
 

                                                 Notă informativă 

la proiectul de decizie Cu privire la instituirea Serviciul social de suport  

monetar  adresat familiilor/persoanelor defavorizat 
1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Direcț ia asistenț ă socială ș i protecț ie a familiei 

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie Cu privire la instituirea Serviciul 

social de suport monetar  adresat familiilor/persoanelor defavoriza şi finalităţile urmărite  

2.      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 depăşirea situaţiilor de dificultate cu care se confruntă, a fost elaborat 

proiectul de  decizie a  Consiliului raional Ungheni cu privire la instituirea Serviciului social de 

suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate. Serviciul social de suport monetar 

adresat familiilor/persoanelor defavorizate reprezintă un serviciu social specializat, instituit în 

baza deciziei consiliului raional în cadrul Direcț iei asistenț ă socială ș i protecț ie a familiei. 

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. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

       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 ș i 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”. Mecanizmul de acordare a ajutorului financiar cetăț enilor/ 

familiilor defavorizate prin intermediul Fondului local de susț inere socială a populaț iei(Legea 

nr.827/2000), ulterior modificată, nu cuprindea proceduri clare,  axate pe identificarea ș i 

soluț ionarea problemelor ș i nevoilor persoanei. În cazul Serviciului social de suport monetar, 
Mecanismul de prestare a Serviciului şi lucrul cu cazul familiei/persoanei defavorizate este stabilit în 
Managementul de caz, aprobat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

     Sursele financiare alocate vor fi utilizate conform acț iunilor din planul individualizat, care 

de fapt sunt centrate pe soluț ionarea problemei în fond, ca rezultat se previne  excluziunea 

socială a persoanei/familiei defavorizate.  

   Cheltuielile ce ţin  de organizarea ș i funcț ionarea Serviciului   vor fi suportate  din bugetul 

raional, aprobate pentru anul 2018, prin intermediul Direcț iei asistenț ă socială ș i protecț ie a 

familiei. 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

      Va fi modificată  Decizia nr. 6/2 din  14.12.2017 a  Consiliului raional Ungheni  Cu privire la 

aprobarea bugetului raional pentru anul  2018, în a doua lectură;          

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

      În scopul respectării prevederii Legii nr.239 din13.11.2008 privind transparenț a în procesul 

decizional ș i Legii nr.100 din22.12.2017 cu privire la actele normative, anunț ul cu privire la 

iniț ierea elaborării proiectului de decizie cu toate explicaț iile de rigoare a fost plasat pe pagina 



web www.crungheni.md a Consiliului raional Ungheni. 

Concomitent Regulamentul Serviciului social de suport monetar  adresat familiilor/persoanelor 

defavorizate  a fost examinat la masa rotundă cu participarea a 39 asistenț i comunitari. 

    Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a fi propuse 

Consiliului raional pentru examinare ș i aprobare. 

7. Constatările expertizei anticorupț ie(se anexează) 

 

8.Constatările expertizei juridice 

    Proiectul de decizie Cu privire la instituirea Serviciul social de suport  

monetar  adresat familiilor/persoanelor defavorizat corespunde normelor legale. 

 

 

 

 

ș ef Direcț ie                                                                                                   Tudor Rădeanu 
Ex.C.Potlog 
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