
                                            
 

 

                                                      ANUNȚ  

                      cu privire la iniț ierea elaborării proiectului deciziei 

,,Cu privire la instituirea Serviciului social de suport  monetar  adresat 

familiilor/persoanelor defavorizate”  

 

Publicat:25.07.2018 

 

        Direcț ia asistenț ă socială ș i protecț ie a familiei anunț ă 

inț ierea elaborării proiectului de decizie ,,Cu privire la instituirea 

Serviciului social de suport  monetar  adresat familiilor/persoanelor 

defavorizate”. 

   Proiectul de decizie se elaborează  cu scopul instituirii Serviciuui 

social de suport  

monetar  adresat familiilor/persoanelor defavorizate  în baza Hotărîrii 

Guvernului   ,,Cu privire la aprobarea Regulamenrului-cadru  privind 

organizarea ș i funcț ionarea Serviciului social de suport monetar  

adresat familiilor/persoanelor defavorizate”. 

    Părț ile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri ș i 

recomandări la proiectul de decizie, la adresa Direcț ia asistenț ă social 

ș i protecț ie a familiei, str. Vasile Alecsandri-4a, mun.Ungheni. 

 

Termenul de prezentare: 27.07.2018, 

Persoană responsabilă: 

Rădeanu Tudor, ș ef  Direcț ia asistenț ă socială ș i protecț ie a 

familiei, 

Telefon de contact: 0236-2-25-48,e-mail: 

wwwradeanutudor@2gmail.com 

  

 

 

 

                                                        
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                              ANUNȚ  

      privind consultarea publică a proiectului de decizie 
,,Cu privire la instituirea Serviciului social de suport  

monetar  adresat familiilor/persoanelor defavorizate”   

 

Publicat:30.07.2018 

 

         Direcț ia asistenț ă socială ș i protecț ie a familiei a Consiliului raional 

Ungheni iniț iază, începînd cu data de  30.07. 2018 consultarea publică  a 

proiectului de decizie 

,,Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar  adresat 

familiilor/persoanelor defavorizate”.   

       Scopul proiectului de decizie este de a institui în raionul Ungheni  Serviciul 

social de suport monetar  adresat familiilor/persoanelor defavorizate”.   

        Serviciul are drept scop, susţinerea familiei/persoanei defavorizate pentru 

prevenirea/diminuarea/depăşirea situaţiilor de dificultate, precum şi pentru 

prevenirea excluziunii sociale şi instituţionalizării acestora, în baza necesităţilor 

identificate.  

      Obiectivele Serviciului constau în facilitarea diminuării/depăşirii situaţiei de 

dificultate cu care se confruntă familia/persoana defavorizată, acordarea suportului 

monetar familiei/persoanei defavorizate, conform necesităţilor identificate, 

prevenirea excluziunii sociale şi/sau instituţionalizării membrilor 

familiei/persoanei defavorizate, precum şi asistarea familiei/persoanelor 

defavorizate în scopul valorificării suportului monetar conform necesităţilor.                                                                                                                                                    

      Beneficiari ai Serviciului sunt familiile/persoanele defavorizate, confirmate în 

baza rezultatelor evaluării necesităţilor.   

      Fenomenele socio-economice prin care trec cetăț enii raionului Ungheni în 

ultimele decenii, au generat o serie de probleme sociale cu impact negativ asupra 

mai multor familii şi persoane defavorizate. Astfel, în contextul prevenirii 

excluziunii sociale şi susţinerii familiilor/persoanelor defavorizate pentru a 

depăşirea situaţiile de dificultate cu care se confruntă, a fost elaborat proiectul de  

decizie mai sus menț ionat. 

       Proiectul de decizie cu privire la instituirea Serviciului social de suport 

monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate este elaborat în conformitate cu 

prevederile Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 şi Legii cu 

privire la serviciile sociale nr. 123 din 18 iunie 2010. 

    Părț ile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri ș i 

recomandări,  la proiectul de decizie, la adresa Direcț ia asistenț ă socială ș i 

protecț ie a familiei, str. Vasile Alecsandri-4a, mun.Ungheni sau la e-mail:www 

radeanutudor@2gmail.com. 

    Proiectul  deciziei ,,Cu privire la instituirea Serviciul social de suport monetar  

adresat familiilor/persoanelor defavorizate”  ș i nota informativă sînt  disponibile  

pe pagina  web www.crungheni.md  sau la sediul Direcț iei asistenț ă socială ș i 

protecț ie a familiei. 

 

 
 

http://www.crungheni.md/


Termenul de prezentare: 10.08.2018, 
Persoană responsabilă: 

Rădeanu Tudor, ș ef Direcț ia asistenț ă socială ș i protecț ie a familiei, 

Telefon de contact: 0236-2-25-48,e-mail: wwwradeanutudor@2gmail.com 

  

 

 

 


