
caracteristicile şi capacitatea Centrului.
6.4. Pregătirea personalului de specialitate din Centru trebuie să corespundă
urm ătoarelor cerinţe: f
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a) cunoaşterea.dezvoltării adolescenţilor;
b) cunoaşterea drepturilor, necesităţilor adolescenţilor aflaţi în dificultate;

c) dezvoltarea abilităţilor de aplicare a m etodelor educative care favorizează
dezvoltarea autonom iei personale, dezvoltarea diverselor tipuri de com unicare,
dezvoltarea m obilităţii, dezvoltarea autocontrolului, dezvoltarea deprinderilor de
viaţă independentă, de integrare în viaţa socio-profesională;
d) abilităţi de planificare, de lucru în echipă, de cooperare şi com unicare;
e) adaptabilitate şi flexibilitate în exercitarea funcţiilor.
6.5. Personalul Centrului este angajat în funcţie şi îşi exercită atribuţiile în
tem eiul contractului individual de m uncă, încheiat pe o perioadă determ inată,
precum şi a fişei postului. Cu voluntarii, care prestează o m uncă nerem unerată în
beneficiul Centrului, se încheie contracte corespunzătoare de prestare gratuită a
serviciilor.
6.6. Personalul Centrului este rem unerat în conform itate cu legislaţia în
vigoare. Salariul personalului Centrului nu poate fi mai m ic de salariul m inim
stabilit de legislaţie.

Capitolul VII. Beneficiarii şi serviciile oferite de Centru
7.1. Centrul oferă asistenţă tuturor adolescenţilor din com unitate şi în mod
preferenţial:
a) adolescenţilor în dificultate socio-econom ică;
b) adolescenţilor care au beneficiat de o m ăsură de protecţie prevăzută de
lege sau care locuiesc în fam ilie, dar au fost incluşi anterior în program e de
prevenţie;
c) adolescenţilor cu disabilităţi;
d) adolescenţilor orfani;
e) adolescenţilor refugiaţi;
f) adolescenţilor cu supraveghere parentală insuficientă;
g) adolescenţilor în conflict cu legea;
h) altor categorii de adolescenţi.
7.2. A ccesul adolescenţilor în Centru se face pe baza unei fişe de înscriere.
7.3. V izitatorii Centrului prim esc inform aţii referitoare la Centru (adresa,
telefonul, regulam entul de ordine internă al Centrului, organizarea activităţilor,
program ul şi regulile de utilizare a patrim oniului, serviciile oferite, obiectivele
urm ărite prin planul individual de intervenţie), drepturi şi responsabilităţi.
7.4. In interiorul Centrului se beneficiază de sprijin direct şi perm anent din
partea unui angajat/profesionist al Centrului.
7.5. Centrul:
a) oferă adolescenţilor o gam ă integrată, cuprinzătoare şi accesibilă de
servicii care corespund nevoilor acestora;
b)
im plică
adolescenţii
în
proiectarea,
im plem entarea
şi
m onitorizarea/evaluarea serviciilor;
c) contribuie la acordarea asistenţei de către persoane cu un înalt nivel de
pregătire profesională, cu cunoştinţe şi abilităţi în dom eniu, cu o înaltă probitate
m orală;
d) asigură continuitatea şi calitatea serviciilor acordate tînărului;

e) asigură condiţii pentru libera exprim are a opiniilor şi reclam aţiilor
referitoare la calitatea serviciilor de care beneficiază în Centru;
f) acordă posibilitatea de a alege în m od liber, conform preferinţelor
personale, activităţile şi serviciile oferite de Centru;
g) prom ovează realizarea dreptului adolescenţilor la asociere;
h) asigură accesul adolescenţilor la inform aţie;
i) contribuie la consolidarea instituţiei fam iliei şi prom ovarea relaţiilor
pozitive cu fam ilia;
j) contribuie la prevenirea abuzului, violenţei, neglijării, exploatării şi
traficului de flinte um ane;
k) oferă asistenţă persoanelor în scopul prevenirii situaţiilor de conflict cu
legea, contribuie la respectarea ordinei de drept şi liniştii publice.
7.6. B eneficiarii Centrului pot beneficia de urm ătoarele servicii:
a) de evaluare a necesităţilor personale;
b) de consiliere şi inform are (psihologică, vocaţională, juridică, profesională,
educaţie pentru sănătate, cuprinzând program e antidrog, antialcool, prevenire
H IV /SID A , planificare fam ilială şi sănătate reproductivă);
c) de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă/viaţă de adult;
d) de relaţionare şi com unicare interpersonală;
e) de orientare profesională;
f) de asistenţă şi suport m aterial (în natură şi/sau bani);
g) de m onitorizare;
h) de prom ovare a m ijloacelor de inform are în m asă pentru adolescenţi;
i) de asistenţă tehnică;
j) de recreare şi tim p liber.
7.7. Serviciile acordate de către Centru vor contribui la:
a) consilierea şi asistenţa psihologică şi juridică a beneficiarilor;
b) educaţie pentru sănătate şi prom ovarea unui m od sănătos de viaţă;
c) facilitarea accesului la educaţie, la cursuri de pregătire profesională şi
studiere a lim bilor m oderne;
d) stim ularea capacităţii de com unicare a copiilor, prin crearea unui clim at
de încredere, respect reciproc şi acceptare a diferenţelor;
e) im plicarea adolescenţilor în procesul de luare a deciziilor, consultare în
stabilirea proiectului individual de integrare;
f) dezvoltarea capacităţilor de realizare deplină a potenţialului beneficiarilor
într-o societate dem ocratică;
g) dezvoltarea respectului de sine, de înţelegere şi acceptare a situaţiei sale, a
propriei istorii şi îndem nul de făurire a propriului destin;
h) dezvoltarea relaţiilor cu com unitatea prin organizarea de vizite,
desfăşurarea şi participarea la program e culturale, sportive, artistice, etc.;
i) stim ularea activităţilor com une ale Centrului cu alte organizaţii din
com unitate;
k) inform area şi sporirea accesului la inform aţiile de interes public;
1) organizarea tim pului liber;
m) dezvoltarea program elor individuale de integrare socială şi profesională
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şi alte activităţi care contribuie la dezvoltarea lor.
7.8. Serviciile se prestează de către Centru în baza standardelor de calitate,
aprobate conform legislaţiei în vigoare.
7.9. Centrul activează în strînsă colaborare cu prestatorii de servicii sociale
publice şi private din subordinea autorităţilor publice.

Capitolul VIII. Operarea modificărilor în Regulamentul Centrului,
lichidarea şi reorganizarea Centrului
8.1. M odificarea şi com pletarea prezentului R egulam ent se efectuează prin
decizia DG ETS.
8.2. D ecizia privind reorganizarea sau lichidarea Centrului poate fi adoptată
de către D G ETS sau instanţa de judecată.
8.3. C ererea privind lichidarea Centrului poate fi înaintată instanţei de
ju d ecată de către persoanele fizice sau juridice, investite cu îm puternicirile
corespunzătoare.
8.4. O dată cu adoptarea hotărîrii cu privire la lichidare, organul, care a
adoptat decizia privind lichidarea Centrului, desem nează, prin coordonare cu organul
care înfăptuieşte înregistrarea organizaţiilor necom erciale, C om isia de lichidare şi
stabileşte, în conform itate cu legislaţia în vigoare, m odul şi term enele lichidării
C entrului.
8.5. Centrul poate fi reorganizat în m odul stabilit de legislaţie pentru
organizaţiile necom erciale. Centrul nu poate fi reorganizat în societate econom ică.

Capitolul IX. DISPOZIŢII FINALE

9.1.
Prevederile prezentului R egulam ent se com pletează cu dispoziţiile
legale referitoare la organizaţiile necom erciale, cu dispoziţiile actelor norm ative în
dom eniul educaţiei, tineretului, precum şi a altor prevederi legale.

