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REPUBLICA MOLDOVA

coNsrr,rur, MrlNrcrPAL cmgrxAu

DECIZIE.

"'. 6llo

Despre operarea de modificdri in decizia

Consiliului municiPal Chigindu

nr.l/9 din 17.03.2015

,,Cu privire la crearea Serviciului
de sprijin pentru familiile cu copii"

functionarea Serviciului social de sprijin pet

l5.l2.lgg4,,Privind drepturile copiiului", intemeiul art.4, alin. (2), lit. k) qi alin' (3)

din Legea Republicii vtbldov" *. 435-XVI din 28.12.2006 ,,Privind descentralizatea

administrativi,,, art. 8 din Legea Republicii Moldova nr. 397 din 16.10.2003 ,,Privind

finantele publice locale" $i art. 6 din legea 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul

municipiuiui Chigindu", Consiliul municipal Chiginiu DECIDE:

l.Seaprob6: .., . r_
1.1. Rlgulamentgl cu privire la organizarea gi funcfionarea Serviciului de sprijin

pentru familiile cu copii (anexa tr. 1);

i.z. Stutol de personal al Serviciului dd sprijin pentru familiile cu copii (anexa *:?)z
1.3. Se abrog[ anexa nr. 1 la decizia Consilir.,l,ti municipal Chigindu nr. -1l9 

din

17.03.2015 ,,-u privire la crearea Serviciului de sprijin pentru familiile cu copii".

2. Cheltuielile de intrelinere gi functionare a Serviciului de sprijin pentru familiile cu

copii vor fi efectuate anual, in limila mijloacelor financiare prevdante in devizul de

cheltuieli al Direcfiei municipale pentru proteclia drepturilor copilului.

3. Se stabilegte ca drept .ut.[ de ucopirire a cheltuielilor de intre{inerea serviciului

pentru anu 20t8, in sumd de 76.9 mii lei, pentru 8 angaja{i, va servi economia

.t.ttui.tilor de personal aprobate pe anul 2018 a Direc{iei generale asistent6 sociala 9i

sdn6tate, cu operarea spective in dev acesteia'

4. Controlul executdr "ii 
t. pune in s i de ramuri al

municipiului ChiEi

PRE$EDINTE D

SECRETAR INT
At, CONSILIULLII



Anexanr. I
municipal Chigin[u
n Ot4.l0. 2018

REGU
cu privire la organizarea ti funcJionarea

Serviciuluidesprijinpentrufamiliilecucopii
I. DisPozifii generale

1. Prezentul Regulament stabileqte irodul de organizare 9i funcJionare al

Serviciului de sprijin pEntru familiile cu copii (in continuate - Serviciu)'

2. Serviciui rri. orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni $i/sau a

depaqi situa{iile de risc in vederea asigurdrii cregterii 9i educatiei copilului in

mediul familial.
3. Serviciul se instituie inbaza deciziei consiliului municipal chiqinau in

cadrul Directiei municipale pentru protectia drepturilor copilului (in continuare -
Direcfie).

4. Serviciul este urr-* serviciu specializat, care se presteaza la nivel local in

bazaprezentului Regulament 9i a standardelor minime de calitate."-*'5. il,."trf piezentului Regulament se definesc urmdtoarele noJiuni :

l)sprijinfamilial jiiiar - unruttiUlu de activitdli oferite familiilor cu copii la nivel

comunitar pentruirwenirea 9i inl6turarea factorilor care pot conduce la situatii de

risc;
2jsprijin famitial secundar - ansamblu de activitdti care se rcalizeazd pentru

prot.rtiu ?amitiei gi a separdrii copilului de familie'

pr..u* gi a pregdtlrii ilului;

3)ajutor bdnesc- pre . 
ntr-o plat6 unic6 $i/sau lunar[

j#t* o perioadl determinatd de timp' dar nu mai mare de 6 luni, familiilor cu

copii beneficiare de sprijin familiai secundar, care au nevoie de suport in

asigurarea condiliilor minime pentru cregterea copilului gi/sau incadrarea copilului

in procesul educafional;
4)fumitie cu copii- familia formatd din copii qi pdrintii acestora/persoana in grija

cdreia se afld coPilul; t

S)persoand in griia'cdreia se afld copilul - persoana, alta decit parintele, in grija

cdreia se afl6 coPilul;
6)copil aflat in situalie de risc - copil in privinla caruia, ca unnare a evaludrii' se

constatd una sau mai multe dintre situaliili prevdzute la art.8 din Legea nr'140 din

14 iunie 2013 privind proteclia speciaia a copiilor aflali in situalie de risc Ei a

copiilor seParafi de Pdrinti;
l)rograme ai ,priiin famitial- seturi de activit6li de supgrt socioeducafionale,

structurate p. t.iluti.i specifice 9i orientate pe grupuri de copii Ei p6rinfi/ingrijitori,

pentru prevenirea Ei inldturarea fractorilor ce pot conduce la situafii de risc' realizate

conform metodologiei aprobate de c6tre Ministerul S6n6t6fii, Muncii Ei Protec{iei

Sociale (in continuare - programe);



g)rezilienfa parentald- capacit ate a parinlilor de. a face fa!6 dificulta{ilor 9i

insucceselor cotidiene, de a depdqi ttt..ui propriu Ei de a s.atisface nevoile

i odrinte bun inclusiv in situalii de stres;

- numdr de legdturi ale pErin{ilor qi

6 participarea acestora la diferite
tolititut.u qi oblinerea sustinerii

trumental sau sPiritual.

6.Scopurr[tJ:,"J$'obiective"ut,,Xltl'iltlffi tiJ:;iil1,'r.',-,
dezvoltarea Ei consolidarea iei in creEterea 9i educatia acestuia'

7. Obiectivele Servic ele:

l) consolidar lor parentale ntru prevenirea timpurie a apariliei

riscurilor priv coPilului;

2) suslinerea lor in dezvoltarea rezilienlei pentru a dep69i situaliile

de dificultate
3) susfinerea familiei in depdgirirea situafiilor de risc ai prevenirirea separdrii

copilului de familie;
4) susJinerea familiei in vederea

8. Activitatea Serviciului c1P11:

1) respectarea drepturilor 9i a interesului

2) respectarea demnitdlii umane;

coPilului;
limitatd in timP;

neglijdrii 9i exPloat6rii;

e de sprijin adecvate pentru cre$terea'

9) confidentialitatea informatiei;
1 0) solidaritatea social6;

11) parteneriatul;
t2) transparenta in procesul de luare a deciziilor'

III. Beneficiarii Serviciului
9. Beneficiari ai sprijinului familial primar sint toate familiile cu copii din

comunitate, care au nevoie de suport'

10. Beneficiari ai sprijinului familial secundar sint familiile cu copii in
opii se afld in proces de reintegrare, copii

6maEi temporar fbrd ocrotire pdrinteascd,

Tf: 
^beneficiat 

pe parcursul unui an in

curs de ajutor b[nesc in cadrul serviciului social de suport monetar adresat

familiilor/persoanelor defavorizare qi nu se afld la intreJinere gratuitd de stat'



IV. Organ izarea 9i func{ionarea Serviciului
Secfiunea L. Organizare Serviciului

12. Serviciul se presteazd in dou[ forme: sprijin familial

familial secundar.
13. in cadrul sprijinului familial secundar familiile cu copii

ajutor bdnesc.

primar qi sprijin

pot beneficia de

Secfiunea a2'a. Sprijinul familial primar
14. Sprijinul familial primar include activit6li de supgrt orientate spre

prevenirea gi 
"inl6trrur.u factorilor care pot conduce la situalii de risc qi

consolidarea familiei prin formarea deprinderilor privind ingrijirea qi educafia

copilului, formarea competenfelor sociale qi emolionale ale copilului' crearea

refelei sociale a familiei.
15. Sprijinul familial primar este realizat prin intermediul diferitor programe'

qi sensibilizare, gcoala pdrintilor, grupuri

, activitdli comunitare cu copiii pentru

i incluziunii sociale a acestora.

identificd necesitdlile copilului,

p[rinfilor/persoanei in grija cdreia esul familiei cu

copii' la 
'resursele, pt6giamele, conlucrare cu

specialigtii din cadrui initituliilor de educatie' de

menlineie a ordinii publice, cu repr publice locale'

reprezentanlii societ6{ii civile.

Sec{iunea a 3-a. Sprijinul familial secundar

17. Sprijinul familial secundai include un ansamblu de activitdli adresate

beneficiarilor, cu scopul de a diminua factorii care afecteazd sdndtatea 9i

dezvoltarea copilului, a preveni separarea copilului de familie sau a pregdti

reintegrarea lui in familie.
tg. Rrittentul social comunitar este managerul de caz qi instrumenteazd

cazul in baza managementului de caz, aprobat de Ministerul Sdndt6lii, Muncii Ei

Protecliei Sociale.
19. Managerul de caz informelzd managerul Serviciului despre necesitatea

acorddrii altor servicii sociale specializate copilului qilsau familiei.

20. Dacd problema familiei cu copii nu poate fi solulionatd ftrd asistenfb

financiara, asistentul social comunitar solicita Direcliei municipale pentru protec{ia

drepturilor copilului examinarea c

expediind raportul privind evaluarea

21. Ajutorul bdnesc se oferd

nu asigurd diminuarea problemei/solu[i

La sta[ilirea ajutorului bdnesc se iau in considerare necesitdlile familiei, numdrul

de copii in familie. Familia beneficiard de ajutor social are dreptul de a accesa

ajutor bdnesc.



22.M6rimea,destinatiagiperioadadeacordareaajutoruluibdnescse
stabilesc in conformitate cu n.r.ritfiir, id ntificate in cadrur evaluarii complexe gi

cu planulindividualizat de asistentd pre

23 . DeciziaPrivind acordarea 9i

avlzatd de comisia municipalE pentru

continuare - Comisia) in baza raportu

familiei Prezentat de managerul de

managenrlui Serviciului.
24. Cuanitmul ajutorului bdnesc indicat in anexa nr'2laprezenta hotarire se

referd la suma maximd care poate fi ac

25. Acordarea ajutorului bdnesc s

Direcliei municipale pentru proteclia dr

Comisiei.
26. Ajutorul bdnesc se acorda parinfilor/persoanei in grija careia se afl6

copilul printr-o platd unicd sau lunar6, pentru o perioadd determinata de timp' dar

nu mai mare de 6 luni.
, duPd necesitate, dar nu mai rar de o-ofeiit 

familiei, in vederea satisfacerii

planul individual izat de asisten!6'

az constatd utilizarea ajutorului bdnesc in

I individu alizat de asisten!6, acesta va

a drepturilor copilului sistarea pl6!ii' cu

rului bdnesc ir alte scopuri decit cele

enf6 este imPerios necesard Pentru
al coPilului.
ilizeazd in b aza ordinului q efu lui D irecli ei

municiplae pentru protecJia drepturilor copilului, iar copia acestuia se anexeaz|la

dosarul beneficiarului.*""* 
3d. 

-i;;;i 
sistdrii plaJii mijloacelor financiare, managerul de caz va

continua lucrul cu cazul' 
^r.,+^-,r,,i lxnacr i in actul de

3l.Moduldeutilizareaajutoruluibdnescseconsernnezlzt
constatare a utilizdrii mijtoaceloi financiare, semnat de cdtre beneficiar qi

carlrl beneficiarului odatd cu realizarea

istrarea progreselor durabile in dinamica

la rezultatele implementdrii planului

individual izat de asistentd'

Secfiunea a 4'a'Documentafia cu privire la prestarea

Serviciului
33. Documentalia pentruSpti;inut familial primar tinutd de asistentul social

supervizor include:
1)'registrul de evidenfa a beneficiarilor de sprijin familial;

2) rapoartele de evaluare iniliald'



34. in cazul
beneficiarilor.

sprijinului familial secundar, managerul de cazva line dosarele

luarea situaliei copilului 9i familiei;
esc;

Proteclia drePturilor coPilului

ajutor bdnesc.

ui. tu punctul 35 subpunctele 1)-3) se

transmit managerului de caz, care le anexeaz6 la dosarul copilului'

35. Documentalla pentru ajutorul bdnesc tinutd de managerul Serviciului

V. Resursele umane qi managementul Serviciului

Secfiunea 1. Resursele umane

serviciului de asistenfd sociald

Secfiunea a 2-a,Managementul Serviciului 9i procedura

este asiguratd de managerul

familiald qi adoPfie, conform

37. Personalul Serviciului include:

1) managerul Serviciului;
2i asistlenlii sociali supervizori din cadrul

comunitar6.
3) asistentii sociali comunitari din cadrul serviciului de asistenta sociala

comunitard.
38.Managerulserviciuluieste"ili'?rprinordinulqefuluiDirecliei

rare cu qeful Direcfiei municipale pentru

tatea serviciului prestat prin organizarea

r sociali comunitari gi monitorizarea

tentelor profesionale, gestiondrii

lui de lucru.
cu 9efu1

Ei asisten!

ac dfile lor

qi ei individuale'
r la resursele umane includ:

1)|rgeledepostaleasistentuluisocialcomunitarqialeasistentuluisocial
supervizor;
)j'rupourtje qedinlelor de supervizare gi de revizuire a competentelor

profesionale ale personalului angajat'

de raPortare

42. Otganizatea 9i funcJionarea Serviciului

Serviciului in colaborare cu ;eful sec{iei reintegrare

prevederilor prezentului Regulament'

43. In scopul bunei fiinclionari a Serviciului, managerul Serviciului asigurS:

l) prestareu r.*i.iului in coreipundere cu standardele minime de calitate;

2i monito rizareabeneficiarilor de sprijin familial;



3) facilitar ea tealizdni interventiilor complexe qi referirea beneficiarilor spre alte

lui bdnesc;
esurselor umane;

i in *l.ltiG cu alte persoane' institulii' servicii'

autoritdli; , .- -^r-. o.
il;il6 arealaelaborarea bugetului anual pentru Servictu'

44. Manag.-f Serviciului, ii-com.rn cu 
'eful 

sectiei reintegrare familial6 gi

adoplie qi asistenJii sogi azt planul de dezvoltare a

Serviciului, racordindu-l la eneficiarilor' ale comunitalilor

gi la datele ob[inute din mor ;iului'

45. Managerul Servir 
^ , ! 

9i anual' rapoarte privind

activitatea Serviciului, care sint prezentate gefului Direcfiei municipale pentru

proteclia drepturilor copilului'
46. Moni torizarea qi evaluarea Serviciului este fectuata de c6tre Direclia

municipald pentru proteclia drepturilor copilului' 
-

4 7 . D ocumentele referito are- lu- o, ginitare a S erviciului sint urmato arele :

qi Standardele minime de calitate;

rviciului;
Serviciului;

rilor ce vizeazd resPectarea

drepturilor beneficiarului s tegistalia in vigoare'

49. Funclionarea Set costuri:

1) de personal; 
r (arendarea s6lii, facilitator, materiale didactice,

la nivel tocal);
lui bdnesc'

VI. Modul de finanfare

50. Serviciul este finantat din:

1) bugetul municiPal Chigindu; 
^

2) granturi, oonuriiii alte'surse.in conformitate cu legislalia in vigoare'

51. Salari zarea personalutui S.,vitiului se ieal\zeazd in conformitate cu

legislalia in vigoare'

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI

Adrian TALMACI
=+./



la Regu

Anexa nr.l
gi functionarea

pentru familiile cu coPii

ACT
de constatare a utilizlrii ajutorului blnesc

nr. din

Prinprezentulactseconfirmdutilizareaajutoruluibdrrescacordatinbaza
dispozi{iei Eetului ilft"rfi.i -t"icipale g.."ttufioteclia U*13ttl:r copilului nr'

;"#..,. 
tvrsrer vr!:

uen.fi ciu---1ni/titulu*lui(numele,prenumele)
domiciliat la adresa.

cu pnvlre

ffi

DupS cum urmeaz6:
1. lei;

lei;
lei.

2.
aJ.

Manager de caz

Titular

(nume, prenume)

Semndtura

Semndtura

SECRETAR INTERIMAR AL
CONSILIULUI

Adrian TALMACI

(nume, prenume)



cerere;
buletin de identitate al pdrinlilor (copie); - . g ,

certificat o. nuqt.rJ;i;;iilr ("opi.), adeverinla de naEtere F - 3NA

(pentru mame solitare);

adeverinta de divo(;
certificat de deces;

confirmare de la ioruf de muncd qi certificat de salariu pentru ultimele 6

fH?r-*e de la Agenlia (Pentru qomeri);

confirmare de la medicul

adeverinld cu privire la mdrimea pensle aliei 9i alte

uenituri (0" U Cuta teritorialS de asisurdri sociale);

certificat cu privire la achitareu p.nrT.i pentru intielinerea copilului (de la

executori
certificat lia nu a beneficiat ultimele 12 luni de suport

monetar, ctia asistentl sociald din sector;

alte acte la solicitate'

Actele necesare pentru acordarea ajutorului blnesc:

Anexa nr'2

gi functionarea

familiile cu coPii

SECRETAR INTENMAR AL
CONSILIULUI

Adrian TALMACI




