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Actualmente, sistemul de asistenţă socială poate 
fi analizat sub următoarele aspecte: 

 – ca profesie cu statut propriu, cu obiective şi ca-
racteristici distincte; 

– ca sistem educaţional de formare şi educare a 
specialiştilor; 

ca sistem instituţional-administrativ, incluzându-– 
se aici sfera serviciilor, activităţilor  practice desfăşu-
rate în vederea soluţionării cazurilor1, 2.

Ca profesie, asistenţa socială are un pronunţat ca-
racter aplicativ, devenind o activitate al cărei profesio-
nalism a crescut rapid. Ea solicită cunoştinţe teoretice 
din domeniul ştiinţelor socioumane, deprinderi, abilităţi 
practice (îndemânare de a comunica şi lucra cu persoa-
ne şi grupuri în dificultate) şi, nu în ultimul rând, un set 
de valori, principii, norme, reguli morale care compun 
codul deontologic al profesiei. Acesta asigură în mod 
special respectarea drepturilor omului fără deosebire de 
rasă, sex, culoare, vârstă, limbă, religie. 

În scopul promovării reformelor în domeniul asis-
tenţei sociale, la 29.11.2005 Colegiul Ministerului Să-
nătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova a 
aprobat Codul deontologic al asistentului social3. Con-
form art.63 din acest act, asistentul social are datoria 
să sprijine persoanele asistate în integrarea socială şi 

culturală, în restabilirea relaţiilor cu familia şi comuni-
tatea, în reducerea dependenţei sociale, să contribuie la 
înţelegerea drepturilor şi datoriilor lor sociale.

Conform art.1 din Legea asistenţei sociale a Re-
publicii Moldova4, asistentul social este persoana cu 
studii speciale în domeniu, deţinătoare a diplomei de 
licenţă sau de masterat, care prestează servicii sociale 
persoanelor şi familiilor care temporar se află în difi-
cultate şi care, din motive cu caracter economic, social, 
fizic sau psihologic, nu sunt în stare să îşi asigure prin 
mijloace şi eforturi proprii un nivel decent de viaţă.

Ca sistem educaţional de formare a specialiştilor, 
asistenţa socială include în sine totalitatea instituţiilor 
de învăţământ, abilitate cu dreptul de a pregăti cadre 
în acest domeniu. Ea îşi asumă acest rol încă din anii 
1993-1998, când se pune problema deschiderii specia-
lităţilor de asistenţă socială în instituţiile de învăţământ 
superior. Activitatea acestor instituţii este orientată spre 
pregătirea asistenţilor sociali în conformitate cu realită-
ţile vieţii sociale din republică şi cu experienţa ţărilor 
înaintate. Profesia de asistent social în Republica Mol-
dova a fost inclusă în Nomenclatorul specialităţilor în 
anul 1998. Specialiştii în acest domeniu sunt pregătiţi 
de: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea 
Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, Universitatea Peda-
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gogică de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova5. 

La caracterizarea asistenţei sociale ca sistem, ală-
turi de profesia ca atare, trebuie să se aibă în vedere şi 
aspectul instituţional propriu. În cadrul sistemului in-
stituţional, se organizează şi funcţionează servicii spe-
cializate de asistenţă socială6. 

 Anume, din acest punct de vedere, asistenţa socială 
este cercetată ca instituţie distinctă a dreptului protecţiei 
sociale în Republica Moldova, în aspectul ei instituţio-
nal administrativ propriu prin organizarea programelor 
de acordare a prestaţiilor şi serviciilor sociale persoa-
nelor, aflate în nevoie şi reprezentată ca administrare 
publică7. 

 Astfel, asistenţa socială ca sistem este în responsa-
bilitatea instituţiilor publice specializate ale autorităţi-
lor administraţiei publice centrale şi locale, a organiza-
ţiilor societăţii civile şi are în atribuţiile sale punerea 
în aplicare a programelor de protecţie socială pentru 
categoriile de persoane dezavantajate social8. 

 În o altă opinie9, sistemul de asistenţă socială inclu-
de totalitatea activităţilor practice, prestaţiilor de ajutor 
social care pot fi materializate prin: alocaţii în numerar, 
ajutoare în natură, servicii sociale. 

Sistemul de asistenţă socială desemnează, într-un 
prim înţeles, principiile generale pe care se întemeiază 
ajutorul acordat comunităţilor sociale, aflate în nevoie, 
iar într-o altă accepţie, ansamblul mijloacelor tehnico-
financiare utilizate de puterea publică pentru aplicarea 
politicilor sociale10. 

 După E. Zamfir şi C. Zamfir11, sistemul de asistenţă 
socială există şi se constituie mai degrabă ca un ,,pact 
social”, prin care colectivitatea se angajează să-i ajute 
pe cei consideraţi de către ea ca fiind în nevoie. Astfel, 
asistenţa socială se acordă persoanelor, familiilor indi-
viduale, pe baza analizei situaţiei financiare a fiecărui 
caz în parte. Asistenţa socială, bazată pe testarea mij-
loacelor, urmează a fi ultimul strat al securităţii socia-
le, ce îşi propune să acopere toate persoanele aflate la 
nevoie. Funcţia sa este să asigure celor săraci un venit 
minim, care să le acorde nu un trai decent, ci doar unul 
de subzistenţă.

 Asistenţa socială constituie „o componentă esen-
ţială a securităţii sociale, reprezentată de un sistem de 
norme juridice prin care se pun în aplicare măsurile de 
protecţie şi acordare a unor prestaţii familiilor cu copii, 
diferitelor categorii de minori şi bătrâni, persoanelor cu 
dizabilităţi şi altor beneficiari, suportate, după caz, din 
bugetul de stat sau din bugetele locale”12, 13. 

 Prin adoptarea la 28.05.1999 a Strategiei de refor-
mă a sistemului de asistenţă socială14, Parlamentul Re-
publicii Moldova a prevăzut noi principii de organizare 
şi acordare a asistenţei sociale, printre care şi reforma-
rea cadrului administrativ-organizatoric al sistemului 
de asistenţă socială. Strategia stipulează că,,asistenţa 
socială urmează să fie promovată ca o politică socială 
a statului şi administrată de un organ central de speci-

alitate al acestuia (minister, departament), iar în plan 
teritorial, de serviciile lui descentralizate şi de autori-
tăţile administraţiei publice locale, în cooperare cu alte 
organizaţii şi asociaţii neguvernamentale de caritate, 
religioase, cu fundaţii şi cu persoane particulare15. 

Potrivit art.12 din Legea asistenţei sociale a Repu-
blicii Moldova16, în organizarea asistenţei sociale la ni-
vel central se evidenţiază doar rolul ministrului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, iar prin art.13 este pre-
văzută competenţa autorităţilor administraţiei publice 
locale de nivelul al doilea în organizarea structurii te-
ritoriale de asistenţă socială, care, în comun cu autori-
tăţile administraţiei publice locale de nivelul întâi şi în 
colaborare cu reprezentanţii societăţii civile, realizează 
politica de asistenţă socială şi asigură aplicarea legisla-
ţiei la nivel teritorial. 

Structura teritorială de asistenţă socială, de comun 
acord cu autoritatea administraţiei publice locale de 
nivelul întâi, angajează personalul din sistemul de asis-
tenţă socială, conform art.15 alin.(1), pentru promova-
rea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei 
aflate în dificultate din unitatea administrativ-teritorială 
respectivă17. 

Odată cu adoptarea Legii asistenţei sociale18 şi Ho-
tărârii cu privire la eficientizarea sistemului de asistenţă 
socială19, reforma sistemului de asistenţă socială mol-
dovenesc trece într-o nouă etapă, când accentul se pune 
nu numai pe depăşirea stării de dependenţă socială sau 
pe înlăturarea stării de dificultate a persoanelor sau a 
familiilor şi în asigurarea integrării lor sociale, cu res-
pectarea principiului autonomiei, dar şi pe reintegrarea 
socială a persoanei sau a familiei cu statut social lezat, 
oferindu-le servicii sociale noi, reglementate de legi 
speciale. 

Obiectivul primordial al reformării sistemului de 
asistenţă socială este diminuarea sărăciei prin presta-
rea serviciilor sociale, ce reprezintă măsuri şi activităţi 
realizate pentru a răspunde necesităţilor sociale ale per-
soanei sau familiei în vederea depăşirii unor situaţii de 
dificultate, de prevenire a marginalizării şi excluziunii 
sociale, acordate în combinaţie cu prestaţiile băneşti, 
prestaţii de altă natură, în funcţie de nevoie20. 

În scopul realizării acestui obiectiv, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, prin Ordinul 
nr.024 din 8.12.2009, a aprobat Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare a structurii teritoriale de asis-
tenţă socială21. Astfel, au fost elaborate noi principii de 
activitate ale structurii teritoriale de asistenţă socială, 
au fost evidenţiate noi funcţii de bază ale lor: de planifi-
care strategică, de administrare, de prestare a serviciilor 
de asistenţă socială, de coordonare, de colaborare. Re-
spectiv şi pentru personalul din asistenţa socială (asis-
tenţii sociali comunitari, supervizori) au fost elaborate 
noi atribuţii de serviciu în fişa-post22. Aceste măsuri au 
fost aplicate în scopul eficientizării activităţii unităţilor 
teritoriale de asistenţă socială din republică.

În scopul eficientizării sistemului de prestaţii so-
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ciale şi direcţionării acestora către cei mai săraci, a 
fost adoptată Legea cu privire la ajutorul social23, 
care are drept scop asigurarea unui venit lunar mi-
nim garantat, familiilor defavorizate, prin acordarea 
ajutorului social, stabilit în conformitate cu evalua-
rea venitului global mediu lunar al familiei şi necesi-
tatea de asistenţă socială. 

 Ajutorul social a fost conceput ca un program de 
bază al Guvernului pentru suportul persoanelor săra-
ce în tendinţa generală de eradicare a sărăciei. Astfel, 
Guvernul a iniţiat o reformă ambiţioasă a sistemului 
de asistenţă socială prin trecerea treptată de la sistemul 
de compensaţii nominative, bazat pe categorii de per-
soane, la un sistem de prestaţii băneşti de sărăcie pen-
tru familii – ajutor social. Însuşi procesul de punere în 
aplicare a noului cadru legal a fost divizat în trei etape:        
1) pentru familiile cu membri cu dizabilităţi – începând 
cu 1 octombrie 2008; 2) pentru familiile cu copii – în-
cepând cu 1 ianuarie 2009; 3) pentru celelalte familii 
– începând cu 1 iulie 200924. 

Prestaţia de ajutor social este acordată gospodări-
ilor, recunoscând că sărăcia nu depinde numai de ve-
nitul propriu al unei persoane, dar şi de venitul altor 
membri ai familiei, precum şi de mărimea familiei şi 
caracteristicile membrilor acesteia. Astfel, suma pre-
staţiei variază în funcţie de numărul membrilor famili-
ei. Eligibilitatea şi mărimea ajutorului social constituie 
diferenţa dintre venitul lunar minim garantat (VLMG) 
al familiei şi venitul global al acesteia. VLMG este sta-
bilit în fiecare an prin Legea bugetului de stat. 

 Actualmente, ajutorul social are două componen-
te de bază – ajutorul social şi ajutorul pentru perioada 
rece a anului. 

 Potrivit datelor Ministerului Economiei, implemen-
tarea noului sistem de ajutor social a constituit unul din 
factorii de bază, care a avut impact semnificativ asupra 
evoluţiei sărăciei, în special în mediul rural. Nivelul să-
răciei în Republica Moldova a înregistrat tendinţe de 
diminuare, iar această prestație a devenit cea mai efici-
entă în combaterea sărăciei25. 

Prin adoptarea Legii cu privire la serviciile sociale26, 
care a intrat în vigoare la 3.03.2011, se reglementează 
atât tipurile de servicii sociale, cât şi organele abilitate 
de prestarea lor. 

organele abilitate în prestarea serviciilor sociale 
pot fi persoane fizice sau persoane juridice publice ori 
private.

Prestatorii publici de servicii sociale sunt: a) in-
stituţiile de asistenţă socială create şi gestionate de au-
torităţile administraţiei publice centrale; b) autorităţile 
administraţiei publice locale de nivelul al doilea; c) au-
torităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi. 

Prestatorii privaţi de servicii sociale sunt: a) aso-
ciaţiile obşteşti, fundaţiile, instituţiile private fără scop 
lucrativ, înregistrate în conformitate cu legislaţia – toa-
te cu domeniul de activitate în sfera socială; b) persoa-
nele juridice şi persoanele fizice – întreprinderi cu scop 

lucrativ, înregistrate în conformitate cu legislaţia. Pre-
statorii de servicii sociale pot organiza şi oferi servicii 
sociale, dacă sunt acreditaţi în condiţiile legii. 

 Serviciile sociale se clasifică în: servicii sociale pri-
mare; servicii sociale specializate; servicii sociale cu 
specializare înaltă.

a) Serviciile sociale primare sunt serviciile care se 
acordă la nivel de comunitate tuturor beneficiarilor şi 
au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de 
dificultate care pot cauza marginalizarea sau excluziu-
nea socială.

b) Serviciile sociale specializate sunt serviciile care 
implică antrenarea specialiştilor şi au drept scop menţi-
nerea, reabilitarea şi dezvoltarea capacităţilor individu-
ale pentru depăşirea unei situaţii de dificultate în care 
se află beneficiarul sau familia acestuia. 

c) Serviciile sociale cu specializare înaltă sunt ser-
viciile prestate într-o instituţie rezidenţială sau într-o 
instituţie specializată de plasament temporar, care im-
pun un şir de intervenţii complexe ce pot include ori-
ce combinaţie de servicii sociale specializate, acordate 
beneficiarilor cu dependenţă sporită şi care necesită su-
praveghere continuă (24/24 ore). 

 Serviciile sociale primare (comunitare) ar trebui să 
fie primul punct de contact pentru beneficiarii sistemu-
lui de asistenţă socială, care sunt orientate spre preve-
nirea sau limitarea situaţiei de dificultate, soluţionarea 
problemei la etapa incipientă, cu menţinerea benefici-
arului în familie şi comunitate. Extinderea serviciilor 
sociale la nivel comunitar reprezintă o sursă majoră 
pentru implementarea eficientă a politicilor sociale a 
statului, ceea ce contribuie la incluziune socială a per-
soanelor cu dizabilități. În acest context, descentrali-
zarea serviciilor sociale reprezintă un cadru favorabil 
pentru activizarea comunităţii, mobilizarea resurselor 
şi eforturilor umane în rezolvarea a circa 80% din soli-
citările de asistenţă socială27. 

 Actualmente, la nivel comunitar, se prestează un 
număr limitat de servicii sociale: îngrijirea la domici-
liu, cantinele de ajutor social, sprijin din partea asis-
tenţilor sociali comunitari, sprijin financiar din fondul 
de susţinere socială a populaţiei, serviciile centrelor 
comunitare etc.

Serviciul de îngrijire la domiciliu este destinat 
persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi, 
prestat de către lucrătorii sociali şi finanţat de la bu-
getele locale. Acest serviciu reprezintă un ansamblu 
complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răs-
punde nevoilor individuale ale persoanelor depen-
dente de suport, pentru ca acestea să trăiască, pe cât 
posibil independent, în propriile familii şi în comu-
nitatea din care fac parte. 

Serviciul de alimentare în cadrul cantinelor de aju-
tor social oferă hrană pentru persoanele vulnerabile pe 
o perioadă ce nu depăşeşte 30 de zile trimestrial. Acest 
serviciu este finanţat, în mare parte, din bugetele locale 
şi din subvenţiile de la Fondul republican de susţinere 



Nr. 8, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

34

lor. Aceştia ar putea beneficia de servicii sociale în fa-
milie şi în comunitatea lor. Instituţiile rezidenţiale sunt 
gestionate de autorităţile centrale sau de autorităţile ad-
ministraţiei publice locale de nivelul al doilea (raion).

Conform anexei nr.3 al Hotărârii Guvernului nr.691 
din 17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului pri-
vind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii, efectivului-li-
mită ale aparatului central al acestuia32, ministerul este 
coordonator şi asigură funcţionarea a 8 instituţii sociale 
rezidențiale: 2 instituții pentru persoane în etate şi per-
soane adulte cu dizabilităţi fizice (profil somatic), am-
plasate în mun. Chişinău şi r-nul Dubăsari, 4 instituții 
pentru persoane adulte cu dizabilităţi mintale (profil 
psihoneurologic), amplasate în mun. Bălți, r-nele Du-
băsari, Soroca, Edineţ şi 2 case-internat pentru copii cu 
dizabilităţi mintale amplasate în or. Orhei şi or. Hân-
ceşti, care oferă beneficiarilor săi, în conformitate cu 
necesităţile speciale şi particularităţile de dezvoltare 
individuală, protecţie socială prin prestarea de servi-
cii sociomedicale, cazare (pe durată nedeterminată), 
îngrijire, alimentaţie, asigurarea cu îmbrăcăminte şi 
încălţăminte, terapie ocupaţională, activităţi culturale, 
kinetoterapie, asistenţă medicală etc. 

În Republica Moldova, sunt dezvoltate câteva servi-
cii sociale cu specializare înaltă, orientate spre nevoile 
unui grup restrâns de beneficiari. Acestea includ: Cen-
trul de plasament temporar pentru minori (copiii stră-
zii), Centrul pentru reabilitarea victimelor traficului de 
fiinţe umane. 

Cu toate acestea, este evidentă insuficienţa servici-
ilor sociale cu specializare înaltă pentru persoanele ce 
se confruntă cu multe probleme sociale grave, precum 
violenţa în familie şi dependenţa de alcool şi droguri. 
Unele servicii de acest gen au fost dezvoltate doar în 
regiuni-pilot, în special de ONG-uri33.

Servicii protetico-ortopedice se prestează în cadrul 
Centrului Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabi-
litare, aflat în subordinea Ministerului Muncii, Protecţi-
ei Sociale şi Familiei. Serviciile Centrului sunt prestate 
persoanelor cu dizabilităţi locomotorii: asigurarea cu 
încălţăminte ortopedică, mijloace de locomoţie neme-
canizate şi servicii de recuperare.

Serviciile de reabilitare balneosanatorială oferă în-
grijire intensivă pe termen scurt în centrele republicane 
pentru reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi şi persoa-
nelor vârstnice „Speranţa” din oraşul Vadul lui Vodă 
şi „Victoria” din oraşul Sergheevka, regiunea Odesa, 
Ucraina. Aceste servicii sunt acordate sub formă de 
facilităţi pentru persoanele sus-menţionate, în funcţie 
de categorie, cu reducere la 100% sau 70% din costul 
biletului de reabilitare34. 

 Reforma în domeniul serviciilor sociale este una 
dintre cele mai importante. În acest sens, prin Hotărâ-
rea Guvernului nr.1512 din 31 decembrie 2008 a fost 
aprobat Programul naţional privind crearea sistemului 
integrat de servicii sociale pe anii 2008-201235. 

socială a populaţiei, din donaţii private, precum şi de la 
organizaţii neguvernamentale.

Serviciile sociale comunitare sunt în responsabilita-
tea asistentului social comunitar. Aceste servicii includ: 
consilierea, informarea, managementul de caz28. Ele se 
bazează pe evaluarea iniţială şi complexă a beneficia-
rului şi nevoilor lui individuale. Acţiunile se axează pe 
mobilizarea eforturilor persoanei şi sporirea sprijinului 
din partea familiei şi comunităţii în vederea depăşirii 
situaţiei dificile, precum şi asigurarea integrării sociale 
eficiente.

Centrele comunitare prestează servicii sociale pri-
mare, precum şi activităţi extracurriculare şi în grupuri 
de suport pentru diferiţi beneficiari. 

Servicii sociale specializate. Aceste servicii deser-
vesc persoanele, ale căror nevoi nu pot fi soluţionate 
la nivel de comunitate. Serviciile sociale specializate 
se prestează beneficiarilor care au nevoie de reabilita-
re sau asistenţă intensă în timp din partea specialiştilor 
cu un nivel adecvat de calificare. Aceste servicii pot fi 
prestate la toate nivelurile administrative (comunitar, 
raional, naţional) în baza nevoilor stabilite ale popu-
laţiei. Acestea au menirea de a menţine persoanele sau 
familiile aflate în dificultate într-un cadru organizaţio-
nal în proximitatea comunităţii, având ca obiectiv pri-
mordial prevenirea marginalizării, excluderii sociale şi 
facilitarea reintegrării beneficiarilor în mediul familial 
şi comunitate. 

Acestea includ: servicii specializate, de îngrijire de 
zi, centre de plasament temporar, suport pentru famili-
ile substitutive, suport pentru reintegrarea copiilor în 
familii din îngrijirea rezidenţială. 

 Serviciile sociale specializate, prestate în cadrul 
centrelor de zi, pot include asistenţă medicală şi psiho-
logică. Adesea centrele de zi combină îngrijirea specia-
lizată cu activităţi de îngrijire primară. Centrele de pla-
sament temporar sunt create, de regulă, de societatea 
civilă şi cu suportul organizaţiilor internaţionale29. 

 Protecţia specializată pentru copiii în dificultate 
este asigurată, în mare parte, prin intermediul servici-
ilor de substituire a familiei: tutela; curatela; adopţia 
naţională30; adopţii internaţionale; case de copii de tip 
familie; asistenţi parentali profesionişti31. Aceste servi-
cii acordate familiilor în dificultate previn instituţiona-
lizarea copiilor şi au drept scop reducerea numărului de 
copii plasaţi în instituţii rezidenţiale.

 Procesul de prestare a serviciilor sociale speciali-
zate impune participarea unei echipe de profesionişti: 
asistenţi sociali, asistenţi medicali, psihologi şi lucră-
tori sociali, ceea ce contribuie la prestarea serviciilor 
sociale calitative. 

Serviciile sociale cu specializare înaltă sunt presta-
te la nivel naţional. Unul din aceste servicii este îngri-
jirea rezidenţială (24/24 ore). Acest serviciu se acordă 
persoanelor, care se confruntă cu probleme extrem de 
grave. Serviciile rezidenţiale implică costuri mari, nu 
reflectă şi nici nu satisfac pe deplin nevoile beneficiari-
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 Programul a extins rapid serviciile sociale comuni-
tare şi specializate şi ă îmbunătăţit considerabil eficien-
ţa şi eficacitatea serviciilor sociale cu specializare înaltă 
prin consolidarea, integrarea şi orientarea lor spre gru-
purile de persoane în dificultate. Combinând măsurile 
de prevenire şi reabilitare, precum şi soluţionând cazu-
rile la nivel comunitar înainte ca ele să se agraveze (iar 
soluţionarea lor să devină mai costisitoare), sistemul a 
devenit mai eficient din punctul de vedere al costuri-
lor, impulsionând creşterea, în ultimii ani, a participării 
societății civile în viața socială, implicarea comunităţi-
lor în calitate de actori activi în rezolvarea problemelor 
apărute. Dezvoltarea sistemului integrat de servicii so-
ciale a creat oportunităţi mai bune pentru incluziunea 
socială a persoanelor în dificultate, asigurând respecta-
rea drepturilor fundamentale ale acestora36.

Actualmente, este în proces continuu crearea şi dez-
voltarea serviciilor sociale comunitare alternative ser-
viciilor sociale rezidenţiale. Acestea au menirea de a 
menţine persoanele sau familia, aflate în dificultate în-
tr-un cadru organizaţional în proximitatea comunităţii, 
având ca obiectiv primordial prevenirea marginalizării, 
excluderii sociale şi facilitarea reintegrării beneficiari-
lor în mediul familial, în comunitate37. 

Prin Legea nr. 166-XVIII din 9 iulie 2010 a fost ra-
tificată Convenţia ONU privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi, adoptată la New York la 13 decembrie 
2006 şi semnată de Republica Moldova la 30 martie 
2007. Acest tratat internaţional a stabilit drepturile per-
soanelor cu nevoi speciale şi obligaţiile statelor-părţi 
de a promova, proteja şi asigura drepturile acestei ca-
tegorii de persoane. Convenţia a promovat sistemul de 
incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, inclu-
siv prin instituirea de servicii sociale noi pentru aceşti 
beneficiari. Pentru ajustarea actelor normative privind 
protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi din Re-
publica Moldova la prevederile Convenţiei, prin Legea 
nr.169-XVIII a fost adoptată Strategia de incluziune 
socialã a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013)38.

Strategia a definit reformarea politicii statului în 
domeniul dizabilităţii şi a cuprins liniile directoare de 
activităţi în domeniul armonizării sistemului de protec-
ţie socială a persoanelor cu dizabilităţi cu standardele 
europene şi prevederile Convenţiei. Strategia a inclus 
acţiuni necesare pentru reformarea politicilor în dome-
niu, care ar permite implementarea ulterioară a preve-
derilor Convenţiei. 

În scopul realizării obiectivelor-cheie în realizarea 
politicii naţionale în domeniul protecţiei sociale a per-
soanelor cu dizabilităţi, în sensul dezvoltării serviciilor 
sociale destinate acestora, Guvernul a aprobat Regula-
mentul-cadru şi Standardele minime de calitate pentru 
serviciul social „Locuinţă protejată” (Hotărârea Gu-
vernului nr.711 din 9.08.2010)39. Acest serviciu social 
specializat prevede plasarea într-o locuinţă a adulţilor 
cu dizabilităţi mintale uşoare cu capacitate deplină de 
exerciţiu, care nu dispun de locuinţă sau necesită îmbu-

nătăţirea condiţiilor de trai şi care, cu suport periodic, 
pot duce o viaţă independentă în comunitate. În terme-
ne practice serviciul în cauză va contribui la susţinerea 
persoanelor cu dizabilităţi mintale de a trăi în comuni-
tate, prevenirea instituţionalizării, îmbunătăţirea calită-
ţii vieţii acestor persoane şi incluziunii lor sociale.

La 8 octombrie 2010, prin Hotărârea nr. 936, 
Guvernul a instituit un alt serviciu social – „Casă 
comunitară”40. Acesta este destinat persoanelor cu 
dizabilităţi mintale, care necesită asigurarea conti-
nuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, în-
grijire şi asistenţă, pentru a se dezvolta şi include în 
comunitate. 

De la începutul anului 2012, reţeaua de servicii so-
ciale destinate persoanelor cu dizabilităţi a fost supli-
mentată cu un nou serviciu specializat „Echipa mobi-
lă”, care oferă asistenţă socială, suport şi consiliere la 
domiciliul beneficiarului pentru eventuala lui incluziu-
ne socială41.

La 27.07.2012 a intrat în vigoare Legea nr. 60-XIX 
din 30 martie 2012, privind incluziunea socială a per-
soanelor cu dizabilităţi, care stabileşte un cadru general 
de garanţii şi servicii sociale în conformitate cu stan-
dardele europene şi internaţionale privind incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilităţi42. Ca urmare a in-
trării în vigoare a Legii menţionate la 23 ianuarie 2013, 
a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 65 cu privire 
la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă43, 
care prevede reformarea Consiliului Republican de Ex-
pertiză Medicală a Vitalităţii (aprobarea structurii, Re-
gulamentului de activitate şi a efectivului-limită a Con-
siliului de Determinare a Dizabilităţii şi Capacităţii de 
Muncă) şi aprobarea Instrucţiunii privind determinarea 
dizabilităţii şi capacităţii de muncă. 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 a 
fost aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” 
şi a Standardelor minime de calitate pentru persoanele 
cu dizabilităţi44, prevăzut în art.53 din Legea nr. 60 din 
30.03. 2012 privind incluziunea socială a persoanelor 
cu dizabilităţi.

Concomitent, prin Hotărârea Guvernului nr.413 
din 14 iunie 2012 a fost aprobat „Regulamentul-cadru 
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social 
„Respiro” şi Standardele minime de calitate. Acest 
serviciu specializat oferă asistenţă socială, suport, în-
grijire şi supraveghere 24 de ore persoanelor cu dizabi-
lităţi severe, în cadrul unor centre specializate sau altor 
tipuri de servicii sociale, pentru ca familiile, rudele sau 
alte persoane care le îngrijesc să poată beneficia de un 
repaus de maximum 30 de zile pe an45. 

 Un rol împortant în atingerea obiectivelor reformei 
îl joacă asistentul social, persoana cu studii speciale în 
domeniu, care identifică şi evaluează beneficiarii poten-
ţiali şi situaţia acestora (condiţiile sociale şi locative), 
pentru formularea problemelor cu care ei se confruntă 
şi stabilirea necesităţilor pentru depăşirea situaţiei de 



Nr. 8, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

36

dificultate, elaborează şi realizează planuri individua-
lizate de asistenţă, de comun acord cu beneficiarii şi 
familiile acestora, oferă servicii sociale primare benefi-
ciarilor. Totodată, mobilizează comunitatea, colaborea-
ză cu administraţia publică locală, instituţiile de resort, 
organizaţiile neguvernamentale în scopul soluţionării 
problemelor beneficiarilor, propune şi pregăteşte cazu-
rile pentru oferire a serviciilor sociale specializate sau 
cu specializare înaltă46, prestate la nivel naţional, astfel 
contribuind la eficientizarea activităţii autorităţii publi-
ce de asistenţă socială. 

Eficientizarea reformei în domeniul asistenţei so-
ciale impune crearea unui sistem viabil şi transparent 
ce ar corespunde obiectivelor: crearea şi consolidarea 
serviciilor sociale la toate nivelurile administrative; 
monitorizarea serviciilor sociale şi analiza impactului 
serviciilor sociale asupra persoanelor de către Ministru-
lui Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF)47, 
inspecţia serviciilor sociale de către inspecţia socială 
din subordinea MMPSF prin rapoartele ei publice şi 
periodice în buletinul informaţional şi pe pagina web 
a MMPSF48, consolidarea competenţelor personalului 
angajat în sistemul de asistenţă socială; diversificarea 
şi îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială prin ela-
borarea standardelor minime de calitate a serviciilor şi 
crearea şi implementarea mecanismelor de acreditare a 
prestatorilor de servicii sociale şi control al calităţii ser-
viciilor sociale respective; preluarea experienţelor po-
zitive în domeniu de la organizaţiile neguvernamentale 
şi internaţionale prestatoare de servicii sociale.
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