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DECIZIE
mun. Cahul

Nr. 03/09-V

Cu privire la instituirea Serviciului social
,rPachet alimentar unic" persoanelor/familiilor
socialmente vulnerabile

din 20 decemhrie2019

in temeiul art. 43 alin.(l) lit. i) din Legea privind administratia publicd
local6 nr. 436-XVI din 28.T2.2006, Legii nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire
la serviciile sociale, avizului Comisiei consultative de specialitate probleme
sociale (?nv[{dmdnt, tineret, sport, cultur6, asisten{i social6, protec{ia
drepturilor copilului,utilizarea for{ei de muncd), Consiliul Raional Cahul

DECIDE:
1. Se instituie Serviciul social ,,Pachet alimentar unic" persoanelorlfamiliilor

defavorizate in cadrul Serviciului social de suport monetar adresat
familiilor/persoanelor defavorizate al Direcfiei generale asisten{i sociald
qi protec{ie a familiei.

2. Se aprobi Regulamentul cu privire la organuarea qi funcfionarea
Serviciului social ,,Pachet alimentar unic" persoanelor/familiilor
defavorizate, conform anexei.

3. Responsabilitatea pentru realizmea prezentei decizii se pune in seama
Direc{iei generale asisten{i social[ qi protec{ie a familiei Cahul.

4. Controlul executdrii prezentei decizii va fi exercitat de dl Vladimir
Calmic, vicepreqedintele raionului Cahul, qi de Comisia consultativa de
specialitate probleme sociale (inv6{nm0nt, tineret, sport, cultur6, asisten{i
sociald, proteclia drepturilor copilului, utilizarea for[ei de munc6).

Valeriu VALACHI
Prepedintele ged!

Consiliului

(% Cornelia PREPELITA



iului Raional Cahul
-V din 20.12.2019

REGULAMENT
cu privire la crearea $i funcfionarea

Serviciului social nrPachet alimentar unic"
persoanelor/familiilor defavorizate

DISPOZITII GENERALE

l. Prezentul Regulament stabileqte modul de organizare qi funclionare a Serviciului social

,,Pachet alimentar unic" persoanelor/famitiilor defavorizate (in continuare - Serviciu) de

acordarea pachetelor sociale - produse alimentare persoanelor sociahnente vulnerabile, care

fac parte din urmdtoarele categorii:
- persoand singuraticd/pensionar,
- persoand cu dizabilitate;
- familie monoparentalS (un singur p[rinte/reprezetfiant legal);
- familie numeroasI (cu trei gi mai mulfi copii);
- familie defovarizatS, aflatd ?n situalie de uiz6;
- beneficiar al serviciuluilprestaliei sociale aflat in dificultate.

2. Serviciul este instituit ?n baza deciziei Consiliului Raional Cahul, in cadrul Direcfiei
generale asistenlE sociald qi proteclie a familiei Cahul (in continuare Direcfie).

3. Serviciul este un serviciu social specializat qi iqi desfrqoard activitatea in conformitate cu

prezentul Regulament qi prevederile legislafiei in vigoare.

4. Serviciul este adresat familiei/persoanei defavorizate, beneficiarilor serviciilor prestafiilor

sociale, pentru a preveni qilsau a limita qi/sau a dep6qi situafiile de dificultate in vederea

prevenirii marginahz[rii qi excluziunii socio-economice, pentru asigurarea minimului necesar

pentru un trai decent.

5. In sensul prezentului RegUlament se definesc urmdtoarele no{iuni:
beneJiciari ai Serviciutui - familiile/persoanele defavorizate, beneficiarii serviciilor /
prestaliilor sociale confirmate in baza rezultatelor evaludrii necesitdlilor, cetdleni at

Republicii Moldova qi strdinii specificali inart.2 alin. (1) din Legea nr.274 din27 decembrie

2011 privind integrarea strdinilor in Republica Moldova, domiciliafi pe teritoriul acesteia;

persound/familie defavorizilrt - persoanfl ;i familie socialmente vulnerabile, aflate in situa]ii

de dificultate, care impiedicd activitatea normalE a acestora din punct de vedere economic,

educativ, social etc.;
situafie de d,iJicukate - situa{ie dificild in care se afl5 o persoand/familia la un moment dat,

condi{ionatd de factori socio-economici, de s5n[tate Ei/sau care rezultd din mediul social de

via{d dezavarrtajat,pierderea sau limitarea propriilor capacitii}i de integrare social6;

pachet social - colet cu produse alimentare de prima necesitate care se acordd

familiei/persoanei aflate in situa{ie de dificultate confirmatd prin rezultatele evaludrii
necesitElilor;



evalaarea necesitdfilor - proces realizat in baza procedurilor stabilite in Managementul de
caz, aprobat de Ministerul S6ndtdlii, Muncii qi Protecliei Sociale;
manager de caz - asistenful social comunitar;
echiprt mubidisciplinard - grup de specialigti din mai multe domenii, instituit de autoritatea
administrafiei publice locale de nivelul int6i, care include asistent social comunitar, medic de
familie qi/sau asistentul medical, polifist, reprezentant al autorit6fii administraliei publice
locale de nivelul unu, reprezentant al societIlii civile, lucrdtor social care participd la
evaluarea necesitdtrilor qi implementarea planului individualizat de asistenfd.
Comisia mulfidisciplinurfi pentru protec{ia drepturilor percoanelor tn diJicultate sau cu
dizahilitd{i cu vfrrcta de peste 18 ani - organ abilitat sd decidl asupra includerii persoanelor
in Serviciu in baza cererii solicitantului sau a reprezentantului legal al acestuia gi sd aprobe
prestatorul de serviciu de tip familial, constituit prin dispozilia Preqedintelui raionului.

II. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE, SCOPUL $I OBIECTIVELE SERVICIULUI

6. Serviciul iqi desfiqoar5 activitateain conformitate cu urmdtoarele principii:
a) accesibilitate qidisponibilitate;
b) informare;
c) abordare individualizatd;
d) parteneriat;
e) participare;

0 confidenlialitate;
g) non-discriminare.
7. Serviciul are drept scop sus{inerea familieilpersoanei defavorizate, beneficiarilor
serviciilor prestafiilor sociale pentru prevenirea/diminuarea/depdEirea situafiilor de
dificultate, precum qi pentru prevenirea excluziunii sociale acestora, in baza necesitdlilor
identificate.
8. Obiectivele Serviciului sunt urmltoarele:
a) facilitarea depdqirii situaliei de dificultate cu care se confruntd familia/persoana
defav orizat6, benefl c iar al servici il or, prestali ilor soc iale,
b) acordarea pachetului social familiei/persoanei defavorizate, conform necesitdfilor
identificate;
c) prevenirea excluziunii sociale a membrilor familiei/persoanei defavorrzate, beneficiary ai
serviciilor prestafiil or sociale;
d) asistarea familiei/persoanelor defavorizate, beneficiarilor serviciilor prestaliilor sociale in
depdqirea situafiilor de crizd, conform necesitdlilor stabilite.

III. ORGANIZAREA $I FUNCTIONAREA SERVICIULUI

Sec\iunea I. Organizarea Senticiului Si cooperarea cu Comisia
9. Organizarea qi funclionarea Serviciului este asigurat6 de Managerul Serviciului care este
specialist cu statut de funcfionar public al Serviciului social de suport monetar adresat
familiilor/persoanelor defavorizate din cadrul Direcliei, conform prevederilor prezentului
Regulament.
10. Activitatea Serviciului se realizeazd, ?n conformitate cu prevederile prezentului
Regulament qi ale deciziei Consiliului Raional.
11. Serviciul colaboreaz6 cu Cornisia rnultidisciplinar6 pentru protecfia drepturilor
persoanelor in diflcultate sau cu dizabilitlti cu v6rsta de peste 18 ani (in continuare -
Comisia).



12. Comisia este un organ abilitat sd decidd asupra includerii persoanelor in Serviciuinbaza
cererii solicitantului sau a reprezentantului legal al acestuia qi sd aprobe prestatorul de

serviciu de tip familial.
13. Comisia se instituie prin dispozilia Preqedintelui raionului qi se subordoneaz6 Consiliului
raional.
14. Comisia emite decizia pentru acordarealneacordarea pachetului social

familiilor/persoanelor defavorizate in baza Raportului de evaluare a situaliei

familiei/persoanei defavorizate gi a recomand[rilor echipei multidisciplinare.
15. Decizia pentru acordarea pachetului social va con{ine informa}ia cu privire la

benefi ciarul/tbmilia defavorizatd a pachetului social.

Secliunea a 2-a Acordarea pachetului social
16. Suma prevdzutd pentru pachetul social va fi stabilit6 in dependenla de num6ru1

beneficiarilor Serviciului gi miiloacelor financiare disponibile.
17. Pachetul social se acordd o singurd dat6 pe parcursul anului.
18. Pachetul social se acord6 beneficiarului pentru satisfacerea necesitdlilor de bazd

(alimentalie, produse de primd necesitate).

Secfiunea a 3-a Managementul de caztn cadrul Serviciului
19. Identificarea tbmiliilor/persoanelor defavorizate pentru acordarea m6surilor de asistenfd

social6 sub formd de pachet social se realizeaz[ de cdtre asistentul social comunitar.

20. Dreptul la Serviciu se stabileqte inbaza criteriilor de eligibilitate conform anexei nr. I la
prezentul Regulament, rezultatelor evaluErii necesitatrilor qi acfiunilor stabilite ?n planul

ind ividual izat de as istenf6.
21. Asistentul social perfecteazd Raportul de evaluare a situaliei familiei/persoanei

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

Serviciului pentru examinare.
22. Raportul de evaluare a situaliei familieilpersoanei defavorizate este examinat in cadrul

qedinfei Comisiei.
23. Comisia examineazd Raportul de evaluare a situaliei familiei/persoanei defavorizate qi

ehbereazd aviz privind acordarea./neacordarea pachetului social.

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

ordinului qefului Direcfiei, tin0nd cont de decizia Comisiei.
25 . Managerul de caz monitorizeazd implementarea planului individualizat de asisten!6, dup6

necesitate, inclusiv utllizar ea pachetului social oferit fami I iei .

26. Modul de utilizare a pachetului social se consemneazd in actul de constatare a utllizdrli
colefului cu produse alimentare, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament, semnat de

cdtre titularul pachetului social qi managerul de caz.

27 Managerul de caz inchide cazul intocmind raportul cu privire la rezultatele implementdrii
planului individualizat de asistenfi.
28. Managerul de cazasigur6 intocmirea qi pdstrarea dosarelor beneficiarilor de Serviciu.

Secliunea a 4 - Dreptarile Ei obliga{iile prestatorului Serviciulai
29. Prestatorul Serviciului are urmdtoarele drepturi:
a) s[ colaboreze cu autorit6]i1e administra{iei publice locale, institu}iile medicale, institu}iile
rezidenfiale, prestatorii de servicii sociale, organele de men{inere a ordinii publice, agenlia
pentru ocuparea fo4ei de munc6, institulii de inv6![mdnt, ONG-uri, voluntari, agen]i

economici, alte institugii qi organizafii, indiferent de forma de organizare, pentru a atinge

scopul qi obiectivele Serviciului; 
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b) sd solicite qi sI primeascS, in condiliile legii, documente, materiale Ei informalii necesare

pentru exercitarea atribuliilor sale de la autorit6flle administratiei publice centrale qi locale,
institufii qi organizafii;
d) sd acceseze mi-iloace financiare de la organizatii donatoare qi sE le foloseascd in scopul

realiz[rii competen,telor sale, in conformitate cu legislafia ?n vigoare.

30. Prestatorul Serviciului are urmdtoarele obliga(ii:
a) sd aprobe regulament de ordine interioar6;
b) s[ presteze servicii potrivit prevederilor legista]iei;
c) sd asigure informare, asistenfd, suport beneficiarilor de servicii;
d) sI aplice politica qi procedurile existente de respectare a confidenlialitdlii qi sE asigure
protecfia datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011
privind protecfia datelor cu caracter personal;
e) sd asigure un sistem de primire, inregistrare qi solulionare a pldngerilor cu privire la
serviciile oferite in cadrul Serviciului, ?n conformitate cu legislafia;

0 sE colaboreze cu organiizaliile non - guvemamentale, autoritiilile administraliei publice
locale, institutriile rezidendiale qi alli prestatori de servicii pentru integrarea socialS a

beneficiarilor qi accesul acestora Ia alte servicii;
g) sd asigure informarea cu privire la activitatea Serviciului;
h) sdfumizeze la cerere, date statistice definute de Serviciu;
i) sd asigure formarea inifiald qi continud a personalului Serviciului.

Sec(iunea 5 Drepturile ;i obligagiile beneficiafilor Serviciului
31. Beneficiarii Serviciului au urmltoarele drepturi:
a) de a fi informali asupra prevederilor legale privind funclionarea Serviciului;
b) de a-qi exprima acordul referitor la serviciile prestate in cadrul Serviciului;
c) de a depune pl6ngeri in condiliile legisla{iei referitor la calitatea serviciilor prestate,

atitudinii Ei tratamentul personalului etc.,
d) de a participa la evaluarea qi elaborarea planului individualizat de asistenfd;
e) de a fi asistat qi sprijinit de cdtre personalul Serviciului/managerul de caz in realizarea
obi ective I or planului ind ividual izat de asi stentd;

0 de a i se p6stra qi utiliza datele cu caracter personal ?n siguranfd qi confidenfialitate;

$ de a cere sistarea Serviciului;
h) de a fi informat despre drepturi Ei obligalii in calitate de beneficiar al Serviciului.

32. Beneliciarii Serviciului au urmitoarele obliga{ii:
a) sd furnizeze informagii corecte qi relevante cu privire la identitate, situafia familialS,
social6, economicd qi la starea sdndtdlii lor, fiind responsabili pentru veridicitatea acestor
informa{ii;
b) sd participe la procesul de luare a deciziilor;
c) s[ participe la implementarea planului individualizatde asistenfd;
d) s6 manifeste o atitudine responsabild tbf6 de personalul Serviciului;
e) sd semneze Acordul de colaborare qi Raportul de constatare autiLizdrii pachetului social

Secliunea 6 Procedura de depunere qi examinare a plfrngerilor
33. Serviciul dispune de o procedurd de depunere qi examinare a plAngerilor qi/sau

Contestafiilor privind calitatea serviciului prestat, acordarea /neacordarea dreptului la
serviciu.
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34. Beneficiarii sdnt informafi despre procedura de depunere qi examinare a plAngerilor
qi/sau a contestafiilor.
35. Serviciul dispune de Registrul de inregistrare a plAngerilor/contestaliilor, care conline
inclusiv informafii privind modul de examinare a pldngerilor qi m6surile intreprinse.

IV. RESURSELLE UMANE $I MANAGEMENTUL SERVICIULUI

36. Personalul Serviciului include: managerul Serviciului, asisten{i sociali supervizori qi

asistenli sociali comunitari din cadrul Serviciului de asisten{d sociald comunitard.
37. Managerul Serviciului asigurd calitatea serviciului prestat prin coordonarea activit5{ii
asistenlilor sociali comunitari, organizarea qedinlelor de supervizare a acestora, precum qi

monitorizarea activitdfilor in vederea consolidErii competenfelor profesionale, gestiondrii
eficiente a resurselor, activit6lilor qi timpului de lucru.
38. Managerul Serviciului evalueazd anual performanfele asistenfilor sociali comunitari in
prestarea Serviciului, identificd necesit6lile lor de formare inifia1[/continu[ ;i oferl suport in
tmbundtdlirea performanlei individuale.
39. Managerul Serviciului intocmeqte anual, rapoarte privind activitatea Serviciului care sdnt
pr ezerfiate qefului DGAS P F.

40. Managerul Serviciului in comun cu contabilitatea Direcliei elaboreazd anual bugetul
Serviciului. Bugetul Serviciului este aprobat de cdtre Consiliul Raional Cahul.

V. DOCUMENTATIA SERVICruLUI

41. Documentele referitoare la organizarea qi funclionarea Serviciului:
a) regulamentul Serviciului;
b) planul anual de activitate a Serviciului;
c) rapoartele de activitate a Serviciului;
d) bugetul anual pentru func{ionarea Serviciului;
e) rapoartele privind evaluarea situaliei familiei/persoanei defavorizate;

0 deciziile Cornisiei privind acordarea/neacordarea suportului monetar,
g) ordinele qefului Direcliei privind acordarea./neacordarea Pachetului unic;
h) registrul de evidenf6 a ordinelor privind acordarea/neacordarea pachetelor sociale
i) registrul de eviden{6 a beneficiarilor de pachete sociale, dup6 cazin form[ electronic;
j ) registrul de inregistrare a pldngerilor/contestaliilor.
43. Copiile documentelor specificate la literele 0 qi g) se transmit managerului de caz, carele
anexeazd, la dosarul benefic iarului.

VT. FINANTAREA SERVICIULUI

44. Cheltuielile legate de organizarea qi funclionarea Serviciului pachet social adresat
familiilor/persoanelor defavorizate, se efectreazd, din contul transferelor oblinute din plata
suplimentar[ obligatorie in cuantum de 0,1 la sutd din suma achitatl la cump[rarea de cltre
persoanele fizice a valutei sfr5ine in numerar qi a cecurilor de cdl[torie in valut6 strdind
contra mijloace bineqti tn numerar la punctele de schimb valutar ale bdncilor licenliate qi la
casele de schirnb valutar conform legislafiei.
45. Salarizarea personalului se efectueazdin conformitate cu legislalia in vigoare.



vlr. DrsP aztTtt SPECTALE

a6. Litigiile apdrute in procesul prestdrii Serviciului, care nu pot fi solulionate pe cale
amiabild de cdtre p6{i, s6nt transmise spre examinare instanfelor de judecat6, in condifiile
legislafiei.
47. Pentru nerespectarea prevederilor actelor normative qi ale prezentului Regulament,
personalul Serviciului poartl rdspundere conform legislafiei ?n vigoare.
48. Controlul qi evaluarea activitdfii Serviciului se efectueazd, de citre organele abilitate cu
acest drept.
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Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la crearea Si funclionarea
Serviciului social "Pachet alimentar unic" persoanelor / familiilor defavorizate

INSTRUCTIUNE

Cu privire Ia func{ionarea serviciului social rrPachet alimentar unict'qi modul de determinare
a eligibilitl{ii pentru Serviciulosocial,,PachetrX|ffilr?. unic" persoanelor/familiilor

Familia/persoana este consideratI eligibil6 pentru Serviciu, dacdintruneqte

cumulativ urm[toarele condilii :

I) este in situalie de dificultate, confirmat[ inbazarezultatelor evaluIrii necesit[tilor

de c[tre echipa multidisciplinar[;

2) membrii familiei/persoanei defavorizate sdnt cet6feni ai Republicii Moldova qi

str[inii specifica{i in art. 2 allr;.. (l) din Legea nr.274 din27 decembrie 2011 privind

integrarea str6inilor ?n Republica Moldova qi domiciliaz6 pe teritoriul acesteia;

3) familia/persoana in urma acordlrii suportului din partea asistenfei sociale nu a

depEqit situalia difi cil6.

4) persoana/famllia care face parte din urm6toarele categorii:

- persoana singuratic5/pensionar;

- persoana cu dizabilitate;

5) familia monoparent6 (un singur plrinte/reprezentant legal);

6) familia numeroasl (cu trei qi mai mul{i copii);

7) familia defovarizatd, aflatdin situa{ie de crad;

8) beneficiar al serviciuluiipresta(iei sociale aflat in dificultate.
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Anexa nr.Z
la Regulamentul cu privire la crearea Ei funclionarea

Serviciului social "Pachet alimentar unic" persoanelor /familiilor defavorizate

RAPORT DE EVALUARE A SITUATIEI FAMILIEI / PERSOANEI
(se prezintfl Comisiei multidisciplinare pentru protectia drepturilor persoanelor

in dificultate sau cu dizahiftff cu virsta de peste 18 ani)

Membrii familiei (care locuiesc la momentul evaludrii

II. Constatdri, rcalizdri qi necesit[,ti stabilite in urma evalulrii complexe a familiei:

Numele, prenumele benefi ciarului

Numele, prenumele managerului de caz

Data intocmirii 

-

l. Date generale despre familielpersoanfl:

Data, Iuna, anul
naqterii



Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la crearea ;i funclionarea

Serviciului social "Pachet alimentar unic" persoanelor / familiilor defavorizate

c' )) 2019

ACT
de constatare

primire - predarea pachetului social

Prin prezentul act se confirmfl primirea pachetului social acordat inbaza
ordinului qefului Direc{ei generale asisten{I social[ qi protelie a familiei Cahul

Nr. din

pe dosarul beneficiarului/titularulului

domiciliat
adresa

20_

la

Lista produselor pachetului social:

Manager de caz

Beneficiarul

(numele prenumele)

(numele prenumele)
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