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Consiliul municipal Chişinău 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie cu privire la crearea Serviciului social „Plasament familial 

pentru adulţi” pe lângă Direcţia generală asistenţă medicală şi socială 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul de decizie este elaborat de către Direcţia generală asistenţă medicală şi 

socială a Consiliului Municipal Chişinău. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile 

urmărite  

Necesitatea elaborării proiectul de decizie prenotat îşi găseşte considerentele în 

lipsa, la nivelul municipiului Chişinău, a serviciilor alternative de tip familial, 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor în etate, care se află, 

temporar sau permanent, în imposibilitatea de a locui cu familia biologică sau 

extinsă ori de sine stătător, din cauza nevoilor de îngrijire şi suport speciale. 

Unul din aceste servicii este Serviciul social „Plasament familial pentru adulţi”, 

reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 75/2014 „Pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social 

„Plasament familial pentru adulţi” și a Standardelor minime de calitate”. 

Serviciul prevede oferirea asistenţei şi îngrijirii familiale substitutive în familia 

asistentului familial, în vederea creşterii gradului de autonomie personală a 

beneficiarului, de prevenire a instituţionalizării şi asigurare a 

dezinstituţionalizării. 

Proiectul propus pentru aprobare va contribui la sprijinirea persoanelor adulte cu 

dizabilităţi şi a persoanelor în etate, cu necesităţi de îngrijire din municipiul 

Chişinău într-un mediu comunitar, la ridicarea calităţii vieţii acestora şi 

incluziunii lor sociale.  

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Prin prezentul proiect de decizie se propune aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi”. 

Regulamentul nominalizat reglementează modul de organizare şi funcţionare, 

scopul, obiectivele de activitate și finanțarea Serviciului, precum şi normele 



 

  

obligatorii, a căror aplicare garantează asigurarea unui nivel minim de calitate în 

procesul de prestare a acestuia.    

Conform prevederilor proiectului Regulamentului, Serviciul social „Plasament 

familial pentru adulţi” reprezintă un serviciu specializat, instituit pe lângă Direcţia 

generală asistență medicală şi socială. 

Scopul serviciului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii beneficiarilor prin oferirea 

de sprijin şi protecţie pe perioada plasamentului, precum şi a oportunităţilor egale 

de a trăi în comunitate de rând cu ceilalţi membri ai societăţii.  

Obiectivele Serviciului sunt: 

1) prevenirea instituţionalizării adulţilor cu dizabilităţi şi a persoanelor 

vârstnice prin plasarea acestora în familiile asistenţilor familiali; 

2) asigurarea condiţiilor minime de trai pentru garantarea integrităţii fizice şi 

psihice a beneficiarului; 

3) asigurarea serviciilor de îngrijire şi suport pentru beneficiar într-un mediu 

familial substitutiv;  

4) crearea condiţiilor pentru dezvoltarea abilităţilor de autoservire a 

beneficiarului, de autonomie şi de incluziune în comunitate; 

5) asigurarea beneficiarului în Serviciu cu plasament de urgenţă în cazul 

apariţiei unor circumstanţe imprevizibile care impun o asemenea măsură; 

6) oferirea de suport pentru integrarea în familia biologică/extinsă.  

Pentru buna asigurare a activității Serviciului, se propune aprobarea unui stat de 

personal constituit din 17 unităţi de personal: manager al Serviciului – 1 unitate; 

asistent social – 1 unitate; asistent familial – 15 unităţi. 

4. Beneficiarii proiectului 

Proiectul de decizie stipulează în calitate de beneficiari ai Serviciului social 

„Plasament familial pentru adulţi” persoanele cu dizabilităţi cu vârsta de peste 18 

ani, precum şi persoanele ce au atins vârsta de pensionare, cu ultimul domiciliu 

stabilit în municipiul Chişinău, care sunt cu necesităţi de îngrijire şi suport special 

şi se află, temporar sau permanent, în imposibilitatea de a locui cu familia 

biologică sau extinsă ori de sine stătător. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea Serviciului se efectuează din 

contul şi în limita alocaţiilor aprobate în bugetul municipal Chişinău, precum şi 

din alte surse, conform legislaţiei. Costul anual de întreţinere a Serviciului, 

estimat prealabil, constituie 2998,9 mii lei. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul de decizie este supus consultărilor 

publice.  
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