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DECIZIE nr. 5/6 

din 18 octombrie  2018 

 

 „Cu privire la rectificarea bugetului  

         raional pentru anul 2018” 

 

 Examinând demersurile înaintate  privitor la necesitatea modificării planurilor de 

finanțare, în conformitate cu art.26 al Legii nr.397 din 16.10.2003 cu privire la finanțele 

publice locale,  H.G. nr. 800 din 01.08.2018. pentru aprobarea pachetului minim de 

servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a 

ajutorului material, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208 din 28.12.2015 cu privire la 

clasificația bugetară, având în vedere avizul pozitiv al Comisiei consultative pentru 

problemele de economie buget și finanțe, în temeiul art. 43 (1) lit.” b”, 46 (1)  al Legii nr. 

436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia Publică Locală, Consiliul raional, 

DECIDE: 

        1. Se majorează planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli a bugetului 

raional, în sumă totală de 195, 0 mii (una sută nouăzeci și cinci mii) lei, după cum 

urmează: 

        a) 10,0 mii lei pentru Centrul de Creație Telenești, donații voluntare pentru 

cheltuieli curente. 

        b) 5,0 mii lei pentru IP Gimnaziul D. Cantemir s. Mîndrești, donații voluntare pentru 

cheltuieli curente. 

        c) 6,0 mii lei pentru IP Gimnaziul Chiștelnița, venituri colectate în urma realizării 

ferului uzat.  

         d) 30.0 mii lei pentru IP gimnaziul Bogzești, încasări de la acordarea serviciilor cu 

plată. 

         e) se majorează bugetul IP gimnaziul Bogzești la partea de venituri în sumă totală 

de 144,0 mii lei inclusiv din soldul disponibil al primăriei Bogzești în sumă de 80,0 mii 

lei și din donații 64.0 mii lei, la partea de cheltuieli se majorează finanțarea cheltuielilor 

de personal a instituției date în cuantumul nominalizat. 

        2. Se micșorează planul de finanțare la partea de venituri și cheltuieli a bugetului 

raional, în sumă totală de 78 000 lei, după cum urmează: 

         a) IP Gimnaziul Ratuș, necolectarea mijloacelor financiare pentru alimentația 

elevilor claselor 5-9. 

        

 3. Se redistribuie Fondul de susținere a populației pentru finanțarea celor 3 

servicii sociale după cum urmează: 

a)  996 420 lei pentru Serviciu Social de sprijin pentru familiile cu copii;  

b)  332 140 lei pentru Serviciul Social asistență personală; 

c) 332 140 lei pentru Serviciul Social de suport monetar adresat familiilor/ persoanelor 

defavorizate. 
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        4. Se modifică anexa nr. 7 „Efectivul – limită a unităților de personal pe autoritățile/ 

instituțiile finanțate de la bugetul local”, la Decizia nr. 9/1 „Cu privire la aprobarea 

bugetului raional pentru anul 2018” (II lectură) din 14 decembrie 2017, după cum 

urmează: 

a) se majorează unitățile de personal la Serviciul social asistență personală cu 10 

unități (poziția 69). Sursele financiare vor fi suplinite din mijloacele financiare 

redistribuite din Fondul de susținere a populației conform H.G. nr. 800 din 01.08.2018. 

pentru aprobarea pachetului minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului cu 

privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material; 

b) se majorează unitățile de personal la Centrul de Plasament din o.Telenești 

„Aproape de tine” cu 0,25 unități. Cheltuieli de personal în sumă de 3.0 mii lei, vor fi 

alocate din economia formată la Serviciul de îngrijire socială la domiciliu. (poziția 93); 

       c) se majorează unitățile de personal la Serviciul asistență parental profesionistă 

Telenești pentru s. Măndrești cu 1 unități (poziția 78). Mijloacele financiare în sumă de 

41,0 mii lei pentru achitarea cheltuielilor de personal vor fi utilizate din serviciul de 

îngrijire la domiciliu în mărime de 18.0 mii lei și 32.0 mii lei din economia formată a 

serviciului Asistență Parentală Profesionistă s. Crăsnășeni. 

Anexa nominalizată urmare a modificărilor efectuate la pozițiile date va avea 

următorul conținut: 

 

 

Nr. 

d/o 

      Denumirea Cod Org 1 Org 

2 

Efectivul de 

personal, 

unități 

69 Serviciul social asistență personală   12918      51 

78 Serviciul asistență parietală Telenești   12915      1,75 

93 Centrul de plasament pentru copiii separați de 

părinți ,,Aproape de Tine” 

      7,25 

 

     

   5. Executarea prezentei decizii se pune în seama Șefului Direcției Finanțe și Șeful 

Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei conform atribuțiilor de funcție. 

 

   6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Președintelui 

raionului. 

   7. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștință persoanelor vizate și intră în 

vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md și/sau 

site-ul www.actelocale.md. 

 

Președintele ședinței                                                                       Rodica Barscov 

Secretarul Consiliului raional                 Sergiu Lazăr     
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Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Teleneşti 

Notă informativă la proiectul de 

Decizie nr.5/6 din 18.10. 2018 

1.Cu privire de a ne aproba adăugător 1 unitate la funcția de Asistent Parental 

Profesionist. 

2.Suportul juridic. Hotărîrea de Guvern  nr.1361 din 07.12.2007 privind 

aprobarea Rugulamentului la  organizarea și funcționarea serviciului  ,,Asistență 

Parentală Profesionistă) a standardelor minime de caliatate. 

3. Scopul proiectului: 

este de a oferi asistență, îngrijire și sprijin copiilor rămași fără îngrijirea 

părintească, pentru asigurarea progresivă a respectării drepturilor copilului de a 

crește într-un mediu familial, un accent deosebit se pune pe dezvoltarea serviciilor 

sociale de tip familial. 

4. Argumente: În cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei activează 

Serviciul Asistență Parentală Profesionistă. 

     Se specifică faptul că plasamentul copiilor  în Serviciul Asistență Parentală 

Profesionistă are un caracter temporar, ținîndu-se cont de faptul că reintegrarea în 

familie și societatea copiilor reprezintă prioritatea de bază a sistemului de protecție 

a copilului. 

     Serviciul asigură dezvoltarea armonioasă fizică, mintală şi emoţională a 

copilului, constituie un mediu de viaţă sigur şi sănătos care contribuie la 

dezvoltarea multilaterală, sub aspect fizic şi psihic, educaţional şi social, a copiilor 

sau adolescenţilor plasaţi.  

     Asistentul parental  asigură toate condiţiile pentru familiarizarea copiilor cu 

drepturile lor şi pentru respectarea acestora. Copiii sînt plasaţi în Serviciul 

Asistență Parentală Profesionistă în regim de urgenţă sau planificat. 

     Plasamentul planificat al copilului în casa de copii de tip familial se realizează 

în temeiul dispoziţiei autorității tutelare teritoriale, care se emite cu avizul 

autorității tutelare locale și în baza avizului pozitiv al Comisiei pentru protecția 

copilului aflat în dificultate. 

 

5.Costul: 

    Unitatea solicitată  de Asistent Parental Profesionist s.Mîndrești v-a fi creată din 

funcția vacantă de lucrător social al serviciului de îngrijire socială la domiciliu. 

Pentru întreținerea  unității  date  surse  financiare  suplimentare nu sunt necesare.  

    Mijloacele financiare pentru   achitarea cheltuielilor de personal vor fi utilizate 

din serviciul de îngrijire socială la domiciliu în mărime de 18000 lei, alocația 

lunară  pentru întreținerea a 4 copii vor fi utilizată din economia formată a 

serviciului Asistență  Parentală Profesionistă  s.Crăsnășeni (instituția 12913) în 

sumă de 23000 lei.  

 

Şef  DASPF Teleneşti                                                     Angela Sîrbu 

 



 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Teleneşti 

Notă informativă la proiectul de 

Decizie nr.5/6 din 18.10. 2018 

 

1.Cu privire la aprobarea adăugătoare  0,25 unitate la funcția de bucătar în cadrul centrului de 

plasament ,,Aproape de Tine, 

2.Suportul juridic:Hotărîre de guvern nr.591 din 24.07.2017 privind aprobarea Regulamentului  

la organizarea și funcționarea serviciului  social ,,Centrul de plasament . 

3. Scopul proiectului: 

 asigurarea progresivă a respectării drepturilor copilului de a crește într-un mediu curat și 

sănătos, un accent deosebit se pune pe dezvoltarea serviciilor sociale de tip rezidențial. 

4. Argumente: Centrul de plasament ,, Aproape de Tine,,  are drept scop întreținerea și 

educațiea copiilor orfani și a celor rămași fără ocrotire părintească. Conform regulamentului în 

Centrul de plasament ,, Aproape de Tine,,   pot fi plasați pînă la 12 copii. La moment în centrul 

de plasament sunt plasați și beneficiază de serviciile oferite de către centru 11 copii. 

     Se specifică faptul că plasamentul copiilor  în centrul are un caracter temporar, ținîndu-se 

cont de faptul că reintegrarea în familie și societatea copiilor reprezintă prioritatea de bază a 

sistemului de protecție a copilului. 

     Serviciul asigură dezvoltarea armonioasă fizică, mintală şi emoţională a copilului, constituie 

un mediu de viaţă sigur şi sănătos care contribuie la dezvoltarea multilaterală, sub aspect fizic şi 

psihic, educaţional şi social, a copiilor sau adolescenţilor plasaţi.  

     Personalul centrului  asigură toate condiţiile pentru familiarizarea copiilor cu drepturile lor şi 

pentru respectarea acestora. Copiii sînt plasaţi în centrul de plasament  în regim de urgenţă sau 

planificat. 

          Plasamentul planificat al copilului în centrul de plasament se realizează în temeiul 

dispoziţiei autorității tutelare teritoriale, care se emite cu avizul autorității tutelare locale și în 

baza avizului pozitiv al Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate. 

 

5.Costul: 

  Surse financiare suplimentare  nu sunt necesare, deoarece unitatea solicitată va fi luată din 

serviciul social de deservire socială la domiciliu. 

 

        

   Şef   DASPF      Teleneşti                                        Angela  Sîrbu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Teleneşti 

Notă informativă la proiectul de 

Decizie nr.5/6 din 18.10.2018 

1. Cu privire la rectificarea bugetului Consiliului Raional în parte ce ține de modificarea și 

completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 din 15 decembrie 2017, alocarea 

surselor financiare la serviciile: Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor 

defavorizate, Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii,Serviciul social Asistență 

Personală. 

 aprobarea pachetului minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului ce  ține de  modul 

de stabilire și plată a ajutorului material, conform Hotărîrei de Guvern 829. 

 

2.Suportul juridic:  finanțarea celor trei servicii sociale care au fost incluse  în pachetul minim 

de servicii sociale în anul 2018 și modificarea Regulamentului ce  ține de  modul de stabilire și 

plată a ajutorului material, conform Hotărîrei de Guvern 829 după cum urmează: 

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

2)Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii. Decizia Consiliului Raional nr.2/15 din 

06.06.2013 

3)Serviciul social Asistență Personală .Decizia Consiliului Raional nr 4/6 din 01.10.2014 

 

3. Scopul proiectului: 

 

      Finanțarea în anul 2018 a serviciilor sociale enumerate mai sus. 

 

 4. Argumente: În cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei activează Serviciul 

social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, Serviciul social de sprijin 

pentru familiile cu copii, Serviciul social Asistență Personală. 

 

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate 

 

       Beneficiari ai Serviciului vor deveni familiile și persoanele defavorizate, confirmate în baza 

rezultatelor evaluării necesităților, cetățeni ai Republicii Moldova și străinii titulari ai dreptului 

de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei. Astfel, aceștia vor beneficia de un suport 

monetar acordat printr-o singură plată sau plată lunară, pentru o perioadă determinantă de timp, 

dar nu mai mare de şase luni. Cuantumul suportului monetar nu va depăși suma de şase mii lei.  

      Familia beneficiară de autor social pentru perioada rece a anului la fel va avea dreptul la 

suport monetar. Achitarea acestuia se va efectua prin intermediul prestatorului de servicii de 

plată desemnat de beneficiar. 

      Suport se va acorda beneficiarului pentru necesitățile de bază – alimentație, îmbrăcăminte, 

obiecte de primă necesitate sau pentru reparația locuinței, procurarea combustibilului, procurarea 

mobilierului adaptat necesităților persoanei defavorizate etc.  

      Modul de utilizare a suportului monetar va fi consemnat în actul de constatare a utilizării 

mijloacelor financiare, ce va fi semnat de titularul suportului monetar și managerul de caz.  

 

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii. 

 

    Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este un  serviciu social specializat care se 

prestează la nivel local pentru familiile cu copii, în scopul prevenirii și /sau depășirii situațiilor 

de risc în vederea asigurării creșterii și educației copilului în mediul familial. Serviciul social de 

sprijin pentru familiile cu copii este o formă importantă de prevenire a separării copilului de 

familie, deoarece el oferă familiei susţinerea creării unui mediu favorabil de creştere şi 

dezvoltare a copilului în mediul familial. 

     Serviciul se prestează în două forme: sprijin familial primar și sprijin familial 

secundar.Prestarea serviciului de sprijin familial se bazează pe principii bine stabilite: intervenţie 



minimă, protecţia copilului în cadrul familiei de orice formă de abuz sau neglijare, oferirea 

posibilităţii copilului de a-şi realiza potenţialul personal ca membru al familiei şi/sau comunităţii, 

responsabilizarea părinţilor în luarea deciziilor în raport cu educarea adecvată a copiilor, oferire 

de sprijin, consiliere familiei.Serviciul include activități de prevenire sau intervenţie  în cazurile 

de abuz, neglijare sau abandon, instituţionalizării copilului, aspectelor legate de îngrijire şi 

educarea copilului, necesităţile copilului în procesul de dezvoltare. 

       Serviciul social de  sprijin familial prevede susţinerea familiei şi copilului timp de câteva 

luni, dar nu mai mult de jumătate de an,  pentru depăşirea unor situații de criză  familia se susține 

financiar. 

     Suport se va acorda beneficiarului pentru necesitățile de bază – alimentație, îmbrăcăminte, 

obiecte de primă necesitate sau pentru reparația locuinței, procurarea combustibilului, procurarea 

mobilierului adaptat necesităților persoanei defavorizate etc.  

 

Serviciul social Asistență Personală. 

      Serviciul de  Asistenţa personală este un serviciu destinat persoanelor cu dizabilităţi severe 

cu vârsta de peste 3 ani care întâmpină dificultăţi în realizarea sarcinilor şi activităţilor cotidiene 

fără suport din exterior. 

     Asistentul personal este persoana care oferă servicii de însoţire, îndrumare, îngrijire personală 

(alimentaţie, igienă, etc.), efectuarea sarcinilor menajere de bază precum şi suport pentru 

deplasarea în interiorul şi exteriorul casei, în vederea accesării serviciilor comunitare. 

     Serviciile de asistență personală sunt  oferite  în mediul obişnuit, natural al persoanei care îl 

solicită: acasă, la serviciu, la şcoală, în comunitate, la locul de muncă, etc. 

Numărul de ore de asistenţă personală de care beneficiază o persoană este stabilit de o echipă 

multidisciplinară  în funcţie de nevoile acesteia.   

     Un asistent personal poate presta servicii de asistenţă personală până la 40 de ore săptămânal 

unei şi aceleiaşi persoane. Totodată, o persoană poate fi asistată, în aceeaşi perioadă de timp de 

mai mulţi asistenţi personali. 

     Asistent personal poate deveni orice persoană, inclusiv membrii familiei biologice ai 

persoanei cu dizabilităţi, cu vârsta între 18 ani  şi vârsta de pensionare, a cărei stare de sănătate şi 

capacitate mentală îi permite realizarea responsabilităților aferente. 

     Serviciul de Asistenţă personală poate fi accesat în cazul în care persoana depune cerere la 

asistentul social comunitar sau direct la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei din 

raion. 

Sursele financiare destinate serviciilor vor fi utilizate la achitarea: 

- Remunerarea muncii angajaților 

- Contribuții de asigurări sociale de stat 

- Prime de asigurare obligatorie de asistență medical. 

 

5.Costul: 

    Finanțarea serviciilor sociale enumerate se va realiza  în baza Legii  bugetului de stat  pentru  

anul 2018  nr.289  din 15  decembrie  2017 în cuantum total de 1660,7 mii lei 

 

Şef   DASPF      Teleneşti                                                                Angela  Sîrbu 

  

Coordonat          ________________ 
 


