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DISPOZITIE
PACNOP-qxtEHNE

Cu privire la instituirea Serviciului social
,,Pachet al imentar unic" perso anel orlfamil i il or de favo rizate

in temeiul prevederilor Legii nr. 12312010 cu privire la serviciile sociale (MO
nr'155-158/2010 art.54l), art. 51 al Legii fondului de suslinere a populaliei nr.
l27l?000 (MO nr. 65-67/2000 art.460), in scopul asigurarii 9i realizdrii cre6rii
Serviciului social ,,Pachet alimentar unic" persoanelor/familiilor defav orizate din
raion, in conformitate cu art. 54 alin. (tl din Legea nr. 43612006 privind
administraliapublicd locali (Mo nr. 32-35/20t07 art. II6),

DISPUN:
l. Se instituie in cadrul Direc{iei asistenla sociald gi proteclie a familiei

Serviciul Social ,rPachet alimentar unic" persoanelor/familiilor
defavorizate.

2. Se aprobd Regulamentul cu privire Ia organizarea gi funclionarea Serviciului
social ,,Pachet alimentar unic" persoanelor/familiilor defav orizate. conform
anexei.

3. Se desemneazl' responsabil de realizarea prezentei dispozilii qeful interimar
al Direcliei asistenlE sociald qi proteclie a familiei, dl Mihail Martinov.

4. Responsabilitatea pentru legalitatea qi execut area prezentei dispozilii mi-o
asum personal.

5. Prczenta dispozilie urmeazd. a fi adusd la cunogtinld Consiliului raional in
qedinfa sa imediat urmdtoare pentru aprobare, la cunoqtinla persoanelor
cointeresate, precum gi la cunoqtinfd fuUtica prin plasarea pe pufinuoficial6
a Consiliului raional : wrryw. basarabeasca. md.

Pregedintele
raionului Basara Piotr PU$CARI

$
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REGULAMENT
cu privire la crearea;i func{ionarea

Serviciul social ,rPachet alimentar unic'o persoanelor/familiilor defavorizate

I. DISPOZITII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabileqte modul de organizare gi funcfionare a Serviciului social

"Pachet alimentar unic" persoanelor/familiilor defavotizate (in continuare - Serviciu) de
acordare a pachetelor sociale - produse alimentare persoanelor socialmente vulnerabile. care fac
parte din urmdtoarele categorii:
- persoana singuratici/pensionar;
- persoana cu dizabilitate;
- familia monoparentd (un singur pdrinte/reprezentant legal);
- familia numeroasd (cu trei gi mai mulli copii);
- . familia defavorizatd", aflatd,in situalie de crizd;
- beneficiar al serviciului/prestafiei sociald aflat in dificultate
2. Serviciul este instituitinbaza dispoziliei preqedintelui raionului Basarabeasca, in cadrul

Direcfiei asisten{d sociald qi proteclie a familiei Basarabesca (in continuare - Direcfie).
3. Serviciul este un serviciu social specializat gi igi desfrqoard activitatea in conformitate cu

prezentul Regulament gi prevederile legisla{iei in vigoare.
4. Serviciul este adresat familiei/persoanei defavorizate, beneficiarilor serviciilor prestafiilor

sociale, pentru a preveni qi/sau a limita qi/sau a depdqi situaliile de dificultate in vederea
prevenirii matginalizdrii gi excluziunii socio-economice, pentru asigurarea minimului necesar
pentru trai decent.

5. In sensul prezentului Regulament se definesc urmdtoarele noliuni:
beneftciari ai Serviciului - familiile/persoanele defavorizate, beneficiarii serviciilor
/prestafiilor sociale confirmate inbaza rezultatelor evaludrii necesitSjilor, cetdfeni ai Republicii
Moldova qi strdinii specifica{i in art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011
privind integrarea strdinilor in Republica Moldova, domiciliali pe teritoriul acesteia;
persoand/familie defuvorizatd - persoand gi familie socialmente vulnerabile, aflate in situa{ii de
dificultate, care impiedicd activitatea norm ald, a acestora din punct de vedere economic,
educativ, social etc.;

situalie de diJicultate - situalie dificild in care se afl6 o persoand./familia la un moment dat,
conditionatd de factori socio-economici, de sdnitate gi/sau care rezultd din mediul social de
viatd, dezavantalat, pierderea sau limitarea propriilor c4pacitdli de integrare sociald;
pachet social - colet cu produse alimentare de prima necesitate care se acordd
familiei/persoanei aflate in situalie de dificultate confirmatd prin rezultatele evaludrii
necesitdtilor; greutatea coletului social, nu depdqeqte de 20 kg.
ev al u ar e a n e c e s it dl ilor - proces r ealizat in baza procedurilor stabilite in
aprobat de Ministerul SdndtSfii, Muncii gi protecliei Sociale;

Managementul de caz,

mansger de caz - asistentul social comunitar din cadrul Direcfiei asistenfd social6 gi protecfie a
familiei.
echipd multidisciplinard - grup de specialiqti din mai multe domenii, instituit de autoritatea
administratiei publice locale de nivelul intdi, care include asistent social comunitar, medic de
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familie qi/sau asistentul medical, polilist de sector, reprezentant al autoritSlii administra{iei
publice locale de nivelul intdi, reprezentant al societdliicivile, lucrdtor social care participd la
evaluarea necesitSlilor gi implementarea planului individualizat de asistentd.

Comisia multidisciplinard pentru proteclia drepturilor persoanelor tn diftcultate sau cu
dizabilitdli cu vdrsta de peste 18 ani- organ abilitat sd decidd asupra includerii persoanelor in
Serviciu in baza cererii solicitantului sau a reprezentantului legal al acestuia qi sd aprobe
prestatorul de serviciu de tip familial, constituit prin dispozilia preqedintelui raionului
Basarabeasca.

II PRINCIPIILE DE ORGANIZARE, SCOPUL $I OBIECTIVELE SERVICruLUI
6. Serviciul igi desfbgoafi" activitatea in conformitate cu urmdtoarele principii:

a) accesibilitate gi disponibilitate;

b) informare;

c) abordare individualizatd;

d) parteneriat;

e) participare;

0 confiden{ialitate;

g) non-discriminare.

7. Serviciul are drept scop, susfinerea familiei/persoanei defavofizate, beneficiarilor
serviciilor prestaliilor sociale pentru prevenirea./diminuarea/dep6girea situaliilor de dificultate,
precum gi pentru prevenirea excluziunii sociale acestora, inbazanecesitdlilor identificate.

8 Obiectivele Serviciului sint urmdtoarele:

a) facilitarea depdgirii situaliei de dificultate cu care se confruntd familia/persoana
defavorizatd, beneficiar al serviciilor, prestafiilor sociale ;

b) acordarea pachetului social fimiliei/persoanei defavorizate, conform necesitdlilor
identificate;

c) prevenirea excluziunii sociale membrilor familiei/persoanei defavoizate beneficiarilor
serviciilor prestaliilor sociale ;

d) asistarea familiei/persoanelor defavoizate, beneficiarilor serviciilor prestafiilor sociale in
depdqirea situaliilor de qizd conform necesitdlilor stabilite.

ilI. ORGANIZAREA $I FUNCTIONAREA SERVICIULUI
Secfiunea I

O r g anizar e u S e rv ic i ul ui ; i c o op e r ar e & c u C o mis ia
9. Organizarea gi functionarea Serviciului este asiguratd de qeful Direclia asistenld sociald qi

prteclie a familiei in coloborare cu specialistulprincipal pe problemele persoanelor in etate qi

cu dizabilitdli, specialistulprincipal pe copii in situalii de risc, conform prevederilor prezentului

Regulament.

10. Activitatea Serviciului se realizeazd, i; conformitate cu prevederile prezentului

Regulament qi ale deciziei Consiliului raional.

11. Serviciul colaborcazd cu Comisia multidisciplinard pentru proteclia drepturilor
persoanelor in dificultate sau cu dizabilitdJi cu vdrsta de peste 18 ani (in continuare - Comisia).

12. Comisia este un organ abilitat sd decidd asupra includerii persoan-elor in Serviciuinbaza
cererii solicitantului sau a rcprehentantului legal al acestuia qi sd aprobe prestatorul de serviciu
de tip familial.

13. Comisia se instituie prin dispozilia preqedintelui raionului Basarabeasca qi se

subordoneazd Consiliului raional.



14. Comisia emite decizia pentru acordarea/neacordarea pachetului social

familiilor/persoanelor defavorizate in baza Raportului de evaluare a situaliei

familiei/persoanei defavorizate gi a recomanddrilor echipei multidisciplinare.

15. Decizia pentru acordarea pachetului social va conline informafia cu privire la

benefi ciarul/familia defavorizatd a pachetului so cial.

Sec{iunea z2 -a
Ac o rdar e a P ac h etului s o cial

16. Suma prevdzutd pentru pachetul social va fi stabilitd in dependenla de numdrul

beneficiarelor al Serviciului Ei mijloacelor financiare disponibile, colectate.

17. Pachetul social se acordd o singurd datdpe parcursul anului.

18. pachetul social se acordd beneficiarului pentru satisfacerea necesitdlilor de bazd

(alimentaJie, produse de primd necesitate).

Secfiunea a3-a

19. Identificarea familiilor/persoanelor defavorizate pentru acordarea mdsurilor de asistentd

sociald sub formd de pachet social va fi asiguratd de managerul de caz din cadrul Direcfiei.

20. Dreptul la Serviciu se stabileqte in baza criteriilor de eligibilitate conform anexei nr.l la

prezentul Regulament, rezultatelor evaludrii necesitdlilor gi actiunilor stabilite in planul

individuali zat de asistenld.

21. Asistentul social perfecteazd Raportul de evaluare a situatiei familiei/persoanei

defavorizate conform anexei m.2 la prezentul Regulament qi il prezintd Managerului

Serviciului pentru examinare.

22. Raportul de evaluare a situa{iei familiei/persoanei defavotizate este examinat in cadrul

gedinlei Comisiei.

23 . Comisia examineazd Raportul de'evaluare a situatiei familiei/persoanei defavorizate 9i

elibereazd aviz privind acordarea/neacordarea pachetului social.

24. Stabilirea dreptului de acordare/neacordare a pachetului social se realizeazd" in baza

ordinului qefului Direcliei, linAnd cont de deciziaComisiei.

25 .Managerul de caz monitorizeazl,implementarea planului individualizat de asistentd, dupd

necesitate, inclusiv 1tilizarea p achetului so cial oferit familiei.

26. Modul de utilizare apachetului social se consemneazd.in actul de constatare autilizdrii

coletului cu produse alimentare, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament, semnat de

cdtre titularul pachetului social 9i managerul de caz.

27 Managerul de caz inchide cazul intocmind raportul cu privirelarczultatele implementdrii

planului individuali zat de asistenti.

28. Managerul de caz asigttrdintocmirea gi pdstrarea dosarelor beneficiarilor de Serviciu.

Sec{iunea ?4-^
Drepturile Ei obliguliile pfrstatorului Serviciului

29. Prestatorul Serviciului are urmitoarele drepturi:

a) sd colaboreze cu autoritalile administraJiei publice locale, institutiile medicale, institutiile

rezidenliale, prestatorii de servicii sociale, organele de mentinere a ordinii publice, agen\ia

pentru ocuparea forfei de munc6, institulii de invdldmAnt, ONG-uri, voluntari' agenli

economici, alte institulii gi organizalii, indiferent de forma de organ\zare, pentru a atinge

scopul gi obiectivele Serviciului;

b) sd solicite qi sd primeasca, in condiliile legii, documente, materiale 9i informatii necesare

pentru exercitarea atributiilor sale de la autoritdlile administraJiei publice centrale qi locale,



alteinstitutrii qi organizaJii;

c) sd acceseze mijloace financiare de la organizaJii donatoare gi sd le foloseascd in scopul

realizdrii competenlelor sale, in conformitate cu legislalia in vigoare.

30. Prestatorul Serviciului are urmitoarele obliga{ii:

a) sd aprobe regulament de ordine interioard;

b) sd presteze servicii potrivit prevederilor legislatiei;

c) sd asigure informare, asistentd, suport beneficiarilor de servicii;

d) sd aplice politica qi procedurile existente de respectare a confidentialitAfi gi sd asigure

proteclia datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011

privind proteclia datelor cu caracter personal;

e) sd asigure un sistem de primire, inregistrare gi solulionare a plAngerilor cu privire la
serviciile oferite in cadrul Serviciului, in conformitate cu legisla{ia;

f) sd colaboreze cu organizatiile non- guvernamentale, autoritAflle administraJiei publice

locale, institu{iile rezidentiale gi alli prestatori de servicii pentru integrarea sociald a

beneficiarilor qi accesul acestora laalte servicii;

g) sd asigure informarea cu privire la activitatea Serviciului;

h) sdfurnizeze la cerere, date statistice detinute de Serviciu;

i) sd asigure formarea iniliald qi continud a personalului Serviciului.

Secfiunea 5

D reptur ile S i o b ligaliile beneJiciarilo r S erviciului
31. Beneficiarii Serviciului au urmltoarele drepturi:

a) de a fi informaJi asupra prevederilor legale privind funclionarea Serviciului;

b) de a-gi exprima acordul referitor la.serviciile prestate in cadrul Serviciului;

c) de a depune plAngeri in condiliile legislatiei referitor la calitatea serviciilor prestate,

atitudinii qi tratamentul personalului etc.;

d) de a participa la evaluarea gi elaborarea planului individualizat de asistentd;

e) de a fi asistat qi sprijinit de cdtre personalul Serviciuluilmanagerul de cazinrealizarea
obiectivelor planului individuali zat de asistenld;

0 d. a i se pdstra gi utiliza datele cu caracter personal in sigurantd gi confidenfialitate;

g) de a cere sistarea Serviciului;

h) de a fi informat despre drepturi gi obligaiii in calitate de beneficiar al Serviciului.

32. Beneficiarii Serviciului au urmltoarele obliga{ii:

a) sd furnizeze informatii corecte qi relevante cu privire la identitate, situafia familiald,

sociald, economicd gi la starea sAndtdfii 1or, fiind responsabili pentru veridicitatea acestor

informatii;

b) sd participe la procesul de luare a deciziilor; *

c) sd participe la implementarea planului individualizat de asistentd;

d) si manifeste o atitudine responsabilA fap de personalul Serviciului;

e) sd semneze Acordul de colaborare qi Raportul de constatare a utiliz6rii pachetului social

Sec{iunea 6

Procedura de depunere gi examinare a plAngerilor

33. Serviciul dispune de o procedur6 de depunere qi examinare aplAngerilor qi/sau

Contestatiilor privind calitatea serviciului prestat, acordarea/neacordarea dreptului la serviciu.

34. Beneficiarii sdnt informali despre procedura de depunere gi examinare a pldngerilor qi/sau



a contestatiilor.

35. Serviciul dispune de Registrul de inregistrarc aplAngerilor/contestatiilor, care

contine, inclusiv informa{ii privind modul de examinare a pldngerilor gi mdsurile intreprinse.

IV.RESURSELE UMANE $I MANAGEMENTUL SERVICIULUI
36. Serviciului dat nu necesit6 personal suplimentar, deoarece va fi implementat de cdtre

specialiqtii Direcliei qi angajatii Serviciului de asistentd sociald comunitarS. Atribuliile
managerului de caz vor fi exercitate de asistentul social comunitar din cadrul Directiei, fhrd

maj orarea cheltuililor de salarizare.

37. Serviciul va fi ghidat de specialistii Direcliei asistentd sociald qi protective a familiei:
- Specialist principal pe probleme persoanelor in etate si dizabilitdli.
- Specialist principal pe copii in situalii de risc.

V.DOCUMENTATIA SERVICIULUI
3 8. Documentele referitoare la or ganiznea qi funclionarea Serviciului :

a) regulamentul Serviciului;

b) planul anual de activitate a Serviciului;

c) rapoartele de activitate a Serviciului;

d) 
' 

bugetul anual pentru functionarea Serviciului;

e) rapoartele privind evaluarea situa{iei familiei/persoanei defavorizate;

0 deciziile Comisiei privind acordarea/neacordarea suportului monetar;

g) ordinele qefului Direcliei privind acordarcalneacordarea Pachetului unic;

h) registrul de evidentd a ordinelor privind acordarea/neacordarea pachetelor sociale

i) registrul de evidenld a beneficiarilor de pachete sociale, dup6, cazin formd electronic;
j) registruldeinregistrareapldngerilor/contestatiilor.
39. Copiile documentelor specificatela literele 0 qi g) se transmit managerului de caz, care le

anexeazd la do sarul benefi ciarului.

VI FINANTAREASERVICIULUI
40. Cheltuielile legate de organizarca gi funcJionarea Serviciului social "Pachet alimentar

unic" adresat familiilor/persoane]or defavorizate, se efectueazd, din contul transferurilor
obfinute din plata suplimentard obligatorie in cuantum de 0,1 la sutd din suma achitatd la

cumpdrarea de cdtre persoanele frzice a valutei strdine in numerar qi a cecurilor de cdldtorie in
valutd strdind contra mijloace bdneqti in numerar la punctele de schimb valutar ale bdncilor

licenliate qi la casele de schimb valutar conform legislatiei.

VII DISPO ZITTI SPECIALE
41. Litigiile apdrute in procesul prestdrii Serviciului, eare nu pot fi solu{ionate pe cale

amiabild de cdtre pdrfi, sAnt transmise spre examinare instantelor de judecatd, in conditiile
legislaliei. ;
42. Pentru nerespectarea prevederilor actelor normative gi ale prezentului Regulament,

personalul Direcfiei care asigurd activitatea Serviciului poartd rdspundere conform legislaliei

in vigoare.

43. Controlul qi evaluarea Serviciului se efectueazd de cdtre organele abilitate cu

MihAiI MARTINOV
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acest drept.
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ta Regulamentulcu privire ta creareaei tunctrionaref#ff.iliJ
social,,Pachet alimentar unic" persoanelor/familiilor defavorizate

Privind modul de determinare a eligibilitn{ii pentru
Serviciul social ,,Pachet alimentar unic" persoanelor/familiilor socialmente vulnerabile

Familia/persoana este consideratd eligibild pentru Serviciu, dacd intruneqte cumulativ
urmdtoarele condilii:
l) este in situalie de dificultate, confirmatd,inbazarezultatelor evaludrii necesitdlilor de cdtre

echipa multidisciplinarS;

2) membrii familiei/persoanei defavorizate sdnt cetdteni ai Republicii Moldova gi strdinii
specificati in art. 2 alin. (1) din Legea nr.274 din27 decembrie 201 1 privind integrarea strdinilor
in Republica Moldova qi domiciliazdpe teritoriul acesteia;

3) familia/persoana in urma acorddrii suportului din partea asistenfei sociale nu a depdgit situalia
dificild.

4.) persoanalfamilia care face parte din urmdtoarele categorii:
- persoana singuraticd/pensionar;
- persoana cu dizabilitate;
- familia monoparentd (un singur pdrinte/reprezentant legal);
- familia numeroasd (cu trei qi mai mulfi copii);
- familia defovarizatd,, aflatd.in situalie de crizd;
- beneficiar al serviciului/prestafiqi sociald aflat in dificultate
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Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la crearea gi funcJionarea Serviciului
social,,Pachet alimentar unic" persoanelor/familiilor defav orizate

RAPORT DE EVALUARE A SITUATIEI FAMILIEI/PERSOANEI

(se prezintd Comisiei multidisciplinari pentru protectia drepturilor persoanelor in
dificultate sau cu dizabilitn{i cu virsta de peste 18 ani)

I. Date generale despre familie/persoanA:
Membrii familiei (care locuiesc impreun5.la momentul evaludrii)

lI. Constatdri,realizdri gi necesitdli stabilite in urma evaludrii complexe a familiei:

Nr.
d/o

Nume, prenume Datar luna,
anul nagterii

Relafii de rudenie Statut ocupafional

I

Numele, prenumele benefi ciarului

Numele, prenumele managerului de caz"

Data intocmirii

$



Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la crearea gi functionarea Serviciului

social,,Pachet alimentar unic" persoanelor/familiilor defavorizate

ACT
de constatare

primire - predarea pachetului social

Prin prezentul act , se confirmd primirea pachetului social acordat inbaza ordinului pefului
DASPF Basarabeasca nr. din 2020 pe dosarul
beneficiarului/titularului domiciliat la
adresa

. Lista produselor pachetului social:

Manager de caz

Beneficiarul

(numele prenumele)

(numele prenumele)

#


