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Serviciile sociale, în special, cele de asisten-
ţă socială, ocupă un loc aparte în sistemul de 

protecţie socială și reprezintă unul din multitudinea şi 
diversitatea serviciilor publice, care sunt activităţi ale 
autorităţilor administraţiei publice şi ale altor parteneri 
sociali în vederea satisfacerii unui interes general, al 
comunităţii [1]. 

Republica Moldova este angajată plenar în procesul 
de racordare la valorile şi standardele europene. Una 
din prerogativele statului în domeniul asistenței sociale 
este incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și 
eficientizarea dezvoltării sistemului de servicii sociale 
comunitare, alternative celor rezidenţiale, pusă în sarci-
na fiecărei unități – administrativ-teritoriale [2].

Atât Strategia de reformă a sistemului de asisten-
ţă socială, cât şi un şir de convenţii şi declaraţii care 
au fost ratificate de către Republica Moldova prevăd 
dezvoltarea formelor alternative instituţionalizării, şi 
anume, a unor servicii sociale, ce ar micşora numărul 
persoanelor îngrijite în instituţii, acestea fiind conside-
rate mai eficiente, mai puţin costisitoare pentru sistem 
– denumite servicii sociale comunitare [3]. 

În perioada anilor 2010-2015, s-a acordat o atenție 
deosebită reglementării serviciilor sociale comunitare 
pentru persoanele cu dizabilități în vederea realizării 
prevederilor Convenției ONU privind drepturile per-
soanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adu-
narea Generală a ONU la 13 decembrie 2006, deschisă 

spre semnare la 30 martie 2007 și care a fost semnată 
de toate cele 27 de state-membre UE și de alte 120 de 
state din lume, inclusiv de Republica Moldova [4]. 

Prin Legea nr. 166 XVIII/09.07.2010 Republica 
Moldova a ratificat această Convenție [5] în vederea 
elaborarii şi promovării politicilor în domeniul inclu-
ziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi 
ajustarea legislaţiei naţionale în vigoare la prevederile 
celei internaţionale. Astfel, au fost elaborate şi aprobate 
noi strategii de incluziune socială a persoanelor cu diza-
bilităţi la nivel național, noi regulamente de organizare 
și funcționare cu standarde minime de calitate pentru 
o gamă de servicii sociale de tip comunitar, destinate 
persoanelor cu dizabilități și altor persoane în situație 
de dificultate. 

La 5-10 iulie 2015 a avut loc Conferinţa interna-
ţională știinţifico-practică prilejuită de marcarea a 
cinci ani de la ratificarea de Republica Moldova a 
Convenției ONU cu privire la Drepturile persoanelor 
cu dizabilitați cu genericul „Cinci ani de la ratificarea 
Convenției ONU cu privire la Drepturile persoanelor 
cu dizabilitați. Analiza aspectelor juridice și practice”, 
organizată de Oficiul Avocatului Poporului din Repu-
blica Moldova în parteneriat cu Institutul Național al 
Justiției, cu suportul PNUD Moldova, cu susţinerea 
Uniunii Europene în cadrul Proiectului „Consolidarea 
capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulne-
rabile persoane din Republica Moldova de tortură” [6]. 
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S-a acordat o importanță majoră problemelor ce țin de 
exercitarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, în 
condiții de egalitate, cu toți ceilalți membri ai societății, 
de elborare a politicilor de integrare socială a persoane-
lor cu dizabilităţi, pus în sarcina autorităților responsa-
bile atât publice centrale cât și locale [7].

Serviciile comunitare sunt oferite persoanelor, fami-
liilor şi comunităţilor aflate în dificultate, în situaţie de 
nevoie, adică acelora care nu deţin mijloace (resurse, 
capacităţi, informaţii) pentru soluţionarea problemelor 
cu care se confruntă. În acest caz, colectivitatea trebuie 
să acorde un sprijin special, adică sprijinul interperso-
nal şi comunitar spontan, definit ca asistenţă socială 
comunitară [8], care constă dintr-o totalitate de servicii 
de asistenţă socială.

Serviciile de asistenţă socială sunt definite ca pro-
grame specializate, activităţi organizate, tehnici de in-
tervenţie socială, metode de identificare a necesităţilor 
şi tipurilor specifice de disfuncţionalităţi ale persoane-
lor cu probleme [9]. Sistemul serviciilor de asistenţă 
socială se referă atât la sistemul instituţional, cât şi la 
activităţile profesionalizate, cunoştinţe teoretice specia-
lizate, îndemnări practice, programe de acţiune, tehnici 
de intervenţie care sunt capabile să asigure aplicarea 
măsurilor cerute de politica socială [10].

Serviciile de asistenţă socială pot fi servicii de asis-
tenţă socială comunitară şi servicii de asistenţă socială 
specializate. Serviciile de asistenţă socială comunitară 
au un caracter primar general şi se acordă la domiciliu, 
în familie şi în comunitate. Serviciile de asistenţă soci-
ală specializate se acordă pentru nevoi speciale atât la 
domiciliu, cât şi în instituţii specializate sau în cadrul 
altor instituţii, cum ar fi: scoli, spitale, penitenciare şi 
alte unităţi [11].

Legislația Republicii Moldova mai prevede o cate-
gorie de servicii de asistenţă socială cu specializare 
înaltă, care impun un șir de intervenții complexe, ce 
pot include orice combinație de servicii sociale spe-
cializate [12]. 

 Pentru a satisface necesităţile sociale ale persoa-
nei/familiei în vederea depăşirii situaţiilor de risc sau 
dificultate, legiuitorul în art.7 din Legea cu privire la 
serviciile sociale stabilește că prestatori de servicii 
sociale pot fi persoane fizice sau persoane juridice 
publice ori private [13]. 

 În această ordine de idei, menționăm faptul că pre-
statorii publici de acordare a serviciilor sociale comu-
nitare în unităţile administrativ-teritoriale sunt institu-
ţiile de asistenţă socială [14]. (Structură teritorială de 
asistenţă socială și unitatea de asistenţă socială). 

Structură teritorială de asistenţă socială este 
structură administrativă internă, înfiinţată în temeiul 
principiului de autonomie organizaţională de către 
autorităţile administraţiei publice locale de nivelul 
al doilea, în scop de implementare a politicilor de 
asistenţă socială [15].

 Unitatea de asistenţă socială reprezintă o subdivi-
ziune organizaţională care activează la nivel de comu-
nitate, cu finanţare asigurată de către autorităţile admi-
nistraţiei publice locale de nivelul al doilea, în scop de 
prestare a serviciilor sociale cât mai aproape de bene-
ficiar [16]. 

Unitatea de asistenţă socială, conform prevederilor 
legale, este Secția/Direcţia Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Familiei, un prestator public de servicii sociale 
comunitare și specializate și activează în baza unui 
regulament de organizare și funcționare, aprobat prin 
deciziile consiliilor autorităţilor administraţiei publice 
locale din republică. 

Actualmente, Secțiile/Direcţiile de Asistenţă Soci-
ală şi Protecţia Familiei din republică, ca instituții de 
stat, oferă persoanelor și familiilor în situații de dificul-
tate servicii sociale comunitare și servicii sociale spe-
cializate. Din categoria serviciilor sociale comunitare 
vom analiza: serviciul de asistență socială comunita-
ră, serviciul de îngrijire socială la domiciliu, iar din 
categoria serviciilor specializate: serviciul social de 
asistenţă personală, serviciul de asistenţă parentală 
profesionistă, serviciul echipei mobile. 

Funcţia de prestare a serviciilor sociale comunita-
re în unităţile administrativ-teritoriale din republică se 
pune pe seama asistenților sociali comunitari și altor 
lucrători din sfera socială, aceștia având responsabili-
tatea directă privind prestarea serviciilor sociale, orien-
tate prioritar la menţinerea beneficiarului în familia şi 
comunitatea de unde provine. 

 Serviciul de asistență socială comunitară îşi des-
făşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul-
cadru de activitate al Serviciului de asistenţă socială 
comunitară, aprobat prin Ordinul Ministerului Protec-
ţiei Sociale, Familiei şi Copilului nr.54 din 10.06.2009. 
Acest serviciu se instituie pe lângă structura teritorială 
de asistenţă socială prin ordinul emis de şeful structurii 
teritoriale de asistenţă socială și este constituit din: şe-
ful Serviciului de asistenţă socială comunitară, asisten-
ţii sociali supervizori, asistenţii sociali comunitari, care 
sunt angajați conform legislației în vigoare [17]. 

 obiectivele Serviciului de asistenţă socială comu-
nitară constau în: 

 a) Identificarea persoanelor în situaţie de dificultate 
din comunitate şi facilitarea accesului acestora la pre-
staţii şi servicii sociale. 

b) Susţinerea şi mobilizarea comunităţii în vederea 
prevenirii şi soluţionării situaţiilor de dificultate.

Beneficiarii Serviciului de asistenţă socială comu-
nitară sunt: Comunitatea ca un tot întreg, persoanele, 
familiile şi grupurile sociale aflate în dificultate din co-
munitate [18].

Funcţiile serviciului de asistenţă socială comu-
nitară. Acest serviciu acţionează la nivel de comuni-
tate, la nivel de grupuri de beneficiari şi la nivel de 
persoană aflată în dificultate. Susţinerea comunităţii 
în vederea prevenirii şi soluţionării situaţiilor de di-
ficultate prevede: 

a) Evaluarea problemelor sociale din comunitate;
b) Informarea populaţiei privind problemele socia-

le din comunitate şi organizarea activităţii în vederea 
prevenirii şi stopării extinderii problemelor sociale în 
comunitate;

c) Identificarea resurselor în comunitate pentru so-
luţionarea situaţiilor de dificultate;

d) Mobilizarea potenţialului comunitar pentru de-
păşirea stării de dificultate şi susţinerea acţiunilor de 
voluntariat;
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e) Organizarea cooperării şi conlucrării între institu-
ţiile locale şi membrii comunităţii pentru implicare în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate la nivel comunitar, 
de grup şi individual.

Susţinerea persoanei aflate în dificultate, în vede-
rea soluţionării problemelor sociale, prevede: prestarea 
serviciilor sociale primare, care se realizează conform 
procedurii managementului de caz, prin intermediul 
căreia asistentul social evaluează nevoile beneficiaru-
lui și ale familiei lui în colaborare cu ei, coordonea-
ză, monitorizează, evaluează și susține beneficiarul de 
servicii sociale, care să răspundă acestor nevoi. Pentru 
beneficiarii serviciilor sociale primare asistentul social 
este manager de caz. Managementul de caz este me-
toda principală de lucru a asistentului social şi include 
următoarele etape de lucru cu beneficiarul [19]: 

Identificarea persoanei aflate în dificultate din co-1. 
munitate și inregistrarea cazului (presupune un proces 
de depistare a persoanei /familiei aflate în dificultate);

 Evaluarea inițială (presupune o investigație 2. 
sumară a situației beneficiarului pentru a decide dacă 
acesta se încadrează în criteriile de asistență socială); 
Deschiderea cazului (este ziua în care asistentul social, 
cu ajutorul supervizorului, decide cu privire la deschi-
derea cazului în vederea colectării informației și între-
prinderii acțiunilor pentru soluționarea acestuia); 

 Evaluarea complexă (presupune o investigație 3. 
și analiză amănunțită a tuturor elementelor, care sunt 
implicate în cazul respectiv: beneficiarul și mediul său 
de viață, familia și sistemul de relații sociale, factorii 
care au generat situația de risc, resursele posibile pentru 
dezvoltarea cazului etc.); 

 Planul individualizat de asistenţă (presupune o 4. 
totalitate de măsuri, acțiuni întreprinse în scopul sati-
sfacerii necesităților beneficiarului, cu participarea di-
rectă a acestuia); 

 Intervenția sau implementarea planului indivi-5. 
dualizat de asistenţă (presupune acțiuni specifice de 
intervenție realizate de către asistentul social, care este 
și managerul de caz, precum mobilizarea și implicarea 
tuturor resurselor umane, financiare, materiale, comu-
nitare, identificate de către acesta, în vederea rezolvării 
cazului prin îndeplinirea obiectivelor planului individu-
alizat de asistenţă al beneficiarului. În caz de necesitate, 
implică specialişti relevanţi din comunitate cu referirea 
beneficiarului la servicii sociale specializate);

 Monitorizarea (presupune urmărirea și evaluarea 6. 
permanentă a situației beneficiarului pentru a se asigura 
starea de echilibru urmărită în soluționarea cazului);

 Reevaluarea cazului şi revederea planului in-7. 
dividualizat de asistenţă (prevede evaluarea periodică 
a progreselor beneficiarului, precum și îmbunătățirea 
planului individualizat de asistență); 

Închiderea cazului (este ziua în care asistentul 8. 
social decide, prin consultare cu supervizorul său, să 
încheie orice implicare în cazul dat; închiderea cazului 
se poate realiza fie conform planului individualizat de 
asistență – atunci când au fost realizate obiectivele sta-
bilite anterior, fie prin referire către serviciile sociale 
specializate – atunci când situația de risc nu poate fi 
rezolvată în cadrul serviciilor sociale primare). 

Mecanismul de referire a cazului în sistemul de 

servicii sociale reprezintă un set de reguli și proce-
duri standardizate privind traseul pe care-l parcurge 
beneficiarul în sistemul de servicii sociale. Mecanis-
mul de referire este valabil pentru toate grupurile de 
beneficiari [20]. Aplicarea mecanismului de referire a 
cazului în sistemul de servicii sociale urmărește sco-
pul de soluționare rapidă și eficientă a situației bene-
ficiarului.

Mecanismul de referire a cazului în sistemul de 
servicii sociale este divizat în trei niveluri: nivelul co-
munitar, nivelul raional/municipal și nivelul național. 
Toate nivelurile sunt interdependente. Traseul poate în-
cepe de la orice nivel. Mecanismul de referire a cazului 
în sistemul de servicii sociale, de cele mai multe ori, 
începe la nivel de comunitate, unde asistentul social 
comunitar prestează servicii în conformitate cu proce-
durile managementului de caz. Referirea cazului spre 
alte servicii sociale se realizează la propunerea asisten-
tului social comunitar prin intermediul asistentului so-
cial supervizor și șeful Serviciului de asistență socială 
comunitară [21]. 

Şeful Serviciului de asistenţă socială comunitară fa-
cilitează colaborarea asistenţilor sociali comunitari şi 
asistenţilor sociali supervizori cu şeful Serviciului de 
îngrijire socială la domiciliu, cu lucrătorii sociali şi cu 
alte servicii şi angajaţi din sistemul de asistenţă socială, 
pentru intervenţie în soluţionarea cazurilor complexe la 
nivel de comunitate.   

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu – a 
fost instituit în Republica Moldova în anul 1994 prin 
ordinul nr.16 din 22.04.1994 al Ministerului Muncii 
şi Protecţiei Sociale și plasat în localurile secțiilor de 
asistență socială din republică, precum și în clădiri 
aparte, repartizate de către consiliile locale [22]. Acti-
vitatea serviciului a fost reglementată, mai mult de 20 
ani, de Regulamentul-tip cu privire la secţiile de ajutor 
social la domiciliu al bătrânilor singuratici şi cetăţeni-
lor inapţi de muncă, coordonat cu Federaţia Sindicate-
lor Independente a Republicii Moldova şi Ministerul 
Finanţelor, aprobat prin ordinul indicat supra. 

La 31.12.2014 prin Hotărârea Guvernului Republi-
cii Moldova nr.1034 s-a aprobat un nou Regulament-
cadru al Serviciului de îngrijire socială la domicilu și 
a Standardelor minime de calitate privind organizarea 
şi funcţionarea Serviciului de îngrijire socială la domi-
ciliu [23].

În conformitate cu Regulamentul nou, Serviciul de 
îngrijire socială la domiciliu reprezintă un serviciu pu-
blic (creat în subordinea structurii teritoriale de asisten-
ţă socială) sau privat (creat de către fundaţii, instituţii 
private fără scop lucrativ, înregistrate în conformitate 
cu legislaţia, având domeniul de activitate în sfera so-
cială). 

Actualmente, Serviciul îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu Regulamentul nominalizat, Standar-
dele minime de calitate, dispoziţia autorităţii publice 
locale de nivelul al doilea, precum şi cu prevederile le-
gislaţiei în vigoare [24]. 

Serviciile de îngrijire socială la domiciliu reprezin-
tă o gamă de servicii acordate la domiciliu beneficiari-
lor, de către lucrătorii sociali, pentru a spori gradul de 
independenţă al acestora. Lucrătorul social este per-
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soană care a beneficiat de instruire specială în domeniul 
îngrijirilor la domiciliu şi oferă aceste servicii [25]. 

În unele situații, beneficiarii serviciului de îngri-
jire socială la domiciliu sunt deserviți de echipă mul-
tidisciplinară, care reprezintă un grup de specialişti 
din mai multe domenii, incluzând un asistent social 
comunitar şi un lucrător social, care colaborează la 
soluţionarea situaţiilor de dificultate ale beneficia-
rului, instituit de autoritatea administraţiei publice 
locale de nivelul întâi.

Calitatea serviciilor prestate este evaluată periodic 
şi la necesitate de către fondator şi Inspecţia Socială. 
Inspecţia Socială este autoritatea administraţiei publice 
din subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Socia-
le şi Familiei, care activează potrivit Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sociale, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Mol-
dova nr.802 din 28.10. 2011 [26]. Misiunea Inspecţiei 
Sociale este de a inspecta modul de aplicare corectă 
și unitară a legilor şi a altor acte normative, care re-
glementează toate tipurile de servicii sociale, impactul 
acestora asupra persoanelor în situații de dificultate. 

Gama serviciilor prestate în cadrul Serviciului de 
îngrijire socială la domiciliu [27]:

 1) consiliere; 2) suport pentru următoarele activi-
tăţi: a) procurarea, din mijloacele financiare ale bene-
ficiarului, a produselor alimentare, a mărfurilor de uz 
casnic şi a medicamentelor; b) prepararea hranei, livra-
rea prânzurilor calde (după caz); c) plata, din mijloacele 
financiare ale beneficiarilor, a unor servicii comunale; 
d) îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei; e) predarea şi 
ridicarea obiectelor de uz casnic şi a hainelor la/de la 
spălătorie, curăţătorie chimică, reparaţie; f) realizarea 
igienei personale; g) organizarea procesului de adapta-
re a locuinţei la nevoile persoanei; h) antrenarea bene-
ficiarului în activităţi sociale şi culturale; i) întreţinerea 
corespondenţei cu rudele şi cu prietenii; j) organizarea 
procesului de procurare şi transportare, din mijloacele 
financiare ale beneficiarului, a combustibilului la domi-
ciliu; k) după caz, încălzirea sobelor.

Managementul Serviciului [28]. Personalul Servi-
ciului este format din şeful Serviciului, lucrători sociali, 
contabil şi şofer. Şeful Serviciului dirijează nemijlocit 
activitatea organizatorică, acordă suport metodic-infor-
maţional, realizează controlul asupra activităţii perso-
nalului, în conformitate cu obligaţiile sale funcţionale 
stabilite în fişa postului. Şeful Serviciului se numeşte şi 
se eliberează din funcţie prin ordinul fondatorului Ser-
viciului. Funcţia de şef al Serviciului se instituie pentru 
un număr de 30 de unităţi de personal.

Unor lucrători sociali le revin în medie 8-10 bene-
ficiari în localităţile rurale şi 10-12 beneficiari în lo-
calităţile urbane. Numărul de vizite planificate pentru 
îngrijirea beneficiarilor la domiciliu se stabileşte în 
funcţie de necesităţile acestora atestate în urma evalu-
ării, pornind de la numărul de 40 de ore lucrătoare pe 
săptămână pentru lucrătorii sociali angajaţi cu normă 
întreagă (de luni până vineri), dar nu mai puţin de 2-3 
vizite pe săptămână la beneficiar.

Serviciile se acordă conform unui program flexibil, 
în funcţie de necesităţile beneficiarului şi de planul in-
dividualizat de îngrijire. Prestatorul asigură lucrătorii 

sociali cu echipament necesar pentru desfăşurarea acti-
vităţilor de îngrijire la domiciliu, conform Standardelor 
minime de calitate [29]. Serviciul este asigurat de fon-
dator cu mijloc de transport pentru prestarea calitativă 
a serviciilor de îngrijire a beneficiarilor, în conformita-
te cu normativul de 150 de beneficiari la o unitate de 
transport. 

Cheltuielile de călătorie în transportul public ale 
personalului Serviciului sunt acoperite prin procura-
rea abonamentelor de călătorie în transportul public 
sau prin compensarea cheltuielilor la deplasare în 
scop de serviciu, în baza documentelor prezentate în 
original. Pentru personalul din localităţile rurale, chel-
tuielile de deplasare se compensează pentru minimum 
două călătorii tur-retur pe lună, conform tarifelor de 
călătorie din localitatea unde activează până în centrul 
raional. 

Scopul Serviciului este prestarea calitativă a ser-
viciilor de îngrijire la domiciliu conform Standardelor 
minime de calitate prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotă-
rârea Guvernului nr.1034 din 31.12. 2014 [30] pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor.

obiectivele Serviciului sunt următoarele: 
1) asigurarea prestării serviciilor calitative de îngri-

jire la domiciliu pentru facilitarea integrării sociale a 
beneficiarilor, în conformitate cu necesităţile speciale 
şi cu particularităţile de dezvoltare individuală, precum 
şi pentru activizarea eforturilor proprii;

2) prevenirea instituţionalizării prin menţinerea per-
soanelor în mediul familial şi comunitar;

3) încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod 
de viaţă independent, pe cât este posibil, în familie şi 
comunitate;

4) sensibilizarea opiniei publice cu privire la proble-
mele cu care se confruntă persoanele vârstnice şi cele 
cu dizabilităţi;

5) mobilizarea comunităţii pentru soluţionarea ne-
cesităţilor cu implicarea voluntarilor;

6) asigurarea evidenţei centralizate a potenţialilor 
beneficiari care locuiesc în raza unităţii administrativ-
teritoriale. 

Condiţiile de funcţionare a Serviciului de îngrijire 
socială la domiciliu trebuie să corespundă necesităţi-
lor beneficiarilor, scopului, obiectivelor şi conţinutului 
Serviciului. Prestatorul de servicii asigură accesul gra-
tuit şi universal al potenţialilor beneficiari la Serviciu. 

 Beneficiarii Serviciului. De serviciile gratuite ale 
Serviciului beneficiază următoarele grupuri de perso-
nae [31]: 

1) persoanele vârstnice care au atins vârsta standard 
de pensionare şi persoanele cu dizabilităţi, lipsite de 
suport din partea copiilor, a familiei extinse şi a altor 
persoane (prieteni, rude, vecini); 

2) persoanele vârstnice care au atins vârsta standard 
de pensionare şi cad sub incidenţa art. 2 alin. (1) din 
Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea 
străinilor în Republica Moldova, lipsite de suport din 
partea copiilor şi a familiei extinse.

De serviciile contra plată ale Serviciului beneficiază 
următoarele grupuri de persoane [32]: 

1) persoanele vârstnice care au atins vârsta standard 
de pensionare şi persoanele cu dizabilităţi, ai căror co-
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pii sunt obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină, dar 
din motive întemeiate nu-şi pot realiza obligaţiile;

2) persoanele vârstnice care au atins vârsta standard 
de pensionare şi cad sub incidenţa art. 2 alin. (1) din 
Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integra-
rea străinilor în Republica Moldova, ai căror copii sunt 
obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină, dar din mo-
tive întemeiate nu-şi pot realiza obligaţiile;

3) persoanele cu vârsta de peste 18 ani care, după 
spitalizare, necesită îngrijiri temporare în vederea recu-
perării stării de sănătate şi nu au suport pentru îngrijire 
la domiciliu: persoanele care se externează din spital 
după intervenţii chirurgicale; după accidente vasculare 
cerebrale, fracturi de col femural, paralizii; 

4) bolnavii în fază terminală (cancer şi ciroze);
5) persoanele care necesită îngrijiri de lungă durată: 

bolnavii cronici (cu excepţia bolilor infecţioase) care, 
din cauza bolii, nu sunt capabili să-şi desfăşoare activi-
tăţile cotidiene (alimentare, igienă personală etc.), fiind 
imobilizaţi la pat şi necesitând ajutor permanent.

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu se am-
plasează în spaţii repartizate de administraţia publică 
locală sau fondator, conform Standardelor minime de 
calitate [33]. Serviciile pot fi dezvoltate de autorităţi-
le administraţiei publice locale de sine stătător sau în 
colaborare cu societatea civilă. Serviciul deţine şi ges-
tionează baza de date a solicitanţilor şi a beneficiarilor 
în conformitate cu legislaţia privind datele cu caracter 
personal. Serviciul este finanţat din contul fondato-
rului, al bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, 
al granturilor, al donaţiilor oferite de persoane fizice 
şi juridice, al contribuţiilor beneficiarilor, precum şi 
din alte surse, conform legislaţiei. Serviciul prestează 
servicii de îngrijire socială la domiciliu contra plată 
persoanelor specificate în pct. 12 din Regulamentul 
nominalizat, în baza unui contract de prestări servicii. 
 Metodologia de calcul al costului serviciilor de îngri-
jire socială la domiciliu se aprobă prin hotărîre de Gu-
vern [34]. 

Serviciul social „Asistenţă personală” a fost im-
plementat în Republica Moldova în baza Legii nr.60 
din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoane-
lor cu dizabilităţi [35] și este un serviciu social speci-
alizat, instituit prin decizia autorităţilor administraţiei 
publice locale de nivelul al doilea şi ale mun. Bălţi. 

Actualmente, acest serviciu funcționează în baza: 
dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice loca-
le de nivelul al doilea, Regulamentului-cadru privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asis-
tenţă personală” și a Standardelor minime de calitate, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.314 din 23 mai 
2012 [36]. Scopul Serviciului este de a oferi asisten-
ţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, 
în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în 
societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asis-
tenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, ac-
ces la infrastructură etc.). Prestator al acestui serviciu 
sunt: autoritatea administraţiei publice locale de nivelul 
al doilea şi a mun. Bălţi, precum şi asociaţiile obşteşti, 
fundaţiile, instituţiile private fără scop lucrativ, înregis-
trate în conformitate cu legislaţia, având domeniul de 
activitate în sfera socială [37]. 

obiectivele Serviciului sunt:
1) oferirea unor servicii de asistenţă şi îngrijire fle-

xibile, centrate pe persoană, care să îmbunătăţească ca-
litatea vieţii şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi 
severe;

2) facilitarea accesului la educaţie şi încadrare în 
câmpul muncii;

3) prevenirea instituţionalizării persoanelor cu diza-
bilităţi;

4) sprijinirea beneficiarilor să menţină şi să dezvolte 
relaţii sociale în familie şi comunitate.

Personalul Serviciului este constituit din şeful 
Serviciului şi asistenţi personali. Serviciul este ges-
tionat de şeful Serviciului. Se stabileşte o unitate de 
şef al Serviciului pentru 30 de unităţi de asistenţi 
personali.

Şeful Serviciului are următoarele atribuţii [38]: 
1) coordonează activităţile de admitere a beneficia-

rilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a 
planurilor individualizate de asistenţă, precum şi sem-
nează acordurile cu beneficiarii;

2) supervizează, monitorizează şi evaluează activi-
tatea asistenţilor personali;

3) elaborează rapoarte periodice privind activitatea 
Serviciului;

4) colaborează cu specialiştii din cadrul altor servi-
cii implicate direct sau indirect în acordarea de asisten-
ţă beneficiarilor Serviciului. 

Asistentul personal are următoarele responsabilităţi 
[39] : 

1) prestează activităţile prevăzute în contractul indi-
vidual de muncă, fişa postului şi planul individualizat 
de asistenţă al beneficiarului;

2) participă la instruirile organizate de prestatorul 
de Serviciu;

3) sesizează prestatorul de serviciu despre orice 
modificare în starea fizică, psihică sau socială a bene-
ficiarului, de natură să modifice acordarea drepturilor 
prevăzute de Regulament;

4) colaborează cu specialiştii din cadrul altor ser-
vicii implicate în acordarea de asistenţă beneficiarilor 
Serviciului.

În funcţia de asistent personal poate fi angajată orice 
persoană, inclusiv unul din membrii  familiei sau rudele 
beneficiarului, care îndeplineşte cumulativ următoarele 
condiţii [40]:

are vârsta minimă de 18 ani; a) 
nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei in-b) 

fracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
ocupaţiei de asistent personal;

 are capacitate deplină de exerciţiu;c) 
starea de sănătate corespunde cerinţelor funcţiei d) 

ocupate.
Pentru a fi angajată în calitate de asistent personal, 

persoana depune la prestatorul de Serviciu un dosar 
conţinând următoarele documente: a) cererea de an-
gajare; b) copia de pe actele de identitate; c) copia de 
pe actele de studii; d) adeverinţa medicală eliberată de 
medicul de familie, conform formularului aprobat de 
Ministerul Sănătăţii.

Nu poate fi angajat în calitate de asistent personal 
părintele copilului cu dizabilităţi severe, care benefici-
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ază de concediu de maternitate sau de concediu parţial 
plătit pentru îngrijirea copilului.

Admiterea beneficiarului în Serviciu. Pentru a 
solicita admiterea în Serviciu, persoana cu dizabi-
lităţi sau, după caz, reprezentantul său legal depune 
o cerere scrisă la unitatea de asistenţă socială sau 
direct la prestatorul de serviciu din raza teritorială 
a domiciliului sau a reşedinţei sale. La cerere se ane-
xează următoarele acte:

1) copia de pe documentul de identitate al solicitan-
tului şi, după caz, al reprezentantului său legal;

2) copia de pe certificatul de dizabilitate;
3) copia de pe hotărârea judecătorească şi de pe de-

cizia administraţiei publice locale de instituire a tutelei, 
în cazul în care beneficiarul a fost declarat incapabil.

Unitatea de asistenţă socială sau, după caz, presta-
torul de serviciu înregistrează cererea de solicitare a 
Serviciului în Registrul de evidenţă, oferă solicitantu-
lui informaţii explicite privind modul de funcţionare a 
Serviciului şi, în caz de necesitate, îi acordă asistenţă 
pentru obţinerea şi pregătirea actelor necesare. Unita-
tea de asistenţă socială care a înregistrat cererea reali-
zează evaluarea iniţială a cazului şi referă dosarul be-
neficiarului Structurii teritoriale de asistenţă socială sau 
prestatorului de servicii sociale.

Evaluarea complexă a solicitantului. Evaluarea 
complexă a necesităţilor solicitantului de asistenţă per-
sonală este realizată de către prestatorul de serviciu, cu 
implicarea echipei multidisciplinare de specialişti, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data preluării cazului. 
 Scopul evaluării solicitantului este de a determina eli-
gibilitatea acestuia pentru serviciu, tipul de servicii de 
asistenţă personală de care are nevoie şi numărul de ore 
pe săptămână necesar pentru fiecare tip de activitate. 
 În cadrul evaluării, echipa multidisciplinară efectuează 
vizite la domiciliu şi, după caz, la locul unde învaţă sau 
activează solicitantul. Prestatorul de serviciu stabileşte, 
de comun acord cu solicitantul sau, după caz, cu repre-
zentantul său legal, data şi locul convenabil pentru vi-
zita de evaluare. Eligibilitatea persoanei cu dizabilităţi 
severe pentru Serviciu este determinată de prestatorul 
de serviciu în baza recomandării instituţiei responsa-
bile de determinarea dizabilităţii, precum şi a evaluă-
rii efectuate de echipa multidisciplinară de specialişti, 
conform Instrucţiunii anexate la Regulamentul-cadru 
menționat supra.

Nu pot beneficia de Serviciu persoanele cu dizabi-
lităţi, care se află la întreţinerea deplină a statului în 
instituţiile sociale şi persoanele care nu îndeplinesc 
condiţiile de eligibilitate, stabilite în Instrucţiunea ane-
xată la Regulament. Persoana cu dizabilităţi sau, după 
caz, reprezentantul legal al acesteia poate depune ce-
rere pentru prestarea Serviciului cu o lună înainte de 
transferul planificat din instituţie în comunitate sau în 
familie. În cadrul evaluării necesităţilor de asistenţă a 
solicitantului, prestatorul de serviciu verifică respecta-
rea condiţiilor de eligibilitate a solicitantului şi emite o 
decizie privind acceptarea sau neacceptarea în Servi-
ciu. În termen de 3 zile lucrătoare, prestatorul de servi-
ciu comunică decizia luată solicitantului sau, după caz, 
reprezentantului său legal.

Planul individualizat de asistenţă [41] . În baza 

evaluării necesităţilor, prestatorul de serviciu reco-
mandă acţiuni de intervenţie, care sunt fixate în planul 
individualizat de asistenţă al beneficiarului. Planul in-
dividualizat de asistenţă este completat, cu participarea 
beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său le-
gal, în cadrul şedinţei de planificare a asistenţei. La şe-
dinţă sunt examinate rezultatele evaluării necesităţilor 
de asistenţă şi recomandările formulate de către echipa 
multidisciplinară de specialişti.

 La solicitarea beneficiarului sau, după caz, a re-
prezentantului său legal, este permisă participarea la 
şedinţa de planificare a unei persoane de încredere a 
beneficiarului.

Planul individualizat de asistenţă conţine informa-
ţia detaliată despre serviciile oferite, numărul de ore de 
asistenţă repartizate pe zi şi pe săptămână, timpul şi lo-
cul oferirii serviciilor.

Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în 
planul individualizat de asistenţă revine şefului Servi-
ciului. Planul individualizat de asistenţă personală este 
revizuit în cazul reevaluării necesităţilor beneficiarului. 
Reevaluarea necesităţilor beneficiarului se face o dată 
pe an sau la necesitate, în baza cererii beneficiarului 
sau, după caz, a reprezentantului său legal ori a presta-
torului de serviciu, în caz de schimbări ale stării sănă-
tăţii beneficiarului, locului de trai, condiţiilor familiale 
sau altor circumstanţe importante.

Beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său legal, 
pe de o parte, şi şeful Serviciului, pe de altă parte, sem-
nează un acord de colaborare în baza planului individu-
alizat de asistenţă.

Acordul cu beneficiarul este semnat în termen de 
cel mult 15 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei 
privind acceptarea beneficiarului în Serviciu.

Perfectarea contractului de muncă. Prestatorul de 
serviciu verifică condiţiile de eligibilitate a candidatului 
pentru funcţia de asistent personal, conform prevederi-
lor pct. 13 şi 14 din Regulament [42]. În urma consta-
tării eligibilităţii candidatului pentru funcţia de asistent 
personal, prestatorul de serviciu organizează cursul de 
instruire iniţială a candidatului respectiv. După termi-
narea cursului de instruire iniţială de către candidatul 
pentru funcţia de asistent personal, prestatorul de ser-
viciu încheie cu acesta contractul individual de muncă. 
Un asistent personal poate fi angajat pentru maximum 
40 de ore pe săptămână pentru un beneficiar. În perioa-
da concediului asistentului personal sau în cazurile în 
care acesta nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, 
prestatorul de serviciu este obligat să-i asigure benefi-
ciarului un înlocuitor al asistentului personal sau un alt 
tip de serviciu corespunzător.

oferirea serviciilor [43]. În funcţie de planul indi-
vidualizat de asistenţă, asistentul personal oferă urmă-
toarele servicii beneficiarului:

1) servicii de îngrijire personală – igienă personală, 
alimentaţie, îmbrăcare şi dezbrăcare etc.;

2) mobilitate – deplasare în cadrul locuinţei şi în 
afara acesteia, ridicare şi aşezare, transfer, manipularea 
scaunului rulant etc.;

3) sarcini menajere de bază – suport pentru prepara-
rea hranei, curăţenie, spălatul hainelor, procurarea ali-
mentelor şi produselor, achitarea facturilor etc.;
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4) participare la viaţa socială – suport pentru de-
plasare în exterior şi comunicarea cu ceilalţi, acces la 
serviciile comunitare, recreere, viaţa culturală şi aso-
ciativă, educaţie şi activitate de muncă;

5) supraveghere şi îndrumare – ajutor pentru a se 
orienta în timp şi spaţiu, a-şi asigura propria securitate, 
a-şi dirija comportamentul său în relaţiile cu ceilalţi.

Serviciile de asistenţă personală pot fi îndeplinite 
în următoarele forme:

suplinire parţială – atunci când persoana poate 
realiza o parte a activităţii, dar are nevoie de ajutor 
pentru a o finaliza;

suplinire completă – atunci când persoana nu poa-
te realiza o activitate şi aceasta trebuie în întregime 
realizată de asistentul personal;

însoţire – atunci când persoana are capacitatea fi-
zică de a realiza activitatea, dar nu o poate realiza din 
cauza dizabilităţilor mintale sau senzoriale.

Beneficiarul şi asistentul personal, sub superviza-
rea şefului Serviciului şi în baza planului individua-
lizat de asistenţă, elaborează un program zilnic, sap-
tămânal şi lunar de oferire a serviciilor de asistenţă 
personală. În funcţie de necesităţile beneficiarului, 
programul este revizuit periodic. Beneficiarul con-
trasemnează fişa zilnică de evidenţă a serviciilor de 
asistenţă personală prestate şi a timpului real alocat 
pentru acestea. Beneficiarul este sprijinit de asistentul 
personal pentru a duce o viaţă cât mai independentă în 
comunitate, în conformitate cu necesităţile, interesele 
şi preferinţele sale. Asistenţa medicală a beneficiaru-
lui este asigurată de către instituţiile medico-sanitare, 
în conformitate cu actele normative în vigoare.

Monitorizarea şi evaluarea [44] serviciilor de 
asistenţă personală sunt realizate de către prestatorul 
de Serviciu, pentru a se asigura că serviciile cores-
pund necesităţilor de asistenţă ale beneficiarului şi 
Standardelor minime de calitate [45]. Şeful Serviciu-
lui monitorizează prestarea serviciului, în conformita-
te cu planul individualizat de asistenţă, efectuând un 
minimum de vizite la domiciliul beneficiarului:

1) o dată la două săptămâni, pe parcursul primei 
luni de la admiterea în Serviciu;

2) lunar, până la împlinirea a şase luni de la admi-
terea în Serviciu;

3) o dată la două luni, după expirarea primelor şase 
luni de la admitere în Serviciu. 

La fiecare vizită şeful Serviciului: a) are o întreve-
dere individuală cu beneficiarul;

b) întocmeşte un raport de monitorizare cu privire 
la vizită, care este anexat la dosarul beneficiarului.

Şeful Serviciului întreprinde activităţi suplimen-
tare de monitorizare şi verificare în cazurile în care 
există suspiciuni de abateri sau abuz faţă de benefici-
ar. În cazul în care şeful Serviciului constată existenţa 
circumstanţelor care impun modificarea serviciilor 
prestate beneficiarului, el convoacă echipa multidis-
ciplinară pentru reevaluarea necesităţilor de asistenţă. 
Prestatorii de serviciu privaţi prezintă structurii teri-
toriale de asistenţă socială sau, după caz, unităţii de 
asistenţă socială rapoarte privind activitatea prestată 
în cadrul Serviciului, în termenele şi în conformitate 
cu cerinţele stabilite.

Suspendarea şi încetarea prestării serviciilor de 
asistenţă personală [46]. Prestarea serviciilor de asis-
tenţă personală poate fi suspendată, pe o perioadă de 
maxim 6 luni, în unul dintre următoarele cazuri:

1) la cererea beneficiarului sau, după caz, a repre-
zentantului său legal;

2) la plasarea temporară a beneficiarului într-un ser-
viciu rezidenţial (la întreţinerea deplină a statului);

Încetarea prestării serviciilor de asistenţă personală 
are loc în unul dintre următoarele cazuri:

1) beneficiarul nu mai întruneşte criteriile de eligibi-
litate pentru Serviciu;

2) beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său le-
gal solicită personal încetarea prestării serviciului;

3) beneficiarul este deservit la domiciliu de către lu-
crătorul social;

4) beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său le-
gal primeşte sau solicită stabilirea alocaţiei pentru în-
grijire şi/sau însoţire, supraveghere, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare;

5) termenul pentru care beneficiarul a fost admis în 
Serviciu a expirat;

6) decesul beneficiarului.
Constatând existenţa circumstanţelor, indicate su-

pra, prestatorul de serviciu emite o decizie privind sus-
pendarea sau încetarea prestării serviciilor.

Prestatorul de serviciu transmite, în termen de 3 zile 
lucrătoare, informaţia privind suspendarea sau înceta-
rea prestării serviciilor structurii teritoriale de asistenţă 
socială.

Serviciul este finanţat din următoarele surse: a) bu-
getele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al 
doilea şi bugetul mun. Bălţi; b) mijloace speciale; c) 
alte surse, conform legislaţiei în vigoare.

Prestatorii privaţi finanţează Serviciul din sursele 
proprii.

Salarizarea personalului se efectuează în conformi-
tate cu prevederile legislaţiei în vigoare, pentru volu-
mul de timp efectiv lucrat.

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 
(APP) a început să funcționeze în bază de proiect din 
anul 2000. Crearea și dezvoltarea serviciului de APP în 
Republica Moldova a fost susținută de către Organizația 
Every Child [47]. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.760 din 17.09.2014 a 
fost adoptat un nou Regulament-cadru cu privire la or-
ganizarea și funcționarea serviciului de asistență paren-
tală profesionistă cu standarde minime de calitate [48]. 

Actualmente, acest Serviciu își desfășoară activi-
tatea în conformitate cu Regulamentul nominalizat și 
este un serviciu de asistență socială specializat, care 
oferă copiilor în situație de dificultate îngrijire fa-
milială substitutivă în familia unui asistent parental 
profesionist. 

Asistentul parental profesionist este angajatul aces-
tui Serviciu, care asigură la domiciliul său îngrijirea şi 
educarea copilului pentru o perioadă determinată de 
timp.

Prestatorul serviciului de asistenţă parentală profesi-
onistă este Direcţia/Secţia asistenţă socială şi protecţie 
a familiei/Direcţia municipală pentru protecţia dreptu-
rilor copilului Chișinău sau prestatorul privat, acreditat 
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pentru prestarea serviciului dat, în conformitate cu le-
gislaţia în vigoare [49]. 

Beneficiari ai Serviciului sunt [50]: 
1) copilul lipsit efectiv de grija părinţilor în situaţii 

determinate de absenţa acestora, cu excepţia copilului 
ai cărui părinţi sunt plecaţi peste hotare;

2) copilul luat de la părinţi din cauza existenţei pe-
ricolului iminent pentru viaţa sau sănătatea acestuia ori 
aflat în situaţie de risc;

3) copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas 
temporar fără ocrotire părintească;

4) copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas 
fără ocrotire părintească;

5) copilul cu dizabilităţi, părinţii sau persoanele în 
grija cărora se află copilul care au nevoie de timp pen-
tru recuperare;

6) mamele minore cu risc de abandon al copilului.
obiectivele Serviciului sunt următoarele:
 1) asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu 

necesităţile individuale de asistenţă şi dezvoltare ale 
acestuia;

2) facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a co-
pilului, ţinând cont de necesităţile individuale de asis-
tenţă şi dezvoltare ale acestuia.

Prestarea serviciului se realizează în baza următoa-
relor principii [51]: 

1) respectarea şi promovarea interesului superior al 
copilului;

2) respectarea dreptului copilului de a creşte şi de a 
fi educat în familie;

3) respectarea identităţii copilului;
 4) respectarea opiniei copilului şi luarea în consi-

derare a acesteia, în funcţie de vârsta şi gradul său de 
maturitate;

5) abordarea individualizată a copilului;
6) abordarea nondiscriminatorie;
7) abordarea multidisciplinară a cazului;
8) protecţia împotriva violenţei, neglijării şi exploa-

tării copilului;
9) parteneriatul cu părinţii în luarea deciziei.
organizarea Serviciului. Personalul Serviciului in-

clude [52]: 
 1) personalul administrativ – managerul Serviciu-

lui;
2) personalul specializat:
a) asistentul social responsabil de serviciu;
b) asistenţii parentali profesionişti.
Personalul Serviciului este stabilit corespun-

zător: 1 manager pentru 15 asistenţi parentali pro-
fesionişti aprobaţi, 1 asistent social responsabil 
de serviciu pentru 20 de copii plasaţi în Serviciu.  
Recrutarea şi evaluarea solicitantului la funcţia de asis-
tent parental profesionist este efectuată de către presta-
torul de serviciu conform standardelor minime de ca-
litate a Serviciului, care sunt indicate în Anexa nr.2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 760 din 17.09. 2014. Înainte 
de aprobare, solicitantul la funcţia de asistent parental 
profesionist urmează un curs de formare iniţială cu du-
rata de 50 de ore, care este organizat de către prestato-
rul de serviciu în baza curriculumului aprobat de Mi-
nisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Cursul 
de formare iniţială este parte a procesului de evaluare 

a solicitantului la funcţia de asistent parental profesio-
nist. Cursurile de formare profesională continuă, de cel 
puţin de 30 de ore, sunt organizate de către prestatorul 
de serviciu anual în baza curriculumului de formare 
aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa-
miliei şi necesităţilor de instruire identificate.

Aprobarea asistentului parental profesionist este 
efectuată de Comisia pentru protecţia copilului aflat în 
dificultate în baza analizei raportului de evaluare a soli-
citantului, perfectat de către asistentul social responsa-
bil, precum şi de către asistenţii parentali profesionişti 
şi psiholog, cu emiterea avizului de aprobare.

Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificul-
tate (în continuare – Comisia) reprezintă organul inde-
pendent abilitat cu eliberarea avizului pentru aprobarea 
măsurilor de protecţie a copilului separat de părinţi. 
În cadrul Serviciului, Comisia este responsabilă de 
aprobarea solicitanţilor la funcţia de asistent paren-
tal profesionist, de aprobarea plasamentului copilului 
în Serviciu, precum şi de avizarea revizuirii anuale a 
competenţelor profesionale ale asistenţilor parentali 
profesionişti [53]. 

Prestatorul de serviciu semnează un contract in-
dividual de muncă cu asistentul parental profesionist 
aprobat de Comisie. În calitate de asistent parental 
profesionist nu poate fi aprobată persoana până la al 
IV-lea grad de rudenie cu copilul, excepţie făcând 
plasamentul de răgaz.

În familia asistentului parental profesionist pot fi 
plasaţi în acelaşi timp până la trei copii, excepţie con-
stituind plasarea împreună a fraţilor şi surorilor, când 
numărul copiilor plasaţi în familia asistentului parental 
profesionist poate fi majorat până la 4 copii. În familia 
unui asistent parental profesionist pot fi plasaţi împre-
ună atât copiii care nu provin din aceeaşi familie, cât şi 
cupluri de fraţi împreună cu un copil care provine din-
tr-o altă familie. Salarizarea asistentului parental profe-
sionist se efectuează numai pe perioada plasamentului 
copilului.

În Regulamentul-cadru sunt stipulate următoarele 
tipuri de plasament: 

a) plasament de urgenţă – plasamentul în familia 
asistentului parental profesionist a copilului, a cărui 
viaţă sau sănătate se află în pericol iminent, indiferent 
de mediul în care acesta se află, pentru o perioadă de 
până la 72 de ore. Termenul de 72 de ore poate fi extins, 
însă nu trebuie să depăşească 45 de zile;

b) plasament de scurtă durată – plasamentul plani-
ficat al copilului în familia asistentului parental profesi-
onist pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai 
mult de 12 luni, în perspectiva (re) integrării copilului 
în familia biologică sau extinsă ori în perspectiva adop-
ţiei acestuia;

c) plasament de lungă durată – plasamentul planifi-
cat în familia asistentului parental profesionist pentru o 
perioadă care poate dura de la 1 an până la atingerea de 
către copil a vârstei de 18 ani, iar în cazul în care acesta 
îşi continuă studiile în liceu, până la finalizarea studii-
lor liceale, dacă nu este posibilă (re)integrarea copilului 
în familia biologică sau extinsă şi dacă asistenţa paren-
tală profesionistă reprezintă cea mai adecvată formă de 
protecţie pe termen lung, ţinând cont de necesităţile de 
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asistenţă şi dezvoltare ale copilului, precum şi de per-
spectiva integrării sociale ulterioare a acestuia;

d) plasament de răgaz – plasamentul copilului în 
familia asistentului parental profesionist pentru o pe-
rioadă care nu va depăşi cumulativ 45 de zile calenda-
ristice pe an, pentru a oferi părinţilor sau persoanelor 
în îngrijirea cărora se află acesta posibilitatea de a se 
recupera. 

Prestarea Serviciului [54]. În scopul plasamentului 
planificat al copilului în Serviciu, prestatorul de servi-
ciu asigură:

1) evaluarea necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare 
ale copilului;

2) evaluarea competenţelor profesionale, a termene-
lor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul paren-
tal profesionist în baza analizei raportului de evaluare 
a solicitantului/raportului de evaluare anuală a compe-
tenţelor profesionale;

3) elaborarea planului individual de asistenţă;
4) potrivirea competenţelor profesionale, a termene-

lor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul paren-
tal profesionist cu necesităţile de asistenţă şi dezvoltare 
ale copilului;

5) plasamentul copilului numai în baza avizului Co-
misiei;

6) semnarea acordului de plasament la momentul 
plasării copilului.

Evaluarea necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale 
copilului se realizează de către asistentul social respon-
sabil de Serviciu, în conlucrare cu psihologul, cu autori-
tatea tutelară locală, specialistul în protecţia drepturilor 
copilului şi/sau cu asistentul social comunitar din loca-
litatea unde se află copilul, precum şi cu alţi specialişti 
şi familia copilului. În cazul în care copilul propus pen-
tru plasament se află într-o instituţie rezidenţială, asis-
tentul social responsabil de Serviciu implică în acest 
proces asistentul social din cadrul instituţiei [55]. 

Evaluarea competenţelor profesionale ale asisten-
tului parental profesionist pentru plasamentul copilu-
lui se efectuează de către asistentul social responsabil 
de asistenţii parentali profesionişti şi de către psiholog 
în baza raportului de evaluare anuală a competenţelor 
profesionale ale asistentului parental profesionist, iar în 
cazul asistentului parental profesionist nou-probat – în 
baza raportului de evaluare a solicitantului pentru apro-
barea în funcţia de asistent parental profesionist [56]. 

Asistentul social responsabil de Serviciu elaborează 
planul individual de asistenţă a copilului înainte de pla-
sarea acestuia în Serviciu conform rezultatelor evaluă-
rii necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului.

După elaborarea planului individual de asistenţă 
a copilului, asistentul social responsabil de Serviciu 
realizează potrivirea competenţelor profesionale, a 
termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asis-
tentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă 
şi dezvoltare ale copilului în baza analizei raportului 
de evaluare a necesităţilor copilului şi a raportului de 
evaluare a asistentului parental profesionist, precum şi 
a rezultatelor întrevederilor dintre asistentul parental 
profesionist şi copil.

Plasarea copilului în Serviciu se efectuează în baza 
dispoziţiei autorităţii tutelare teritoriale, care se emite 

conform avizului Comisiei, fundamentat pe raportul de 
potrivire a asistentului parental profesionist cu copilul.

Semnarea acordului de plasament al copilului dintre 
prestatorul de serviciu şi asistentul parental profesio-
nist se realizează în ziua plasării copilului în familia 
asistentului parental profesionist, pe baza dispoziţiei 
autorităţii tutelare teritoriale cu privire la plasamentul 
acestuia. În cazul plasamentului de urgenţă, semnarea 
acordului de plasament al copilului poate avea loc în 
termen de cel mult 3 zile de la plasare.

Monitorizarea situaţiei copilului în Serviciu se rea-
lizează de către asistentul social responsabil de Servi-
ciu prin efectuarea vizitelor planificate în familia asis-
tentului parental profesionist şi la solicitarea copilului, 
asistentului parental profesionist, familiei sau a auto-
rităţii tutelare teritoriale şi locale, în conformitate cu 
standardele minime de calitate şi cu planul individual 
de asistenţă.

Prestatorul de serviciu asigură revizuirea periodică 
a planului individual de asistenţă a copilului de către 
asistentul social responsabil de Serviciu prin organiza-
rea şedinţelor de revizuire a conformităţii acestuia cu 
standardele minime de calitate.

Copiii încadraţi într-o instituţie de învăţământ pri-
mar, gimnazial sau liceal beneficiază de indemnizaţie 
zilnică – suma fixă de bani acordată zilnic copilului 
pentru gestionare individuală [57]. 

La etapa finală de implementare a planului indivi-
dual de asistenţă, prestatorul de serviciu asigură pregă-
tirea copilului şi, după caz, a familiei acestuia pentru 
ieşirea copilului din Serviciu, prin intermediul asis-
tentului social responsabil de Serviciu, în cooperare 
cu autoritatea tutelară teritorială şi cu alţi specialişti 
relevanţi, care întocmeşte raportul privind oportuni-
tatea încetării plasamentului. Personalul specializat al 
Serviciului împreună cu autoritatea tutelară teritorială 
asigură completarea dosarului copilului. 

Serviciul este finanţat din bugetele unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi din alte surse, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. Copilul plasat 
în Serviciu beneficiază de alocaţii sociale în mărimea 
şi în modul stabilit de Guvern. Salarizarea asistenţilor 
parentali profesionişti se efectuează conform legislaţiei 
în vigoare.

 Serviciul social „Echipă mobilă” – se instituie 
prin decizia consiliului raional/municipal din unităţile 
administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, inclusiv 
mun. Chişinău, Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia 
şi mun. Bălţi. Serviciul îşi desfăşoară activitatea pe lân-
gă autoritatea administraţiei publice locale respective, 
în conformitate cu Regulamentul-cadru privind orga-
nizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mo-
bilă” şi a Standardelor minime de calitate, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 722 din 
22.09.2011 [58], dispoziţiile autorităţii administraţiei 
publice locale care l-a instituit şi prevederile legislaţi-
ei în vigoare [59]. Este un serviciu specializat, destinat 
persoanelor cu dizabilităţi, care oferă asistenţă socială 
şi suport la domiciliul beneficiarilor, în baza nevoilor 
identificate ale acestora, precum şi consiliere şi suport 
persoanelor implicate în procesul de incluziune a aces-
tora [60]. 
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Beneficiari ai Serviciului sunt persoane cu dizabi-
lităţi, selectate în conformitate cu criteriile de admitere 
a beneficiarilor la servicii prestate în cadrul Serviciului 
de către echipa multidisciplinară de specialişti, regle-
mentate în Anexa nr. 2 a Regulamentului menționat 
supra, şi persoane implicate în procesul de incluziune 
a acestora. 

Prestatoriil Serviciului „Echipă mobilă” sunt 
autoritățile administraţiei publice locale de nivelul al 
doilea, inclusiv mun. Chişinău, Unitatea teritorială au-
tonomă Găgăuzia şi mun. Bălţi, precum şi prestatorii 
privaţi care au creat acest serviciu.

obiectivele Serviciului sunt următoarele:
1) dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o 

viaţă independentă în comunitate;
2) dezvoltarea abilităţilor de îngrijire şi suport acor-

dat persoanelor implicate în procesul de incluziune so-
cială a beneficiarului;

3) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea 
relaţiilor cu comunitatea şi accesul la resursele şi servi-
ciile existente în comunitate.

Scopul Serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii 
beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi 
reabilitarea psihosocială, în vederea creşterii gradului 
de autonomie personală, de prevenire a instituţionali-
zării şi incluziune socială.

 În cadrul serviciului activează echipa multidiscipli-
nară de specialişti – grupul de specialişti din mai multe 
domenii (asistent social comunitar, lucrător social, me-
dic de familie, educator, pedagog, psiholog, psihiatru, 
logoped etc.), care colaborează la soluţionarea situaţi-
ilor de dificultate ale beneficiarului, conform prevede-
rilor Managementului de caz, descris supra. Perioada 
prestării de servicii beneficiarului în cadrul Serviciului 
se stabileşte de echipa multidisciplinară de specialişti, 
în funcţie de necesităţile de îngrijire şi suport special 
ale beneficiarului, precum şi de necesităţile de consi-
liere şi instruire a persoanelor implicate în procesul de 
incluziune a acestuia. Termenul maxim de prestare a 
serviciilor către beneficiar constituie un an [61]. Ser-
viciile sunt prestate conform standardelor minime de 
calitate pentru Serviciul social „Echipă mobilă” [62]. 

Serviciul dispune de state de personal în confor-
mitate cu scopul şi obiectivele sale. Resursele umane 
corespund cerinţelor pentru desfăşurarea eficientă a 
procesului de prestare a serviciilor în cadrul Serviciului 
social „Echipă mobilă” şi se stabilesc în baza necesită-
ţilor beneficiarilor [63]. 

 Serviciul este finanţat din următoarele surse [64]: 
1) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de ni-

velul al doilea, bugetul mun. Bălţi, bugetul central al 
unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;

2) mijloace speciale și alte surse conform legislației 
în vigoare;

3) prestatorii privaţi finanţează Serviciul din sursele 
proprii. 

În final conclusionăm: 1) prestatorii de servicii, 
elaborează și dispun de Regulamente interne proprii de 
organizare şi funcţionare a Serviciilor, le aplică, con-
form prevederilor Regulamentelor-cadru şi legislaţiei 
în vigoare, și: 

prestează servicii în conformitate cu Standardele a) 

minime de calitate, potrivit prevederilor reglementate 
în Anexa nr. 2 a fiecărui Regulament-cadru;

 dispun şi aplică unul și același b) manual opera-
ţional al Serviciului, ce reprezintă un ghid elaborat şi 
aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa-
miliei, care conţine proceduri, instrumente de lucru cu 
menirea de a acorda ajutor managerului de caz, specia-
liştilor în domeniu şi prestatorilor în prestarea eficientă 
a serviciilor;

 ating scopul și obiectivele serviciilor prin aceleași c) 
proceduri: admiterea şi evaluarea solicitantului, reeva-
luarea beneficiarului, planificarea serviciilor, asistenţa 
şi suportul beneficiarului, soluţionarea plângerilor be-
neficiarului ori ale persoanelor implicate în procesul de 
incluziune socială a acestuia privind serviciile prestate, 
încetarea sau suspendarea prestării serviciilor;

 angajează personalul în baza contractului indi-d) 
vidual de muncă sau contractului de prestări servicii, 
după caz; 

efectuează supervizarea activităţii managerului e) 
de caz şi a personalului serviciilor, conform prevederi-
lor Managementului de caz;

promovează, facilitează şi asigură formarea pro-f) 
fesională iniţială şi continuă cu privire la asistenţa şi 
suportul beneficiarilor de diverse servicii din cadrul 
fiecărui Serviciu, precum şi cu problemele ce ţin de 
legislaţia în domeniu, destinate managerilor de caz şi 
personalului serviciilor;

 contribuie la formarea profesională, organizată g) 
în baza curriculumului unificat, aprobat de Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru dezvolta-
rea competenţelor profesionale teoretice şi practice şi 
învăţarea metodelor şi tehnicilor noi de lucru cu bene-
ficiarii serviciilor.

 2) Serviciul de asistenţă personală este cel mai nou 
serviciu de tip comunitar, specializat, creat pe parcur-
sul anilor 2013-2015 și care s-a extins în toată repu-
blica. Asistentul personal, angajat în baza contractului 
individual de muncă, prestează servicii la domiciliu 
persoanei cu dizabilități severe, beneficiază de sala-
riu, de asigurare medicală, acumulează și un stagiu de 
cotizare. În cadrul seminarelor, care se organizează la 
nivelul unităților administrativ-teritoriale, sunt invitaţi 
tot mai des astfel de specialişti ca: psiholog, logoped, 
kinetoterapeut, cu scopul ca aceştia să ofere instruire 
specializată asistenţilor personali. Asistenţii perso-
nali, angajaţi din rândul părinţilor sau al rudelor, sunt 
instruiți să-i înveţe pe beneficiarii lor să-şi facă singuri 
igiena personală, în măsura posibilităţilor, să fie capa-
bili să se îmbrace, să se alimenteze de sine stătător, să 
se simtă reintegraţi în societate. Anumite cunoştinţe, ce 
ţin de specificul unor dizabilităţi mintale sau locomo-
torii, le sunt necesare asistenţilor personali pentru ca 
ei să se poată adapta la maximum nevoilor persoanelor 
cu dizabilităţi severe şi să-i ajute să se acomodeze cât 
de cât stării lor fizice şi chiar să-şi dezvolte, pe parcurs, 
anumite abilităţi şi deprinderi de viaţă.

3) Extinderea serviciilor sociale comunitare în repu-
blică reprezintă o sursă primordială pentru implemen-
tarea politicilor sociale ale statului în vederea descen-
tralizării serviciilor instituțiilor rezidențiale. În acest 
context, descentralizarea serviciilor sociale rezidențiale 
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reprezintă un cadru favorabil pentru activizarea comu-
nităţii, a autorităţilor administraţiei publice locale de 
nivelele întâi și doi, mobilizarea resurselor şi eforturi-
lor umane în rezolvarea a circa 80% din solicitările de 
asistenţă social [65]. 
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