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DECIZTE
mun. Cahul

Nr. 05/08-IV 11 octombrie 2018

Privind modificarea $i completarea Deciziei nr. 06/15-III
din 27 septembrie 2013 o,Cu privire la instituirea
Serviciului de sprijin familial pentru familii cu copii
gi aprobarea Regulamentului de funcfionare"

in temeiul art.43 alin.(1) lit.d) din Legea privind administralia publicd locald
nr.436-YI din 28.12.2006, art.62-64 din Legea nr. 100 d\n22.12.2017 cu privire
la actele normative, avizului Comisiei consultative de specialitate, Consiliul
Raional Cahul

DECIDE:
1. Se modificd Decizia nr. 06/15-III din 27 septembrie 2073 ,,Cu privire la

instituirea Serviciului de sprijin familial pentru familii cu copii qi aprobarea
Regulamentului de func{ionare)), dupd cum urmeaz6:

a) la punctul 1, sintagma,,in sistemul de servicii sociale ale raionului"
se substituie cu sintagma ,,in cadrul Direcliei Generale Asistenld
SocialS qi Protec{ie a Familiei";

b) anexa la decizie se expune in redaclie noud, avind conlinutul anexei la
prezenta decizie;

c) se complete azd cupunctul 2r cu urmbtorul cuprins:
,,Cheltuielile legate de organizarea qi funclionarea Serviciului de sprijin
familial cu copii se vor efectua din contul alocaliilor prevdzute anual in
bugetul raional, mijloacele financiare ale fondului de suslinere sociald a

populaliei precum qi donalii, granturi qi alte surse, conform legislaliei in
vigoare".

2. Controlul executdrii prezentei decizii se pune in seama dlui Vladimir
Calmic, vicepreEedintele raionului Cahul, gi Comisiei consultative probleme
sociale (invd!6m6nt, tineret, sport, cultur6, asistenli social6, proteclia
drepturilor copilului, utilizarea forlei de muncd ) - pregedinte dna Tatiana
Seredenco.

Andrian GALAJU
Preqedintele

Consiliului

Secretaru
Consiliului Raion Cornelia PREPELITA



Anexd
izia Consiliului Raional Cahul
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,rAnex6
izia Consiliului Raional Cahul

nr.06/1 5-I[ din 27 .09.2013

REGULAMENT
cu privire la organizarea $i func{ionarea

Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii

I. Dispozifii generale
1. Prezentul Regulament stabileqte modul de organizare gi functionare al Serviciului social

de sprijin pentru familiile cu copii (in continuare - Serviciu).
2. Serviciul este orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni qi/sau a depdqi situaJiile de

risc in vederea asigurdrii cregterii gi educatiei copilului in mediul familial.
3. Serviciul se instituie inbaza deciziei consiliului raional Cahul in cadrul Direcliei generale

asisten{d sociald qi protectie a familiei.
4. Serviciul este social specializat gi se presieazd, la nivel local in baza prezentului

^ 
Regulament gi a staridardelor minime de calitate.

5. In sensul prezentului Regulament se definesc urmdtoarele noliuni:
l) sprijin familial primar - ansamblu de activitdti oferite familiilor cu copii la nivel

comunitar pentru prevenirea qi inldturarea factorilor care pot conduce la situalii de risc;
2) sprijin familial secundar - ansamblu de activitdli care se realizeazd pentru proteclia

familiei gi a copilului, in scopul prevenirii separdrii copilului de familie, precum gi a pregdtirii
familiei pentru reintegrarea copilului;

3) ajutor bdnesc - prestatie sociald care se acordd printr-o platd unicd gi/sau lunari pentru o
perioadd deteirminatd de timp, dar nu mai mare de 6 luni, familiilor cu copii beneficiare de
sprijin familial secundar, care au nevoie de suport in asigurarea condiliilor minime pentru
creqterea copilului gi/sau incadrarea copilului in procesul educalional;

4)familie cu copii - familia formatl din copii gi pdrinJii acestoray'persoana in grija cdreia se

afld copilul;
5) persoand in grija cdreia se afld copilul - persoana, alta decdt pdrintele, in grija cdreia se

afld copilul;
6) copil aflat in situalie de risc - copil in privinta cdruia, ca urrnare a evaludrii, se constatd

una sau mai multe dintre situatiile prevdzute la art.8 din Legea nr.140 din 14 iunie 2013
privind proteclia speciald a copiilor aflafi in situalie de risc qi a copiilor separali de p6rinli;

7) programe de sprijin familial - seturi de activitdli de suport socio-educalionale,
structurate pe tematici specifice qi orientate pe grupuri de copii qi pdrinfi/ingrijitori, pentru
prevenirea qi ?nl6turarea factorilor ce pot conduce la situatii de risc, realizate conform
metodologiei aprobate de cdtre Ministerul SAnAtAIii, Muncii gi Protecfiei Sociale (in
continuare - programe);

8) rezilienla parentald - capacitate a pdrinlilor de a face fa[d. dificultdjilor qi insucceselor
cotidiene, de a depdgi stresul propriu gi de a satisface nevoile educalionale ale copilului,
abilitate de a fi pirinte bun inclusiv in situalii de stres;

9) releaua sociald de suport al familiei - numdr de legdturi ale pirinlilor qi copilului cu
membrii comunitdlii, care faciltteazd participarea acestora la diferite activitdli din comunitate,
precum qi favorrzeazd" solicitarea qi oblinerea sustinerii emofionale, a sprijinului
informafional, instrumental sau spiritual.

II. Scopul, obiectivele qi principiile Serviciului
6. Scopul Serviciului constd in asigurarea bundstdrii copilului prin dezvoltarea qi consolidarea '

capacitd.lilor familiei in cregterea Ei educalia acestuia.



7. Obiectivele Serviciului sunt urmdtoarele:
1) consolidarea competentelor parentale pentru prevenirea timpurie a apariliei riscurilor

privind bundstarea copilului;
1') sustinerea familiei/pdrinfilor in dezvoltarea rezilienfei pentru a depigi situatiile de

dificultate:
2) suslinerea familiei in depdqirea situaliilor de risc gi prevenirea separdrii copilului de familie;
3) sus{inerea familiei in vederea reintegrdrii copilului in familie.
8. Activitatea Serviciului este ghidatd de urmdtoarele principii:
1) respectarea drepturilor qi a interesului superior al copilului;
2) respectarea demnitdlii umane;
3) nediscriminnea;
4) abordarea complexd qi individualizatd a copilului;
5) intervenlia timpurie la nivel comunitar, limitatd in timp;
6) proteclia copilului impotriva abuzului, neglijirii qi exploatdrii;
7) respectarea opiniei copilului;
8) asigurarea accesului familiilor la forme de sprijin adecvate pentru cregterea, bundstarea qi

protecJia copiilor;
9) confidentialitatea informa{iei ;

1 0) solidaritatea social6;
11) parteneriatul;
12) transparenta in procesul de luare a deciziilor.

III. Beneficiarii Serviciului
9. Beneficiari ai sprijinului familial primar sunt toate familiile cu copii din comunitate,

care au nevoie de suport.
10. Beneficiari ai sprijinului familial secundar sunt familiile cu copii in situalii de risc

gi/sau familiile ai ciror copii se afld in proces de reintegrare, precum qi familiile cu copii in risc
de separare.

IV. Organizarea qi func{ionarea Serviciului
Sec{iunea 1.. Organizarea Serviciului

I 1. Serviciul se presteazd in doud forme: sprijin familial primar qi sprijin familial secundar.
12.In cadrul sprijinului familial secundar familiile cu copii pot beneficia de ajutor bdnesc.

Sec(iunea a2-a. Sprijinul familial primar
13. Sprijinul familial primar include activitAf de suport orientate spre prevenirea qi inldturarea

factorilor care pot conduce la situatii de risc qi consolidarea familiei prin formarea deprinderilor
privind ingrijirea gi educalia copilului, formarea competenfelor sociale qi emolionale ale
copilului, crearea retelei sociale a familiei.

14. Sprijinul familial primar este realizat prin intermediul diferitor programe) care pot include:
activitdti de informare qi sensibilizare, qcoala pdrin{ilor, grupuri de suport pentru pdrin{i gi pentru
copii, activitati comunitare cu copiii pentru suslinerea dezvoltdrii emolionale, sociale gi

incluziunii sociale a acestora.
15. Asistentul social comunitar identifici necesitdlile copilului, pdrinfilor/persoanei in grija

cireia se afld copilul gi asigurd accesul familiei cu copii la resursele, programele, serviciile din
comunitate, in conlucrare cu specialigtii din cadrul instituliilor de asistentd medicalS primar6, de
educalie, de menJinere a ordinii publice, cu reprezentantii administratiei publice locale,
reprezentanlii sgcietdtii civile.

Sec{iunea a 3-a. Sprijinul familial secundar
16. Sprijinul familial secundar include un ansamblu de activit6ti adresate beneficiarilor, cu

scopul de a diminua factorii care afecteazd sdndtatea gi dezvoltarea copilului, a preveni separarea
copilului de familie sau a pregdti reintegrarea lui in familie.

17. Asistentul social comunitar este managerul de caz qi instrumenteazd cazul in baza
managementului de caz, aprobat de Ministerul SAnAtAfli, Muncii qi Protecliei Sociale.

a



18. Managerul de caz informeazd, managerul Serviciului despre necesitatea acorddrii altor
servicii sociale specializate copilului ;i/sau familiei.
19. Dacd' problema familiei cu copii nu poate fi solulionatd |ard, asistenld financiard, asistentul
social comunitar solicitd structurii teritoriale asistenld sociald examinarea cazului in vederea
oferirii ajutorului bdnesc, expediind raportul privind evaluarea situafiei copilului gi familiei
(conform anexei la prezentul Regulament).
20. Ajutorul bdnesc se oferd in situaliile in care sprijinul familial secundar nu asigurd
diminuarea problemei/solutionarea cazului ftrd de asistenJd financiarS. La stabilirea ajutorului
bdnesc se iau in considerare necesitdJile familiei, numdrul de copii in familie. Familia beneficiard
de ajutor social are dreptul de a accesa ajutor bdnesc.
21. Mdrimea, destinalia qi perioada deiacordare a ajutorului bdnesc se stabilesc in conformitate
cu necesitdlile identificate in cadrul evaludrii complexe gi cu planul individualizat de asisten{d
prezentate de managerul de caz.
22. Decizia privind acordarea gi mdrimea ajutorului bdnesc este examinatd qi avrzatd de Comisia
raionald pentru proteclia copilului aflat in dificultate (in continuare - Comisia) in baza raportului
privind evaluarea situaliei copilului qi familiei prezentat de managerul de caz.
Avizul Comisiei este prezentat managerului Serviciului.

23. Cuantumul ajutorului bdnesc, indicat in anexa nr.2laprezentahotdrdre, se referd la suma
maximd care poate fi acordatd pentru fiecare copil din familie.

24. Acordarea ajutorului bdnesc se realizeazd in baza ordinului gefului Direcliei generale
asistenld socialS qi proteclie a familiei, cu avizulpozitiv al Comisiei.

25. Ajutorul bdnesc se acordd pdrinlilor/persoanei in grija cdreia se afld copilul printr-o platd
unicd sau lunar6, pentru o perioadd determinatd de timp, dar nu mai mare de 6 luni.

26. Managerul de caz monitorizeazd,, dupd necesitate, dar nu mai rar de o datd pe lund,
utrlizarea ajutorului bdnesc oferit familiei, in vederea satisfacerii necesitdlilor copilului, in
corespundere cu planul individualizat de asistenld.

27.In cazulin care managerul de caz constatdutilizarea ajutorului bdnesc in alte scopuri decit
cele prevdzute in planul individualizatde asisten{6, acesta va solicita Direcliei sistareapldlii, cu
excep{ia situaliilor in care utilizarca ajutorului binesc in alte scopuri decit cele prevdzute in
planul individualizat de asistentd este imperios necesard pentru asigurarea respectdrii interesului
t"ttJtti1*::ttlr-!,i*tr, 

bdnesc se reatizeazd. in bazaordinutui setului structurii teritoriale
asistenJd sociald, iar copia acestuia se anexeazd la dosarul beneficiarului.

29.In cazul sistdrii pldjii mijloacelor financiare, managerul de caz va continua lucrul cu cazul.
30. Modul de utilizare a ajutorului bdnesc se consemneazd in actul de constatare a utilizdrii

mijloacelor financiare, semnat de cdtre beneficiar gi managerul de caz.
31. Managerul de caz inchide cazul beneficiarului odatd curcalizarea planului individualizat de

asistenJd qi inregistrarea progreselor durabile in dinamica familiei, intocmind raportul cu privire
la r ezultatel e imp I ementdrii p lanului indivi du alizat de as i stentd.

Secfiunea a 4-a. Documenta{ia cu privire la prestarea Serviciului
32. Documenta{ia pentru sprijinul familial primar {inutd de managerul de caz include:
1) registrul de eviden{d a beneficiarilor de sprijin familial;
2) r?poartele de evaluare iniliald.
33. In cazul sprijinului familial secundar, managerul de caz va line dosarele beneficiarilor.
34. Documentalia pentru ajutorul bdnesc finutd de managerul Serviciului cuprinde:
1) raportul managerului de caz privind evaluarea situaJiei copilului gi familiei;
2) avizul Comisiei privind acordarea ajutorului b[nesc;
3) ordinul gefului Direcliei asistentd sociald Ei proteclie a familiei privind acordarea ajutorului

bdnesc;
4) registrul de evidentd a beneficiarilor de ajutor bdnesc.
35. Copiile documentelor specificatela punctul 35 subpunctele 1)-3) se transmit managerului

de caz, care le anexeazd la dosarul copilului.



V. Resursele umane gi managementul Serviciului
Sec{iunea 1. Resursele umane

36.Personalul Serviciului include:
1 ) managerul Serviciului;

2) asistenlii sociali supervizori din cadrul Serviciului de asistentd socialS comunitard;
3) asistenlii sociali comunitari din cadrul Serviciului de asistent[ sociald comunitard.
37. Managerul Serviciului este specialistul principal in problemele familiei cu copii in situalie

de risc din cadrul Direcliei asistenld sociald gi proteclie a familiei.
38. Managerul Serviciului, in colaborare cu qeful Serviciului de asistenJd social[ comunitard,

asigurd calitatea serviciului prestat prin organizarea gedinlelor de supervizare a asisten{ilor
sociali comunitari qi monitorizarea activitdlilor in vederea consoliddrii competen{elor
profesionale, gestiondrii eficiente a resurselor, activitililor qi timpului de lucru.

39. Managerul Serviciului, in colaborare cu geful Serviciului de asistentd sociald comunitard,
evalueazl. anual performanJele asistenfilor sociali comunitari in acordarea sprijinului familial,
identificd necesitdlile lor de formare iniJial5/continui gi oferS suport in imbundtdtirea
performanlei individuale.
40. Documentele Serviciului referitor la resursele umane includ:
1) figele de post ale asistentului social comunitar qi ale asistentului social supervizor;
2) rapoartele gedinlelor de supervizare gi de revrzuire a competenJelor profesionale ale

personalului angajat.

Secfiunea a 2-a.Managementul Serviciului qi procedura de raportare
41. Organizarea qi funclionarea Serviciului este asiguratd de managerul Serviciului in

colaborare cu qeful Serviciului de asistentd sociald comunitard, conform prevederilor prezentului
Regulament.
42.In scopul bunei functioniri a Serviciului, managerul Serviciului asigurd:

1) prestarea serviciului in corespundere cu standardele minime de calitate;
2) monitorizarea beneficiarilor de sprijin familial;
3) facilitarea realizdrii interventiilor complexe gi referirea beneficiarilor spre alte servicii

specializate;
4) facilitarea acorddrii ajutorului binesc;
5) managementul eficient al resurselor umane;
6) reprezentarea Serviciului in relaliile cu alte persoane, institulii, servicii, autoritdli;
7) participarcala elaborarea bugetului anual pentru Serviciu.

43. Managerul Serviciului, in comun cu geful Serviciului de asistentd sociald comunitard qi

asistenlii sociali supervizori, elaboreazd planul de dezvoltare a Serviciului, racord6ndu-l la
numdrul gi necesitilile beneficiarilor, ale comunitAflor gi la datele obtinute din monitorrzarea qi

evaluarea Serviciului.
44. Managerul Serviciului intocmegte, trimestrial gi anual, rapoarte privind activitatea

Serviciului, care sunt prezentate gefului Direcliei generale de asistentd sociali qi proteclie a
familiei.

45. Monitorizarea gi evaluarea Serviciului este efectuatd de structura teritoriald asistenld

sociald.
46. Documentele referitoare Ia orgarizarea Serviciului sint urmdtoarele:
1) regulamentul Serviciului qi Standardele minime de calitate;
2) planul de dezvoltare a Serviciului;
3) rapoartele de activitate a Serviciului;
4) bugetul anual pentru funcJionarea Serviciului.
47.Direclia generald asisten{d sociald ;i proteclie a familiei stabileqte procedura de depunere qi

examinare a plAngerilor ce vizeazd respectarea drepturilor beneficiarului, informeazd copilul qi

parin{iilpersoana in grija cdreia se afl6 copilul despre procedura de depunere gi examinare a
pldngerilor gi asigurd condilii de sigurantd pentru depunerea acesteia.
48. Funclionarea Serviciului implicd urmdtoarele costuri :

1) de personal;



2) pentru desfb;urarea programelor (arendarea sdlii, facilitator, materiale didactice, gust6ri,
transport pentru deplasare la nivel local);
3) pentru acordarea ajutorului bdnesc.

VI. Modul de finanJare
49. Serviciul este finanlat din:
1) bugetele unitililor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;
2) granturi, donatii qi alte surse in conformitate cu legislalia in vigoare.
49. Salarizarea personalului Serviciului se realizeazd in conformitate cu legislalia in vigoare.

la Regutamenrut .r fiff;:
Ia organizarea gi funclionarea Serviciului social

de sprijin pentru familiile cu copii

RAPORT DE EVALUARE A SITUATIEI FAMILIEI
(pr ezentat C omisiei pentru protecf ia copilului

aflat in dificultate pentru solicitarea ajutorului bdnesc)

I. Date generale despre familie:

Adresa de la locul de trai al copilului, nr. tel.

II. Constatiri in urma evaluirii copilului ;i familiei:

Numele, prenumele copilului

Mem$tiilJarnitieitbioYhsice Mfuxtinse. caffiwisss sau nu iffir$lindbu fadliilh mofftei{tul c$Htuarill

Nr.crt. Nume, prenume Data
naqterii

Relafia de rudenie cu
copilul, alt tip de

relatie

Ocupafia

I
2

3.

4.

5.

Domeniul de
bunistare afectat

Ingrijoririle constatate Ce a fost intreprins pini la
solicitarea ajutorului binesc

Responsabil

Siguranld

Sindtate

Realiziri
Ingrijire cu
afectiune
Activism
Respect

lncluziune
Responsabilitate

Factorii protectori ai
familiei afecta{i

Ingrijorlrile
constatate

Ce a fost intreprins pffni la
solicitarea aj utorului

binesc

Responsabil

5



Rezilienla parentali
Relaliile sociale ale
familiei
Capacitatea parentalS
pentru ?ngrijirea gi

dezvoltarea cooilului
Sprijinul concret la
necesitate

Capacitatea
pdrinjilor/in grij itoril or
de a dezvolta
competenfele
emolionale qi sociale
ale copilului

Alte informatii:

III. Activiti{i planificate:
Numele, prenunaele copilului

IV. Ajutorul binesc solicitat:

Numele persoanei in a cdrei grijd se afld copilul Ei care va incasa ajutorul bdnesc qi va
sestiona cheltuielile :

Data intocmirii:

Domeniul de bunistare afectat Activititi nlanificate
Siguranld

Sdndtate

Realiziri
Ingrijire cu afecfiune

Activism
Respect

Incluziune
Responsabilitate

Factorii protectori ai familiei afectati Activititi planificate
Rezilienta parentald

Rela{iile sociale ale familiei
Capacitatea parentald pentru ingrijirea qi

dezvoltarea copilului
Sprijinul concret la necesitate

Capacitatea pdrinlilor/ingrij itorilor de a
dezvolta competentele emofionale gi sociale ale
cooilului

Nr.
crt.

Bunul/serviciul care urmeazl
si fie nrocurat

Cantitatea Preful estimativ
De unitate

Prelul estimativ
total

Manager de caz:


