
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MTINICIPAL CHI$INAU

DECIZIE

" 
r. 6h7

Cu privire la crearea Serviciului
de asistenfd socialE comunitard

Avdnd in vedere nota informativ6 a Direcfiei municipale pentru protectia
drepturilor copilului, in scopul promovdrii gi dezvoltdrii serviciilor sociale, in
conformitate cu prevederile ordinului ministrului protecfiei sociale, familiei qi copilului
nr. 54 din 10.06.2009 ,,Regulamentul - cadru de activitate al Serviciului de asistenfd
sociald comunitard", Legii nr. 547 din25.12.2003,,Asistenti social6", Legii nr. 338 din
15.12.1994 ,,Privind drepturile copilului", Legii nr. 123 din 18.06.2010 ,,Cu privire la
serviciile sociale", in temeiul art. 4, alin. (2), lit. k) li alin. (3) din Legea Republicii
Moldova nr. 435 din 28.12.2006 ,,Privind descentralizarea administrativi", art. 8 din
Legea Republicii Moldova nr. 397 din 16.10.2003 ,,Privind finanlele publice locale",
arl. 14 din Legea nr. 436-XIV din 28.12.2016,,Privind administratia publici local6",
art. 6 din Legea nr. 136 din 17.06.2006 ,,Privind statutul municipiului Chigindu",
Consiliul municipal Chigindu DECIDE:

l. Se creeazd, in subordinea Direcliei municipale pentru proteclia drepturilor
copilului, Serviciul de asistenlE sociald comunitard.

2. Se aprobd:
2.1. Regulamentul de activitate al Serviciului de asistenti sociald comunitard
(anexanr.l).
2.2. Slantl de personal al Serviciului de asistenld sociald comunitard (anexanr.2).
3. Cheltuielile de intrefinere gi funcfionare a Serviciului de asistenld socialS

comunitard vor fi efectuate anual, in limita mijloacelor financiare prevdzute in
devizul de cheltuieli al Direcliei municipale pentru protectia drepturilor copilului.
4. Se stabilegte ca drept sursd de acoperire a cheltuielilor de intretinerea serviciului
pentru anul 2018, in sumd de349.6 mii lei, pentru 35 angajafi suplimentar,va servi
economia cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2018 a Directiei generale

asistent6 social[ gi sdndtate, cu operarea modificirilor respective in devizul de

cheltuieli ale acesteia.
5. Controlul executdrii
ramuri al municipiului
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REGULAMENTUL
de activitate al Serviciului de asistenJi sociall comunitarl

at Direcfiei municipale pentru protecfia drepturilor
copilului

Capitolul 1. DisPozifii generale

I . Serviciul de asistenfd sociald comunitard este un serviciu creat pe ldng6

Direc{ia municipald pentru protectia drepturilor copilului, in conformitate cu

legislalia. In activitatea sa Serviciul de asisten!6 sociald comunitard se conduce de

legislalie, dispoziliile instrucjiunile Ministerului SAndtAfli, Muncii qi ProtecJiei

Sociale, deciziile autoritdtilor administratiei publice locale, alte acte normative,

precum de prezentul Regulament.

2. Serviciul de asistenld sociald comunitard conlucreazd cu persoanele fizice 9i

juridice, indiferent de forma de proprietate, in vederea soluliondrii situa{iilor de

dificultate a persoanelor, familiilor gi grupurilor sociale (in continuare situaliilor de

dificultate) la nivel de comunitate.

Capitolul2. Scopul gi obiectivele Serviciului de asisten{I sociali
comunitari

3. Serviciul de asistenld socialS comunitard are drept scop prestarea asistentei

sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea gi depdgirea situatiilor de dificultate la

nivel comunitate.

4. Obiectivele Serviciului de asistentd sociala comunitara:

a) Identifi carea familiilor cu copii in situatie de dificultate gi facilitarea

accesului acestora la presta{ii gi servicii sociale.

b) Susfinerea qi mobilizarea gomunitdlii in vederea prevenirii solufiondrii

situaliilor de dificultate.

Capitolul3. Principiile de organizare a Serviciului de asisten(i sociali
comunitarl

5. Principiile care stau la baza activitdtii Serviciului de asisten{d sociald

comunitard sunt:

a) Principiul accesibilitdtii: Serviciul de asistenfd sociald comunitarS asigur[

accesul deplin gi nemijlocit al beneficiarilor la asistenta socialS oferitS;



b) Principiul abordirii ne-discriminatorii gi egalitatea ganselor: Serviciul de
asisten{d sociali comunitard este deschis fiecdrui beneficiar indiferent de sex, religie,
nationalitate, stare de sindtate, nivel de educalie, stare sociald, vdrstd;

c) Principiul aborddrii individualizate gi respectarea demnitdlii beneficiarului:
fiecare beneficiar este tratat cu respect, acorddndu-i-se sprijin in dependenli de
nevoile sale individuale;

d) Principiul participativ: Serviciul de asisten{d socialS comunitari se
realizeazd prin implicarea comunitdlii gi beneficiarilor in prevenirea solu(ionarea
problemelor sociale;

e) Principiul confidenlialitdlii respectdrii eticii profesionale: informatia privind
beneficiarul se va pdstra cu confidentialitate se va comunica altor persoane doar cu
acordul prealabil al beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia, respect6nd
Codul Deontologic al asistentului social.

Capitolul 4. Beneficiarii Serviciului de asistenfi sociall comunitari

6. Beneficiarii Serviciului de asisten{d sociald comunitari sunt .

Familiile cu copii aflate in dificultate din comunitate : familii cu copii in
situatie de risc, familii cu copii cu dizabilitefi, copii rdmagi temporar ftri ocrotire
pdrinteascd gi rdmaqi frrd ocrotire pdrinteascS, copiii victime ale abuzului qi neglijdrii,
mame minore, copii absolvenli ai institutiilor rezidenliale, altii.

Capitolul 5. Funcfiile Serviciului de asistenfi sociali comunitari

7. Serviciul de asistenJd sociald comunitard ac{ioneazd"la nivel de comunitate,
la nivel de grupuri de beneficiari gi la nivel de beneficiari aflaJi in dificultate.

8. SusJinerea comunitdlii in vederea prevenirii solufiondrii situafiilor de
dificultate prevede:

a) Evaluarea problemelor sociale din comunitate;
b) Informarea gi sensibilizarea. populatiei privind problemele sociale din

comunitate, organizarea activitdtii in vederea prevenirii stopdrii extinderii problemelor
sociale in comunitate;

c) Identificarea resurselor disponibile in comunitate pentru solutionarea
situaliilor de dificultate;

d) Mobilizarea potentialului comunitar pentru depdgirea stdrii de dificultate gi
susfinerea actiunilor de volunt aiat;

e) Organizarea cooperdrii conlucrdrii intre instituliile locale membrii
comunitdlii pentru implicare in solutionarea situatiilor de dificultate de ordin
comunitar, de grup individual.

9. Sustinerea beneficiari aflati in dificultate in vederea depdgirii problemelor
sociale prevede:

a) Evaluarea necesitdlilor beneficiarilor afla(i in dificultate;
b) Sustinerea beneficiari in accesarea prestaliilor gi serviciilor sociale ;



c) Dezvoltarea gi prestarea serviciilor sociale la nivel de comunitate pentru

beneficiari aflali in dificultate;
d) Sus[inerea beneficiarilor prin organizarea facilitarea activit6lilor in cadrul

grupurilor de suport reciProc;
e) Susline managerul de cazinrealizarea planurilor individuale de asistentd a

beneficiarilor aflati in sistemul de protecfie a copilului din mun.Chigindu.

0 Monitorizarea post-serviciu a grupurilor de beneficiari de servicii

specializate reintegraJi in comunitate;
10. Sus{inerea beneficiarului aflat in dificultate in vederea solutiondrii

problemelor sociale prevede:

") Prestarea serviciilor sociale primare, care se realizeazd conform procedurii

managementului de cazinclude urmdtoarele etape de lucru cu beneficiarul:

- identifi careabeneficiarului aflat in dificultate,

- evaluarea compl exd a necesitdlilor individuale;

- elaborarea gi implementarea planului individualizat de asistenld a beneficiarului, in

caz de necesitate,

- referirea beneficiarului spre servicii sociale specializate,

- evaluarearezultatelor gi revizuirea planului individualizat de asistentd,

- inchiderea cazului.
pentru beneficiarii serviciilor sociale primare asistentul social este manager de

caz.
b) Organizarea activitefli de sus{inere a beneficiarilor cu diverse probleme

sociale, a familiilor acestora prin:

- consolidarea capacitElii familiei de a face fa!6 problemelor cotidiene;

- consolidarea re{elei sociale a familiei pentru depdgirea stdrii de dificultate

- suport in perfectarea actelor de identitate;

- suport in accesarea prestaliilor sociale, s:rviciilor educationale, medicale altele;

- sensibilizarea implicarea specialigtilor relevanli din comunitate in susfinerea

familiei;
- mobili zareapotenJialului comunitar in sustinerea familiei/persoanei.

c) Examinarea tuturor posibilitdfilor de satisfacere a necesitdlilor beneficiarului

in cadrul familiei comunit[1ii. In cazul in care situa{ia beneficiarului necesitd

intervenlie complexd, asistentul social comunitar referd cazul spre servicii sociale

specializate. Referirea beneficiarului este coordonatd gi realizatd prin intermediul

asistentului social supervizor Serviciului de asistent6 sociald comunitard.

d) prestarea asistenlei in cazuri de urgentd in cadrul Serviciului de asistentd

sociald comunitard sau in cadrul serviciilor sociale specializate, inainte sau

concomitent cu efectuarea evaludrii benefi ciarului.

Capitolut 6. Orga nizarea gi funcfionarea Serviciului de asistenfi sociali
comunitarl



11. Serviciul de asistenj6 sociala comunitard se instituie pe l6ng[ Directia

municipala pentru protectia drepturilor copilului prin decizia Consiliului municipal

Chigindu.
12. Serviciul de asistenJa social[ comunitard este constituit din:

a)gefulserviciuluideasisten{dsocialIcomunitara,
b) asistenti sociali suPervizori,

c) asistenJi sociali comunitari'

13. $eful Serviciului de asistenJa sociala comunitar[:

a) este angajatconform ordinului $efului Direcfiei municipale pentru proteclia

drepturilor coPilului; . , !__ _-

b) ur. in subordinea sa asistenfi sociali comunitari, inclusiv supervizorl aare

activ eazd in raza mun. Chigindu ;

c) este responsabil ie administrarea gi prestarea serviciului de asistenfd sociald

comunitar6 qi de organizarca activitdfii p ,rsonalului in conformitate cu obliga{iunile

a gi evaluarea impactului serviciului prin

i.
in cadrul Serviciului de asistenJd sociald

comunitara susJine asistenfii sociali comunitari in activitatea lor.

l5.Functia de asistent social supervizor o indeplineqte un asistent social

comunitar, selectat conform cerinfelor functiei'

16. Asistentul social suPervizor:

a) sustine cdteT' 9 asistenti sociali comunitari;

b) ofer6 suport profesional asistentilor sociali comunitari in dezvoltarea

competenlelor profesion rea activitdlilor, precum

suport emofional, in con

c) beneficiazd de tealizatea obligatiunilor

functionale.
d) combind responsabilitati legate de asistenta sociala comunitara 9i

responsabilitdti de supervizare.
17. Asistentul social comunitar:
a) este angaiat de cdtre geful Directiei

copilului, conform legislaJiei.

b) iqi desftgoaie activitatea conform obligaliunilor functionale 9i planului lunar

de activitate, coordonat cu asistentul social supervizor aprobat de gefut Serviciului de

asistenfd sociald comunitard;
,; ,. implica in procesul de informare, evaluare a necesitalilor comunitdtii,

beneficiarilor aflafi in dificultate, planificarea implementare mdsurilor de intervenlie

sociald, precum gi alli actori sociali relevanli. In cazul problemelor sociale complexe,

asistentul social apeieazd la suportul asistentului social supervizor, specialigtilor din

cadrul Direcfiei municipale pentru protec{ia drepturilor copilului/Direc{iei pentru

municipale pentru protecJiei drepturilor



proteclia drepturilor copilului din sector gi la alli specialigti din instituliile
administra{iei publice locale de nivelul intdi gi doi.

d) beneficiazd de suport profesional din partea asistentului social supervizor.

e) benefi ciazd de formare profesionald continud in vederea consolidirii
competentelor profesionale.

18. Activitatea asistentului social comunitar este evaluatd cu regularitate in
cadrul atest6rii competen{elor profesionale, organizatd conform legisla{iei in vigoare.

Capitolul 7. Raporturile Serviciului de asistenfi sociali comunitarii cu
structurile relevante

19.in vederea realizdrii obiectivelor Serviciului de asistenld sociald comunitard

se stabilesc urmdtoarele raporturi :

a) Procesele de recrutare gi instruire a personalului din cadrul Serviciului,
planificarea activitd{ilor gi resurselor pentru Serviciul de asistenti sociald comunitard,

inaintarea propunerilor cu privire la imbundtdtirea activitdtii Serviciului, raportarea

privind rezultatele Serviciului sunt coordonate cu geful Directiei municipale pentru

protec{ia drepturilor copilului.
b) geful Serviciului de asistent6 sociali comunitari stabilegte rela{ii de

colaborare cu specialigtii din cadrul Direcliei municipale pentru protec{ia drepturilor
copilului/Direcliei pentru protecfia drepturilor copilului de sector pentru interven{ie in
solufionarea cazurilor complexe raportate de la nivel de comunitate.

c) $efut Serviciului de asistenf[ sociald comunitard faciliteazd colaborarea

asisten{ilor sociali comunitari gi asisten{ilor sociali supervizori cu alli angajati din

sistemul de protec{ie a copilului din mun.Chigindu.
20. In vederea asigurdrii eficientei Serviciului de asisten{d sociald comunitari se

stabilesc raporturi de colaborare cu diverse institulii gi organizatii de stat gi private:

a) La nivelul int6i al administraJiei publice locale personalul Serviciului de

asistenfd sociald comunitari stabilegte raporturi de lucru cu primdriile locali,
instituliile de invdldmdnt pregcolar gi preuniversitar, institufiile medicale, politia,
organizaJiile neguvernamentale, biserica, agentii economici li mobilizeazd

comunitatea pentru solulionarea problemelor beneficiarilor aflati in dificultate.
b) La nivelul doi al administratiei publice locale personalul Serviciului de

asistentd sociald comunitard stabilegte relatii de lucru cu preturile de sector, Agentia
pentru ocuparea forfei de muncd, Casa teritorialS de asigur[ri sociale, Direcfia
educatie, cultur6, tineret sport, Oficiul de inregistrare a actelor stdrii civile, Sectia de

evidentd gi documentare a populafiel organele de drept (politia, judecitoria,

procuratura), etc., pentru realizarea unei interventii eficiente in solutionarea

problemelor benefi ciarilor.

Capitolul 8. Documentafia din cadrul Serviciul de asistenfi sociali
comunitari

21. Documentalia din cadrul Serviciului de asistentd sociald comunitard tine de

planificarea serviciului, monitorizarea gi raportarearcntltatelor activitdtii.



22. $efut Serviciului de asisten{d sociald comunitard intocmegte urmdtoarea

documenta{ie:
a) pianul anual de activitate aServiciului de asisten{d sociald comunitard,

bj Acordul de supervizare semnat cu asisten{ii sociali supervizori,

cj rlanut individual de dezvoltare profesionalS a asisten{ilor sociali supervizori,

d-) Registrul cazurilor referite spre serviciile sociale specializate,

"j roio.rlarul de monitorizarl evaluare a Serviciului de asistenti social[

comunitar6,
f) Raportui anual de activitate al Serviciul de asistenld social[ comunitard.

g) Alte documente relevante.

23. Documentatia pe care o intocmesc asistenfii sociali supervizori (pentru

responsabilitefl de suPervizare):- 
a) Rapoartele gedinlelor de supervizare a asisten{ilor sociali comunitarl

bj ganurile individuale de dezvoltare profesionalI a asistenfilor sociali

supervizali, precum alte documente.

24.Documentalia pe care o intocmesc asistenfii sociali comunitari:

a) Registrul de evidenta apersoanelor care solicita audientd;

U) negistrul de eviden!6 a beneficiari aflati in dificultate;

") 
Oorutol personal pentru fiecare beneficiar din cadrul Serviciului de asistentd

social6 comunitar6. Dosarul con{ine rapoartele de evaluare 9i re-evaluare, planul

individual izat de asistenta, copiiie documentelor relevante, in dependen{d !? "*,
acordul dintre Direc{ia municiiali pentru protec{ia drepturilor copilului sau Direc{ia

pentru proteclia drepturilo, .opil.rLri d. r.rtor beneficiar, informatia privind vizitele la

domiciliul beneficiarului, concluziile discutiilor cu reprezentantii institutiilor

relevante.

CaPitolul 9. DisPozifii finale'

25.Serviciul de asistenld sociald comunitard se finanteazd din contul bugetului

mun.Chigindu, granturilor, dona{iilor gi din alte surse, conform legislatiei.

26. Cheltuielile pentru caiatoriile in transportul public a personalului Serviciului

de asistenfd social6 comunitarl, realizale in scop de serviciu gi intre{inerea serviciului

sunt acoperite din mijloacele bugetului mun.Chigindu.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI

6

Adrian TALMACI



iliului municipal Chigindu

Statul de personal
aI Serviciului de asistenfi sociali comunitari

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Adrian TALMACI

Nr.
crt.

Funcfia Numirul
de

unititi
l. geful Serviciului I

2. asisten{i sociali superuizori 5

3. asistenti sociali comunitari 45

Total 51




