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DISPOZITIE
PACI IOPfl}ITEHI4E

Cu privire la instituirea unor servicii sociale in cadrul
Direcliei asistenld socialS qi proteclie a familiei

it legdturd cu necesitatea incadririi in termenii prevdzuli de circulara
Ministerului Sdnetefli, Muncii qi Protecliei Sociale a Republicii Moldova nr.

1512033 din 06 august 2018, prin care se solicitd autoritdlii publice locale de

nivelul doi instituirea a trei servicii sociale incluse in pachetul minim de servicii
sociale in anul 2018, in conformitate cu pct.2 din Hotirirea Guvemului nr.716 din
18 iulie 2018 pentru aprobarea Itegulamentului-cadru privind organizarca gi

funclionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor
defavorizate, HotSrirea Guvernului nr. 889 din 11 noiembrie 20t3 pentru

aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea qi funclionarea
Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, Hotdrirea Guvernului nr. 780
din 25 septembrie 2014 cu privire la aprobarea Standardelor minime de

calitate privind Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii qi Hotdrirea
Guvernului nr. 314 din 23 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind organizarea gi funclionarea serviciului social "Asistenla personald" qi a

Standardelor minime de calitate, in temeiul art. 53 alin. (1) lit. k') qi k') qi art. 54

al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd local6,

DISPUN:
socialS qi proteclie a familiei

a1

adresat familiilor/persoanelor'+

I Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii.

2. Se aprobS:
r Regulamentul privind <>rganizarea qi func{ionarea Serviciului social de

suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate (anexa nr. 1);
I Regulamentul cu privire la otganizarea qi funclionarea Serviciului social

de sprijin pentru familiile cu copii (anexa ffi.2);
r Standardele minime de calitate privind Serviciul social de sprigin pentru

familiile cu copii (anexa nr. 3).

1. Se instituie in cadrul Direcliei asisten!6
serviciile sociale, dupd cum unneazd:
I Serviciul social de suport monetar

dehvorizate:



*-

3.

4.

5.

6.

Se instituie 6 unitili suplimentare de asisten{i personali in cadrul Serviciului
social ,,Asisten!6 personald.", instituit anterior in cadrul Direc{iei asistenld
sociald gi proteclie a familiei, prin decizia Consiliului raional nr. 02112 din
12 aprilie 2013.

Se aprobd componen{a Comisiei pentru proteclia persoanelor aflate in
situalii de dificultate pentru serviciile sociale de supor monetar adresat
familiilor/persoanelor defavorizate qi de sprijin pentru familiile cu copii,
dupi cum urmeazd:

Preqedintele Comisiei
Piotr Pugcari - pregedinte al raionului

Vicepregedintele Comisiei
Mihail Martinov - $ef interimar al DirecJiei asistenld socialS gi proteclie a

Familiei

Sccretarul Comisiei
Ala f,urcanu - specialist principal al Direcliei asistentd sociald qi

proteclie a familiei
Membrii Comisiei:

Andrei Mihailov - vicepreqedinte al raionului pe probleme sociale
Ion Miniscurti - $ef al Inspectoratului de Polilie Basarabeasca
Pelaghia Bitrinac - specialist principal in acordarea asistenlei medicale

mamei qi copilului, IMSP Spitalul raional Basarabeasca
Maria Muntean - $ef interimar al Direcliei finante
Elena Busuioc - specialist superior al Direcfiei asistenla sociala qi

protec{ie a familiei
Liudmila Culea - asistent social comunitar din or. Basarabeasca

Se stabileqte cd, in caz de eliberare a membrilor Comisiei de la locurile de
muncd, atribuliile acestora in cadrul organului colegial vor fi preluate
imediat gi exercitate de persoanele nou-desemnate in funcliile respective,
fdrd emiterea de cdtre autoritatea publicd, a vreunui act in acest sens.

Se stabileqte c[ cheltuielile ce lin de func{ionarea serviciilor sociale indicate
in pct. 1 din prezenta dispozilie, precum qi intrelinerea a celor 6 unitdri
suplimentar instituite in cadrul Serviciului social ,,Asistenld personala" vor
fi suportate de la bugetul de stat, din transferurile Fondului de suslinere a
populaliei. *
Direclia asistenld sociald qi proteclie a familiei (dl Mihail Martinov) va
asigura orgarizarea gi funclionarea serviciilor sociale instituite in cadrul
subdiviziunii in conformitate cu cerinlele legislaliei in vigoare.

Direclia finanle (dna Maria Muntean) va asigura intreprinderea mdsurilor ce
se impun in vederea alocdrii mijloacelor financiare din transferurile cu
destinaJie speciald a Fondului de suslinere a popula{iei.

7.

8.
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9. Ptezenta dispozilie urmeaz6,\n mod obligatoriu a fi aprobatd de Consiliul
raional Basarabeasca in $edinfa sa imediat urmdtoare.

l0.Responsabilitatea pentru executareaprezentei dispozilii mi-o asum personal.

Pregedintele rai
Basarabeasca Piotr PU$CARI

u)

v


