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DECIZIAnT/1/
din _ august 2021

,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea qi funclionarea
comisiei raionale pentru proteclia persoanelor aflate in situalie de dificultate"

in temeiul prevederilor art.43, alin.(2) al Legii 436-XVI dn 28.12.2006 privind administralia public[ local6,
Codului Familiei, nr. l3l6-XIV dn26.10.2000, cu modificlrile gi completlrile ulterioare, Legea asistenlei sociale, nr.
547-XY d:ul.25.12.2003,cu modifictrrile ulterioare; Legea nr.l23 din 18 iunie 2010 cu privire liserviciile iociale, Legea
cu privire la incluziunea social[ a persoanelor cu dizabilita]i nr.60 din 30.03.2012;Legea nr. 821 -XII din 24.l2.lgbl,
privind protecfia socialE a invalizilor cu modificdrile ulterioare; Programului nafional de incluziune social[ a persoanelor
cu dizabilitdti pentru anii2017-2022 aprobat prin Hotirdrea de Guvern ttr.723 din 08.09.2017; programul nalional de
dezinstitulionalizare al persoanelor cu dizabilitd{i intelectuale qi psihosociale din institu}iile rezidenliale gestionate de
Agenlia Nalional[ Asisten]tr Social[ (2018-2026) aprobat prin Hotdr6rea de Guvern nr. 893 dn lL.0g.20i8; planul de
acliuni privind implementarea principiului imbffranirii active (2018-2021) aprobat prin Hotlrdrea de Guvern nr. 1147 din
20,12.2017; qi prevederile Convenfiei ONU cu privire la protecfia drepturilor persoanelor cu dizabilitdli ratificat[ de c6tre
Republica Moldova prin Legea nr. 166-XVII din 09.07.2010. Legii nr.l0Ol20l7 privind actele normative, Consiliul
Raional:

DECIDE:

1. Se aprobtr Regulamentul privind organizarea gi funclionarea Comisiei raionale pentru protectia persoanelor aflate in
situalie de dificultate, conform anexa nr. 1,.

2. Se aprobI componenla nominalI a Comisiei raionale pentru protecfia persoanelor aflate in situa]ie de dificultate
conform anexei nr.2

3 . Se stabileqte cd', in caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcliile definute ahibuliile lor in cadrul Comisiei vor
fi executate de persoane nou-desemnate, f6rf, a fi aprobatd decizie nou6.

4 . Se desemneazl responsabil de realizare a prezentei decizii geful Direclie Generald Asisten![ Sociala qi protecfie a
Familiei- d-na Gabriela MINZATEAN.

5. Prezenta Decizie se include ln Registrul de Stat al actelor locale cu drept de atac laJudecatoria Orhei tn
conditiile Codului administrativ ln termen de 30 de zile de la comunicare persoanelor vizate

6. Vicepregedintele raionului d-na Tatiana PLATON, comisia consultativd de specialitate educalie, proteclie
social6, sf,nf,tate public6, tineret gi sport (preqedinte dl Alexei Capbltut), vor asigura controlul executtrrii
prezentei Decizii.

Pregedintele gedinlei

Secretarul Consiliul Raional Serghei Caraman

Coordonat: D. furcanu - pregedintele raionului
T.Platon -vicepreqedintele raionului

Yizat: S.Caraman -secretarul Consiliului Raional
G.Colun- gef,Direcfia General6 Finan]e
G.Minzdtean gef Direcfia Generali Asistenfd Sociald Ei Protecfia Familiei
M. BItrincea-qef Serviciul juridic

ElaboratG. Minzdtean



NOTA INFORMATryA
cu privire la aprobarea Regulamentului ,privind organizarea gi funcfionarea
Comisiei raionale pentru protectia persoanelor aflate in situa{ie de dificultate

l. Denumirea autorului gi, duptr caz, a participanfilor la elaborarea proiectului
Minzdtean Gabriela- $ef Direcfie Generald AsistenlS Social6 qi Proteclia a Familiei

2.Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalittr{ile urmtrrite.
PdnI la moment Comisia Multidisciplinarf, pentru proteclia sociald a persoanelor in dificultate sau cu dezabilitili cu

vdrsta de peste l8 ani a activat inbaza'. Dispoziliei pregedintelui nr. I l3 din 29 septembrie 2018 ,,Cu privire la modificarea
Dispoziliei nr. 015/d din l7 februarie 2016,,Cu privire la instituirea Comisiei multidisciplinare pentru protectia drepturilor
persoanelor in dificultate sau cu dizabilitdfi cu vdrsta de peste l8 ani Regulamentului de activitate a Comisiei
multidisciplinare pentru proteclia drepturilor persoanelor in dificultate sau cu dizabilitdli cu vdrsta de peste l8 ani, aprobat
de cdtre pregedintele raionului.

Conform Hotlrdrii Guvernului m.7162018 cu privire la Regulamentul - cadru privind organizarea gi funclionarea
Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, aprobat prin Decizia CR nr. 512 din
21 .09.2018 ,,Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor defavorizate se propune de a fi
aprobat Regulamentul privind organizarea qi func{ionarea Comisiei raionale pentru protectia persoanelor aflate in situalie
de dificultate (Anexa nr. l) gi Componenfa nominald a Comisiei (Anexa rlr.2 ). Totodatd se propune spre modificare
denumireq Comisiei :din Comisia Multidisciplinard pentru proteclia sociald a persoanelor tn diJicultate sau cu dezabilitdli
cu vdrsta de peste 18 ani tn Comisie raionald pentru proteclia persoanelor aflate in situalie de dificultate. Cum este
stipulatd in HG nr.7l6/2018 cu privire la Regulamentul - cadru privind organizarea Sifunclionarea Seryiciului social de
sup ort monetar adres at familiilor/p ers oanel or defavorizat e

3.Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi
Actele normative in vigoare care reglementeazd domeniul de asistenltr socialf, sunt: Legea nr. 436-XVI din 26 decembrie

2006, privind Administralia publicl 1ocal6, Legea nr. 547 dlrl'25.12.2003 Asistentei sociale, Legea nr. 123 dn 18.06.2010
cu privire la serviciile sociale, Legea cu privire la incluziunea socialf, a persoanelor cu dizabilitali. 60 dn 30.03.2012
Legea nr. 821 -XII dn24.12.1991, privind proteclia socialtr a invalizilor cu modificdrile ulterioare; Programului nafional de
incluziune social[ a persoanelor cu dizabilit[fi pentru anii 2017-2022 aprobat prin Hotdrdrea de Guvern nr. 723 din
08.09.2017.
4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi

Comisia raionald pentru proteclia persoanelor aflate in situatie de dificultate este un organ abilitat de a examina gi elibera
avizuUdeciziapentru aprobarea mlsurilor de sprijin a familiilor/persoanelor defavorizate in contextul
prevenirii/limitlrii/dep[qirii situatiilor de dificultate in vederea prevenirii marginalizlrii sau excluziunii socio-economice qi
sf, aprobe prestatoruVtipul de serviciu.
Comisia are urmltoarele obiective :

- facilitarea depIgirii situaliei de dificultate cu care se confruntl familia/persoana defavorizat[;
- garantarea gi promovarea bunlstIrii persoanei aflate in dificultate sau cu dizabilitali cu v6rsta de peste 18 ani;
- asigurarea dreptului persoanei de a trdi inh-un serviciu social asemdnltor mediului familial, lindnd cont, in primul
rdnd, de interesul superior al acesteia, pentru a-i asigura conditii adecvate din punct de vedere emo{ional, intelectual gi

frzic;
- asigurarea alegerii formei optimale de ingrijire gi proteclie a fiecirei persoane in dificultate sau cu dizabilit[]i cu
vdrsta de peste l8 ani, cu accent pe serviciile comunitare de tip familial, comunitar gi rezidenfial precum: plasament de tip
familial, locuinfl protejatd, castr comunitar5, centru de plasament, centru de zi, servicii respiro, cantin5 social6, etc.
Comisia este formatd din 8 membri, inclusiv secretarul.
5.Fundamentarea economico - financiartr.

Realizarea proiectului de decizie nu necesitf, sursele financiare suplimentare.
Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Proiectul de decizie se incorporeazd in sistemul actelor normative .

6. Avizarea gi consultarea publictr a proiectului de decizie
In conformitate cu prevederile art. 32 alLegii nr. 100 din 22 decembrie20lT cu privire la actele normative, proiectul

deciziei a fost avizat de cdtre preqedintele raionului, vicepregedintele raionului responsabil de domeniul educa{ie qi
strn6tate, secretarul consiliului raional, qef Direclia Generalf, Asistenfl Social6 gi Proteclia Familiei, gef Direcfia Generalf,
Finanfe specialistul principal, Aparatul pregedintelui (urist).

In scopul respectirii Legii nr. 239 dn 13 noiembrie 2013 privind tanspaxenta in procesul decizional, proiectul de
decizie va fi plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la directoriul Transparenla decizionald, secliunea
Consultdri publice. Totodat6, dat fiind faptul cd deciziile propuse spre aprobare, conlin date cu caracter personal, txmeazd a
fi publicate in Registrul actelor locale cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 08 iulie 201 I privind proteclia datelor
cu caracter personal.
T.Consultarea expertizei juridice

In conformitate cu prevederile art. 37 al Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectele
de decizii au fost expuse expertizei jwidice, de cdtre specialistul principal, Aparatul pregedintelui (jurist). Structura qi

conlinutul actului corespunde normelor de tehnicd legislativtr.
Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie propun spre avizare comisiilor consultative de specialitate gi aprobate in

carul Eedin{ei Consiliului raional.

$ef Direc{ie Generaltr Asisten(tr SocialS gi Protecfia a Familiei Gabriela VfiXZ.{,fflX



Anexa Nr.l
la decizia consiliului raional
nr.7/ din august 2021

REGULAMENT
privind organizarea pi func(ionarea Comisiei raionale

pentru protectia persoanelor aflate in situatie d€ dilicultate

I. Dispozitii generale

l. Comisia raionala pentru protectia persoanelor aflate in situatie de dificultate (in continuare - Comisia) este

un organ abilitat de a examina gi elibera avizuVdecizia pentru aprobarea mtrsurilor de sprijin a
familiilor/persoanelor defavorizate in contextul prevenirii/limitarii/depagirii situatiilor de dificultate in
vederea prevenirii marginalizdrii sau excluziunii socio-economice gi sI aprobe prestatoruytipul de
serviciu.

2. Instituirea Ei componenp Comisiei se aprobtr prin decizia Consiliului raional.
3. in sensul prezentului Regulament, noliunile principale utilizate au urm6toarele specificarii;

o Familie/persoand defqvorizatd - familie/persoantr socialmente urlnerabil6, aflatA in situalii
de dificultate care lmpiedicl activitatea normala a acesteia din punct de vedere economic,
educativ, social, etc.l

. Situalie de dificultate - situalie dificila ln care se afltr familia./persoana la un moment dat,
condilionata de factorii socioeconomici, de sanatate qi/sau care rezulti din mediul social de
viali dezavantajat, de pierderea sau limitarea propriilor capacitlli de integrare social[;

o Evaluarea necesitdlilor - proces realizat in baza procedurilor stabilite in managementul de

caz, aprobat de Ministed Sanati i, Muncii gi Protecliei Sociale;
. Manager de caz - specialist)l din cadrul structurii teritoriale de asistenla sociala, asistentul

social comunitar sau asistentul social din cadrul serviciului specializat Sociald, desemnat
responsabil de coordonarea qi monitorizarea procesului de elaborare/implementare/revizuire
a planului individualizat de asistenF;

4. in activitatea sa, Comisia se bazeazd pe prevederile Codului Familiei, nr. 1316-XIV din 26.10.2000, cu
modifictrrile gi completArile ulterioare, Legea asistenlei sociale, nr. 547-XV din 25.12.2003,cu modificdrile
ulterioare; art.9 al Legii nr.123 din 18 iunie 2010 cu privie la serviciile sociale;Legea cu privire la
incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitdli ff. 60 din 30.03.2012; Legea nr. S2l -Xll din24.l2.l99l,
privind protec(ia socialS a invalizilor cu modificdrile ulterioare; Programului nalional de incluziune social6
a persoanelor cu dizabilit[ti pentru anii 2017-2022 aprobat pdn Hotararea de Guvem nr. 723 din
08.09.2017; Programul nalional de dezinstitulionalizare al persoanelor cu dizabilitdli intelectuale gi

psihosociale din instituliile rezidenliale gestionate de Agenlia NalionalA Asistenli Social6 (2018-2026)
aprobat prin Hottuarea de Guvem nr. 893 din 12.09.20181, Planul de acliuni privind implementarea
principiului imbftranirii active (2018-2021) aprobat prin Hottuarea de Guvem nr. ll41 din 20.12.2017l, qr

prevederile Conventiei ONU cu privire la proteclia drepturilor persoanelor cu dizabilit6li ratificattr de catre
Republica Moldova prin Legea nr. 166-XVn din 09.07.2010 qi de alte acte normative ce tin de protectia
drepturilor omului, precum li de prezentul regulament.

II. Obiectivele $i atributiile Comisiei

5. Comisia are urmdtoarele obiective:
o facilitarea deptrgirii situaliei de dificultate cu care se confruntd familia/persoana defavorizat5;
. garantaxea fi promovarea bunf,starii persoanei aflate ln dificultate sau cu dizabititeli cu vArsta de peste l8

ani;
o asigurarea dreptului persoanei de a trtri intr-un serviciu social asemtrnAtor mediului familial, Iinand cont,

in primul r6.nd, de interesul superior al acesteia, pentru a-i asigura conditii adecyate din punct de vedere
emolional. intelectual gi fizic;

. asigurarea alegerii formei optimale de lngrijire Ei protecrie a fiec6rei persoane in dificultate sau cu
dizabilitlli cu vdrsta de peste 18 ani, cu accent pe serviciile comunitare de tip familial, comunitar gi

rezidenlial precum: plasament de tip familial, locuinp protejattr, cas6 comunitarA, centru de plasament,

centru de zi, servicii respiro, cantin[ sociald, ect;
6. Pentru realizarea obiectivelor tasate, Comisia are umltoarele atribulii:
. examineazl raportul de evaluare a situaliei familiei/persoanei defavorizate, prezentat de managerul de caz;
o elibereazd avizului privind acordarea./neacordarea li marimea ajutorului binesc in cadrul Serviciului social de

suport monetar pentru persoane/familii aflate in situalie de dificultate;
. elibereazd avizului privind includerea./neincluderea in serviciul ,,Pachet alimentar unic";
o decide asupra acceptarii sau respingerii cererii solicitantului privind admiterea in Seryicii, in baza criteriilor de

admitere stipulate de Regulamentele privind funclionarea serviciilor;
. stabilefte perioada de plasament al beneficiarului in Serviciu, in firnclie de necesit6tile de ingdjfue li suport special

ale acestuia;
o decide asupra incetdrii sau suspendlrii plasamentului beneficiarului in Serviciu, in baza criteriilor enunlate in

Regulamente privind funclionarea serviciilor;



. monitorizeazd respectarea prevederilor actelor normative, in cazul
admiterii/suspenddrii/sistlrii/suspenddrii/prelungirii persoanelor in dificultate sau cu dizabilit6li cu vdrsta de
peste 18 ani in servicii;

o informeazf, autoritalle publice locale de nivel I gi II despre necesitatea dezvoltlrii serviciilor noi de protectie
social[ a persoanelor in dificultate sau cu dizabilitSti cu vdrsta de peste l8 ani;

. aprobA prestatorul de servicii de tip familial pentru persoane in dificultate sau cu dizabilitili cu vdrsta de peste l8
aniinbaza raportului de evaluare gi a actelor anexate la raport;

o monitorizeazdcalitatea serviciilor prestate persoanelor in dificultate sau cu dizabilitdfi cu vdrsta de peste l8 ani;
o receptioneazS pldngerile ce tin de protec{ia persoanelor in dificultate sau cu dizabilitdfi cu vdrsta de peste 18 ani

care au fost plasate in diferite tipwi de servicii sociale, exarrmeazA gi, dupd caz, readreseaz[ pldngerile
DGASPF.

III. Organizarea gi Func{ionarea Comisiei
7. Comisia este formatl din l0 membri, inclusiv secretarul Comisiei, avdnd urmdtoarea componenli:

. Pre$edintele Comisiei este vicepreqedintele raionului pe domeniul social;
o Vicepre$edintele Comisiei este qeful Direcliei Generale Asistenti Sociald gi Protecfia

Familiei Orhei;
o Secretarul Comisiei este desemnat un specialist din cadrul DGASPF.
. Membrii Comisiei sunt:

./ gefServiciu protec{ia persoanelor in etate qi cu dizabilitSli;
'/ reprezentant ai administrafiei publice locale de nivelul I;
./ reprezentantul ai domeniului de sdnltate;
,/ medicul psihiatru-narcolog itrlsf;
'/ reprezentant ai societdfii civile
r' l-2 consilieri raionali

8. Comisia este deliberativf,, dacl sunt prezenti doud treimi din membri.
9. Membrii Comisiei sunt persoane cu studii superioare gi cu experien{I de cel pu{in 3 ani in lucrul cu

persoanele in dificultate sau cu dizabilitI{i cu vdrsta de peste l8 ani.
10. Preqedintele Comisiei poartS r6spundere pentru organizarea qi func{ionarea Comisiei, in conformitate cu

prevederile prezentului Regulament.
11. Secretarul Comisiei este membru cu functie permanent[ qi nu are drept de vot.
12. Secretarul responsabil al Comisiei:

o asigurd respectarea procedurii de organizare gi desfdqurare a qedinlelor Comisiei;
o comunicl tuturor membrilor Comisiei gi persoanelor interesate data, locul qi ora desftrqurlrii

qedinlelor, precum gi ordinea de zi;
o intocme$te agenda Comisie in baza rapoartelor de evaluare a situaliei familiei/persoanei,

recepfionate de la specialistul principal din cadrul DGASPF responsabil de nivelul I.
o asigurd intocmirea documentelor privind activitatea Comisiei: agenda zilei, procesul verbal al

gedinlei comisiei, aviz) decizia;
. indepline$te alte sarcini pentru asigurarea bunei desf6gur6ri a activit[fii Comisiei.

IV. $edin(ele Comisiei
13. Comisia se intruneqte in gedinle ordinare lunar gi in caz de necesitate.
14. $edinta Comisiei este condusd de pregedintele acesteia, iar in absenfi lui - de cdtre vicepregedintele Comisiei.
15. in caz de absenti a secretarului responsabil, se ya alege o persoanl din cadrul membrilor Comisiei, care va

suplini atribufiile secretarului in timpul qedinlei.
16. $edintele se convoacl de cf,tre pregedintele Comisiei, fie la sesizarea DGASPF cu scopul realizdrii

atribuliilor Comisiei menlionate ln pct.5 din prezentul Regulament.
17. tnformarea despre convocarea gedinlei se face tn scris, tn termen de 5 zile pAnI la desf6qurare qi cuprinde

ordinea de zi precum gi materialele care vor fi puse in discufie.
18. $edinlele Comisiei nu sunt publice. Comisia poate sd admitI prezer\z la gedinp gi a altor persoane dec6t cele

informate, dacf, considerd cd prezenfa lor este util6. La qedinfa Comisiei, dacd este necesar, pot fi invitate
urmf,toarele persoane:

o Solicitantul Serviciilor sociale sau reprezentantul legal al acestuia;
o Speciali$ti relevanfi din cadrul DGASPF;
o Specialiltii care fac parte din Echipele Multidisciplinare.

19. Participarea la gedinlele Comisiei a primarilor localitlfilor din raza administrativ teritorialI Orhei pe

cazurildosare care sunt incluse in ordinea de zi va fi prezenli la necesitate/sau la solicitarea membrilor
Comisiei.

20. tn cazul convoclrii qedinlelor de aprobare a candidatilor in calitate de prestator de serviciu, secretaml
responsabil al Comisiei va informa despre aceasta candidalii, precum gi, dupf, caz, alte persoane cu

atributii in evaluarea acestora.
21. lnqtiintarea se face tn scris gi se expediazi persoanei interesate fie prin poqtf,, ca scrisoare recomandati, cu

confirmarea de primire (transmis6 cu cel pulin 5 zile lucrdtoare inainte de data gedinlei), he prin curier, cu

cel pulin 3 zile inainte de data qedinlei.
22. $edinlele Comisiei se fin in spatii special amenajate, pentru a asigura confidenfialitatea datelor 9i a

informatiilor referitoare la persoanele in dificultate sau cu dizabilitSli cu v6.rsta de peste l8 ani, precum gi
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23.1. in cazul aprobdrii/sau prelungirii plasamentului persoanei ln dificultate sau cu dizabilitd\icu varsta de peste
l8 ani in Serviciu social specializat de tip familial, qedinlele se desfdqoarl cu respectarea urmatoarelor etape:
-prezerfiarea de c[tre secretarul responsabil al Comisiei a datelor de identitate ale solicitantului qi ale peisoanelor
prezente la qedin{a Comisiei;
-prezerfiarea de cdtre autoritatea public[ local[(tn caz de necesitate) gi managerul de caz a raportului de evaluare
complex[ a situatiei persoanei/familiei aflate in dificultate, a planului individualizat de asistentrA cu argumente,
-propuneri motivate referitoare la necesitatea plasamentului in Serviciu;

audierea reprezentanlilor autoritAtilor/institufiilor, precum qi altor persoane relevante pentru examinarea can;,ui;
-solicitarea obligatorie a opiniei persoanei in dificultate sau cu dizabilitdli cu vdrsta de peste 18 ani fap de
serviciul recomandat;
-eliberarea deciziei Comisiei privind plasamentul planificat al persoanei.(Anexa nr.1 la prezentul Regulament).

23.2.Pentru examinarea propunerilor privind oportunitatea incettrrii plasamentului gi eliberarea deciziei privind
ircetarea plasamentului in Serviciu social specializat de tip familial, qedinlele se desfsqoar6 cu respictarea
urmdtoarelor etape:
-prezeutatea de cdtre secretarul responsabil al Comisiei a datelor de identitate ale solicitantului gi ale persoanelor
prezente la gedinfa Comisiei;
'prezentarea de ctrtre managerul de cazraportului privind oportunitatea lncetdrii plasamentuluibazatpe evaluarea
complexd situaliei a persoanei/familiei aflate in dificultate, a planului individualizat de asistenl5 Cu propuneri
motivate referitoare la reintegrarea in comunitate, caparte obligatorie a raporlului
-audierea reprezentanlilor autorit[tilor/institufiilor, precum qi altor persoane relevante pentru examinarea cazului;
- obligatorie a opiniei persoanei in dificultate sau cu dizabilitdli cu vdrsta de peste 18 ani faf[ de Serviciul
recomandat (in caz de necesitate);
-eliberarea deciziei Comisiei privind incetarea plasamentul planificat al persoanei. (Anexa nr.l la prezentul
Regulament).

23.5. in cazul admiterii persoanelor in dificultate sau cu dizabilitIli in Serviciul de alimentalie la cantina de
ajutor social, Eedinlele se desfdqoarl cu respectarea urmItoarelor etape:
-prezentatea de citre managerul de caz a datelor de identitate qi a statutului ocupa{ional ale solicitantilor
serviciului;
-audierea reprezentanlilor autoritafllor/institu{iilor, precum qi altor persoane relevante pentru examinarea cazulli;
-eliberarea deciziei Comisiei privind admiterea in Serviciu al persoanei. (Anexa nr. I la prezentul Regulament).

23.6.Pentru eliberarea avizului privind acordarea /sau neacordarea ajutorului blnesc in cadrul Serviciului social de
,,Suport monetar,, al persoanelor/familiilor aflate in situafie de dificultate, Eedinfele se desfaqoar[ cu respectarea
urmltoarelor etape:
-prezerfiarea de cltre secretarul responsabil al Comisiei a datelor de identitate ale solicitantului gi ale persoanelor
prezente la qedinfa Comisiei;
-prezentarea de cf,tre specialistul rdspunzf,tor de Serviciul raportul de evaluare complexd a situafiei a
persoanei/familiei aflate in dificultate, care include informalia referitor la necesit[1ile persoanei/familiei, a planului
individualizat de asisten![ cu propuneri privind mbrimea, destina{ia gi perioada de acordare a ajutorului blnisc;
-pentru situatiile ctnd mijloacele bdneqti sunt solicitate pentru reparafia locuinfei , raportul va fi insotit de deviz de
cheltuieli aprobat de APL I qi acte care confirmtr cd solicitantul deline imobilul in proprietate.
-eliberarea avizului Comisiei privind acordarea/neacordarea Suportului monetar. (Anexa nr.2 la prezentul
Regulament).

23.7.Pentru eliberarea avizului privind includerea/neincluderea in Serviciul social ,,Pachet alimentar,, preconizat
persoanelor/familiilor aflate tn situalie de dificultate, qedinlele se desfdqoard cu respectarea urmf,toarelor etape:
-prezettarea de cStre secretarul responsabil al Comisiei a datelor de identitate ale solicitantului gi ale persoanelor
prezente la qedinfa Comisiei;
-prezentarea de cdtre managerul de caza Raportului de evaluare a persoanei/familiei aflate in dificultate.
eliberarea avizului Comisiei privind acordarea,/neacordarea pachetului alimentar (Anexa nr.2 la prezentul
Regulament).

23.8.Pentru eliberarea avizului privind admiterea./neadmiterea in Serviciul social specializat ,,Respiro,, preconizat
persoanelor cu dizabilitdti severe, in cadrul unor centre specializate sau altor tipuri de servicii sociale, qedinlele se
desf6qoard cu respectarea urmf,toarelor etape :

-prezentarea de cf,ke secretarul responsabil al Comisiei a datelor de identitate ale solicitantului gi ale persoanelor
prezente la gedinla Comisiei;
-ptezentarea de c6tre managerul de caz a Raporfului de evaluare complexl a persoanei.
eliberarea avizului Comisiei privind admiterea./neadmiterea in Serviciul social specializat ,,Respiro,, (Anexa nr.2
la prezentul Regulament).

23.9. in cazul admiterii/sau prelungirii plasamentului/incet[rii plasamentului persoanei ln dificultate sau cu
dizabilitdli cu vdrsta de peste 18 ani ln Serviciul social specializat Centrul de Plasamentul Temporar ,,Casa
Noastrtr,, gedintele se desf6goard cu respectarea urmf,toarelor etape:
- prezentarea de cdtre secretarul responsabil al Comisiei a datelor de identitate ale solicitantului qi ale persoanelor

prezente la gedinla Comisiei;



- prezentarea, de cdtre qef Serviciu proteclia persoanelor in etate gi cu dizabilitlti, raportului de evaluare complexd
a situaliei persoanei in dificultate sau cu dizabilitIli cu vdrsta de peste l8 ani, a planului individualizat de asistenli
cu propuneri motivate referitoare la admiterea/prelungirea plasamentului ln Serviciul social specializat ,,Centrul de

Plasament Temporar";
-audierea reprezentanfilor autorit[]ilor/instituliilor, precum gi altor persoane relevante pentru examinarea cazului
(la necesitate);
- solicitarea obligatorie a opiniei persoanei cu dizabilitate fa[6 de Serviciul recomandat;
- eliberarea avizului Comisiei privind admiterea/prelungirea plasamentului,/incetarea plasamentului in Serviciul
social specializat ,,Centrul de Plasament Temporar" a persoanei. (Anex[ rr.2la prezentul Regulament).

24.Comisia decide plasamentul solicitantului in Serviciu in cazul in care:
- acesta indeplinegte cumulativ criteriile de admitere a beneficiarilor in Serviciu, prevf,zute in

Regulamentele de funcJionare a serviciilor respective;
- plasamentul in Serviciu este mdsura de proteclie cea mai potrivitl pentru solicitant, lin6ndu-i-se cont de

toate circumstanlele cazului, necesitdlile individuale ale acestuia, cerinlele sale gi prevederile
Regulamentelor de funcfionare a serviciilor respective;

- raporrul de evaluare complexi a solicitantului a atestat concordanla necesittrlilor sale individuale de

asistenftr gi suport cu specihcul Serviciului;
- in cazul in care beneficiarii sunt plasali in serviciile: Locuintl protejatI, CasI comunitarf,, Centru de

plasament temporar se analizeazd conditiile de compatibilitate intre beneficiarii Serviciului caxe sunt
plasati intr-o singur[ locuinfi, in conformitate cu standardele minime de calitate ale Serviciului;

25.in cazul in care Comisia considerd cf, evaluarea cazului nu a fost calitativI, familia nu a beneficiat de suportul
necesar pentru depAgirea situaliei de dificultate la nivel local, sau admiterea in serviciile de plasament nu este in
interesul superior al persoanei, va recomanda reevaluarea cazului familiei/persoanei defavorizate gi revizuirea
planului individual de asisten!6.

26.in Eedinlele de examinare a cazurilor privind plasamentul planificat, Comisia se va expune asupra:
. Serviciului de plasament, reiegind din necesittrlile acestuia chiar dacf, nu existf, locuri disponibile in

serviciul respectiv;
. Serviciul de plasament cel mai oportun pentru persoana defavorizatf, sau cu dizabilit6|i, disponibil de

facto, pe care il va recomanda autoritafli tutelare teritoriale;
o Serviciului de plasament pentru beneficiarii plasafi in regim de urgen{i, inbaza raportului de evaluare,

prezenlat de autoritatea tutelarl Ei managerul de caz.

2T.Comisia este in drept sI refuze prestarea serviciilor specializate solicitantului atunci c6nd acesta nu cumuleazd
criteriile de admitere tn Serviciu, stipulate in Regulamentele de funclionare a Serviciilor in care urmeazd a fi
admis.

2S.Decizia Comisiei se aprobf, cu majoritatea voturilor membrilor prezenli la gedinl[. in caz de paritate de voturi,
votul pregedintelui Comisiei este decisiv.
29. Fiecare membru al Comisiei are dreptul s[-gi expun[ opinia separatd, care se inm6neazd preqedintelui Comisiei

gi se anexeaz[ la dosar. Opinia separati nu se anunftr gi nu se citegte in gedinla Comisiei.
30. Decizia este semnatd de pregedintele Comisiei gi de ceilalfi membri participanli la gedintS, inclusiv de membrul

care face opinie separatd;

3l.Decizia Comisiei se comunicd persoanei/familiei aflate in situalie de dificultate sau cu dizabilit{i, familiei
biologice sau extinse, prestatorului de serviciu ciruia i-a fost dat in plasament persoana in dificultate,
DGASPF, administraliei instituliei rezidentiale in cazul in care persoana este institulionalizatd, in aceeaqi zi
sau, dupf, caz,in termen de 3 zile de la data qedinlei.

32.Decizia se inscrie intr-un registru de evidenJi de cdtre secretarul Comisiei.
33. Comisia poate recomanda plasamentul persoanelor in dificultate sau cu dizabilitIfi cu v6rsta de peste l8 ani,

in alt6 unitate teritorial-administrativd decit aceea in care iqi desfdgoarl activitatea, dacl acest lucru il cere

interesul superior al solicitantului, cu avizul pozitiv al Comisiei din unitatea teritorial-administrativS din care

face parte persoana in dificultate sau cu dizabilitlti cu vdrsta de peste l8 ani.
34, Procesul-verbal al gedintelor Comisiei este intocmit de cf,tre secretarul responsabil al Comisiei in cel mult 5

zile de la data desf6gurlrii qedinlei.
35. Procesul-verbal este semnat de pregedintele Comisiei gi de secretarul ei responsabil.

YI. Monitorizarea 9i evaluarea plasamentului persoanelor
aflate in situa(ie de dificultate sau cu dizabiliG{i in servicii

36. Comisia monitorizeazd plasamentul in servicii a persoanelor in dificultate sau cu dizabilit6li cu vdrsta de

peste l8 ani in baza rapoartelor anuale a prestatorilor de servicii sau a managerilor de caz.

37. In cazul in care s-a sesizat faptul c[ plasamentul este in detrimentul beneficiarului, Comisia revizuiegte
decizia de plasament,lnbaza raportului de intocmit de Comisia de evaluare.

38. Comisia examineazl planurile individuale de asisten|tr a beneficiarului plasat in serviciu (Centrul comunitar,
Locuinp Protejattr, Casa Comunitara, Centrul de plasament temporar, Respiro pentru adulli), rapoartele

anuale de evaluare a procesului de integrare al beneficiarului tn comunitate, precum gi orice alt6 informalie
relevantd gi decide asupra necesitilii suspendtrrii sau tncetf,rii plasamentului in serviciu.



39.

40.

41.

42.

43.

44.

vlI. Receplionarea 9i sorutioner€a plangerilor ce fin de protectia persoanelor aflate in situatie de
dificultat€ sau cu dizabilitilli ln servicii

Plangerile ce 1in de avizuVdecizia Comisiei sunt examin;te de cdtre preqedintele Comisiei impreuntr cu
9etul DGASPF.
Plangerile parvenite de la alte organe de resort vor fi readresate, conform competenlei lor, prestatorului de
servicii sau Comisiei.
Prestatorul de serviciu sau DGASPF.sunt obligali sd investigheze toate plangerile de referinld pe care le
primefte gi str raporteze Comisiei rezultatele inv;siigatiilor. -
Comisia urmeazi si prezinte persoanelor in dificultate sau cu dizabilitali cu varsta de peste lg ani $i altor
pe4i interesate rezultat€le investigaliilor gi recomanddrile rezultate.
Membrii Comisiei au acces la orice tip de serviciu de plasament destinat persoanelor in dificultate sau cudizabilitali cu varsta de peste t8 ani.
Pl6ngerile receplionate verbal sau ln scris in cadrul vizitelor, precum 9i alte pl6ngeri parvenite Ia comisie,
fie de la persoana plasat6 rn serviciu, fie de ra alte persoane'cu referire la a"eaita, i*t 

"urr-r..!".t,,investigare gi examinare DGASPF sau pot fi investigate de ctrre membrii comisrei, aaca ptan;;il ,r",
depuse impotriva DGASPF;
Pl6ngerile pot fi flcute 9i anonim. Identitatea reclamantului poate fi dezvdluiti numai cu acordul acestuia.

VIII. Dispozitii firate

46. Comisia activeaz{ pe baze obgte$ti;
47' consiliul raional va asigura comisia cu local necesar pentru desfaturarea gedinlelor comisiei;
48. consiliul raional, de comun acord cx Ministerul Munc_ii,. proteciiei sociate 9i ru.iil.i uoi org-iza pentru

membrii Comisiei cursuri iniliale de instruire gi cursuri de instruire continu{.

45.

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman



Componenfa nominall a

Comisiei raionale pentru protecfia persoanelor aflate in situafie de dificultate

Platon Tatiana Preqedintele Comisiei:
vicepreqedintele raionului pe domeniul social

Minzdtean Gabriela Vicepreqedintele comisiei:
qef DGASPF

Grigorieva Diana Secretarul Comisiei:
inspector superior, DGASPF

Membrii comisiei:

Anexa.nr.2
la decizia Consiliului raional

nr.1 / din august 2021

qef Serviciu Persoane in etate qi dizabilitali, DGASPF
primarul com.Pulintei
medicul psihiatru-narcolog iUSf "Spitalul raional Orhei"
qef adjunct IMSP"Centrul de Slndtate nr. 1"
gef AO"Adolescentul"
consilier raional
consilier raional

Serghei Caraman

Badicica Victoria
Ia{co Elena
Voicu Sergiu
Guler Ninel
Romanova Svetlana
Caprari Tatiana
Nemlev Anatolie

Secretarul Consiliului raional



Anexa nr. 1

la Regulamentul privind organizarea
qi funclionarea Comisiei raionale

pentru protectia persoanelor aflate in
situafie de dificultate

Nr,

DECIZIA

Comisiei raionale pentru protec{ia socialtr a persoanelor aflate in situa(ie de dificultate

din

Benefi ciarul (Numele, Prenumele,

Localitatea

Caz,l a fost prezentat in gedinP de

c6ffe:
pentru:

Serviciul social specializat Plasament familial pentru adulli,,
Serviciul social,,Cantina Socialf,,,
altele (specificati)
Referirea cazului spre Serviciile sociale de specializare inalt6 care sunt sub jurisdiclia MSMPS RM
Prelungirea /incetarea plasamentului in Serviciu social de tip
familial

Recomandtrrile Comisiei:

a.

b.
c.

d.
e.

Membrii Comisiei gi semntrturile

Numele, prenumele Semnitura

2

J

4

5

Pre9edinteleComisiei(nume1eprenumele,semnatura)

VicepreqedinteleComisiei(NumelePrenumele,Semn[tura)

Secretarul Comisiei( numele, prenumele, cpmntrfrrra\

l.



Anexa nr.2

la Re gulamentul privind or ganizar ea
gi funclionarea Comisiei raionale

pentru proteclia persoanelor aflate in
situalie de dificultate

nr.

AVtZ

al Comisiei raionale pentru protec{ia socialS a persoanelor aflate in situa{ie de dificultate

din

Benelicia rul (Numele, Prenumele,

Localitatea
Categoria
Caanl a fost prezentat in qedinfl de

ctrtre:
penffu:

a. Serviciul social specializat ,,Centrul de plasament temporar ,, ,,Casa Noastrf,,, ;

b. Serviciul social specializat,,Respiro,,
c. Acordarea./sau neacordarea rrSuportului monetar,,
d. Includerea./neincluderea in Serviciul ,,Pachet alimentar unic,,

(se indicd informalia detaliatd numai pentru Serviciu Suport monetar)
a) Mlrimea sumei acordate
b) Destina{ia ajutorului blnesc
c) Monitorizarea utilizdrii suportului monetar (cine, perioada)_

Membrii Comisiei gi semntrturile

Numele, prenumele Semnltura
I
)
3

4
5

Pregedintele Comisiei ( numele prenumele, semn[tura)

VicepregedinteleComisiei(NumelePrenumele,Serna[twa)-

Secretarul Comisiei( numele, prenumele, semndtura)

Reprezentan{ii legali (dacf, existl gi care au fost invita}i la gedinfa
f-nmi c iai\


