
REPUBLICA MOLDOVA                                                     РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL  RAIONAL       РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
          STRĂȘENI                СТРЭШЕНЬ
                                                                                                                                 

DECIZIE nr. 3/
din   iunie 2020

PROIECT
Cu privire la Raportul privind modul de aplicare corectă 
și unitară a legilor și a altor acte normative 
care reglementează acordarea ajutorului social și 
ajutorului pentru perioada rece a anului de către 
Direcția asistență socială și protecție a familiei

         În conformitate cu art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administrația public locală, cu
modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.  133/2008  cu  privire  la  ajutorul  social,  Hotărârii
Guvernului nr. 1167/2008 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a
ajutorului social”, ținând cont de recomandările Raportului privind modul de aplicare corectă și unitară a
legilor  și  a  altor  acte  normative,  care  reglementează  acordarea  ajutorului  social  și  ajutorului  pentru
perioada rece a anului, Consiliul raional DECIDE:

1.Se ia act de Raportul privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative
care reglementează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către Direcția
asistență socială și protecție a familiei.

2.Se aprobă Planul de acțiuni privind eficientizarea activității Direcției asistență socială și protecție a
familiei în domeniul acordării ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, conform anexei.

3.Se pune în sarcina Direcției asistență socială și protecție a familiei:
- implementarea recomandărilor indicate în Planul de acțiuni privind eficientizarea activității Direcției

asistență  socială  și  protecție  a  familiei  în domeniul  acordării  ajutorului  social  și  ajutorului  pentru
perioada rece a anului;

- conlucrarea  eficientă  de comun cu autoritățile administrație  publice  locale  de nivelul  întîi  privind
corectitudinea eliberării certificatelor confirmative, inclusiv privind terenurile agricole din intravilanul
și extravilanul localității deținute de solicitanți de prestații sociale;

- întreprinderea măsurilor în vederea restituirii plăților achitate nejustificat;
- informarea  Inspecției  Sociale  despre  rezultatele  îndeplinirii  recomandărilor  în  termen  de  30  zile

lucrătoare.
4.Direcția  asistență  socială  și  protecție  a  familiei  să  solicite  de  la  asistenții  sociali  comunitari  să

întreprindă măsuri eficiente în vederea:
- îmbunătățirii procesului de examinare a cererilor pentru acordarea ajutorului social;
- respectării tuturor rigorilor procedurale în vederea acceptării, înregistrării și procesării cererilor pentru

acordare a ajutorului social;
- identificării și monitorizării permanente a cererilor cu un risc sporit de fraudă/eroare.

5.Se  desemnează  responsabil  de  executarea  prezentei  decizii  șeful  direcției  asistență  socială  și
protecție a familiei (C. Cobzac).

6.Se desemnează responsabil de controlul executării prezentei decizii, președintele raionului
 (P. Tamaciuc).

Președinte al ședinței ________________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional Nina Rusu

VIZAT:
Serviciul juridic I. Malic
Direcției asistență socială 
și protecție a familiei C. Cobzac



                   Anexa
la Decizia Consiliului raional Strășeni

nr.  3/     din     iunie 2020
Planul de acțiuni

privind eficientizarea activității Direcției asistență socială și protecție a familiei 
în domeniul acordării ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului

Acțiuni Termen Responsabil
1 - Revizuirea cererilor inspectate (58 cereri). 

- - Cereri revizuite - 40
- - Plăți stopate - 14
-

 
Semestrul I  2020

Asistentul social 
comunitar 
Specialistul principal
din cadrul direcției

2 - Înștiințarea  familiilor  care  trebuie  să  restituie
ajutorul social prin scrisori recomandate.

Semestrul I 2020 Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

3 - Întocmirea  demersurilor  către  oficiile  poștale  cu
indicarea sumei spre restituire.

2020- martie 2021 Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

4 - Informarea  Inspecției  Sociale  despre  sumele
achitate  în  contul  Casei  Naționale  de  Asigurări
Sociale.

Până la data de 7 a 
fiecărei luni 

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

5 Organizarea seminarului de informare cu privire la
rezultatele preliminare ale misiunii de inspecție de
comun  cu  asistenții  sociali  comunitari  vizați  în
Raport 

Semestrul I 2020 Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

6 Organizarea seminarului de informare și instruire cu
privire la modul de implementare a recomandărilor
Inspecției  Sociale,  cu  asistenții  sociali  comunitari
vizați în Raport.

Pe  parcursul  anului
2020

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

7 Înlăturarea erorilor depistate în Raportul Inspecției
Sociale

Până în  luna  martie
2021

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

8 Organizarea  continuă  a  seminarelor  de instruire  a
asistenților sociali comunitari privind eficientizarea
procesului  de  examinare  a  cererilor  pentru
acordarea a ajutorului social.

Pe parcursul anului
2020

Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

9 deplasarea  grupului   de  specialiști  din  cadrul
direcției  pentru  crearea  atelierelor  de  lucru  în
localitățile vizate în Raport.

Lunar Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei

10 Respectarea tuturor rigorilor procedurale în vederea
acceptării, înregistrării și procesării cererilor pentru
acordarea ajutorului social

Pe parcursul anului Asistentul social 
comunitar

11 Organizarea vizitelor de control la domiciliu privind
identificarea și monitorizarea continuă a cererilor cu
un risc sporit de fraudă/eroare

Săptămânal Direcția asistență 
socială și protecție a 
familiei 
Asistentul social



Notă informativă
la proiectul de decizie ,,Cu privire la Raportul privind modul de aplicare corectă și unitară a
legilor și a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social și ajutorului

pentru perioada rece a anului de către Direcția asistență socială și protecție a familiei,,

1. Denumirea autorului, și după caz, a participanților de elaborarea proiectului:
Proiectul Deciziei ,,Cu  privire la Raportul privind modul de aplicare corectă și unitară a

legilor  și  a  altor  acte  normative  care  reglementează  acordarea  ajutorului  social  și  ajutorului
pentru perioada rece a anului de către Direcția asistență socială și protecție a familiei” a fost
elaborat de Direcția asistență socială și protecție a familiei.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite:
Proiectul de decizie ,,Cu privire la Raportul privind modul de aplicare corectă și unitară a

legilor  și  a  altor  acte  normative  care  reglementează  acordarea  ajutorului  social  și  ajutorului
pentru perioada rece  a anului  de către  Direcția  asistență  socială  și  protecție  a  familiei,,  este
elaborat în scopul eficientizării activității, înlăturării neregulilor și identificării soluțiilor pentru
remedierea constatărilor.

În perioada 03.02.2020-21.02.2020, de către Inspecția Socială, au fost supuse verificării
58 cereri  de ajutor  social  din localitățile:  Lozova (6 cereri),  Cojușna (6 cereri),  Scoreni  (15
cereri), Voinova (5 cereri), Zubrești (7 cereri), Ghelăuza (8 cereri) și mun. Strășeni (11 cereri).

Verificările efectuate relevă că procesul de stabilire și plată a ajutorului social, parțial, nu
corespunde rigorilor de legalitate fapt cauzat atît de lipsa responsabilităților beneficiarilor care au
indicat date incorecte sau nu au declarat modificările intervenite în informația declarată inițial cît
și eliberarea de către autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi a certificatelor cu
date eronate/incomplete privind suprafața/calitatea terenurilor agricole deținute în proprietate de
către fiecare membru adult al familiei beneficiare de prestație.

În  consecință,  aceste  și  alte  iregularități  au  dus  la  acordarea  incorectă  din  contul
mijloacelor bugetului de stat a prestațiilor sociale pentru 19 familii  în sumă totală de 41816,00
lei. În susținerea celor invocate se exemplifică următoarele deficiențe:
- Acordarea prestațiilor sociale în lipsa statutului ocupațional   – 1 caz (s. Scoreni). Suma
totală spre restituire – 2000 lei.
- Declararea eronată și/sau nedeclarare a modificărilor intervenite  în venitul  obținut din  
salarizare – 5 cazuri (s. Voinova – 1, Lozova – 1, Zubrești – 2, mun. Strășeni - 1). Suma totală
spre restituire – 2534 lei.
- Declararea eronată a veniturilor obținute din compensația pentru serviciile de transport   –
3 cazuri (s. Scoreni - 3). Suma totală spre restituire – 1583 lei. 
- Declararea  eronată/nedeclararea  modificărilor  în  componența  familiei    –  1  cazuri  (s.
Cojușna – 1) . Suma totală spre restituire – 4104 lei.
- Nedeclararea  modificărilor  intervenite  în  circumstanțele  familiei  referitor  la  membrii  
plecați peste hotare – 8 cazuri (mun. Strășeni – 1, s. Cojușna – 2, s. Ghelăuza – 1, s. Scoreni – 1,
s. Voinova – 2, Zubrești – 1). Suma totală spre restituire – 31508 lei.
Nedeclararea modificărilor privind caracteristicile locuinței/deținerea obiectelor durabile care au
influențat  stabilirea  dreptului  la  prestații  sociale  –  1 caz  (s.  Cojușna -  1).  Suma totală  spre
restituire – 87 lei.

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi.
Proiectul  de  decizie  prevede  aprobarea  unui  plan  de  acțiuni  privind  eficientizarea

activității Direcției asistență socială și protecție a familiei în domeniul acordării ajutorului social
și ajutorului pentru perioada rece a anului.

4.  Fundamentarea economico-financiară.
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul Deciziei ,,Cu privire la Raportul privind modul de aplicare corectă și unitară a

legilor  și  a  altor  acte  normative  care  reglementează  acordarea  ajutorului  social  și  ajutorului



pentru  perioada  rece  a  anului  de  către  Direcția  asistență  socială  și  protecție  a  familiei”  se
încorporează în sistemul actelor normative.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului de decizie.
În  conformitate  cu  art.  32  din  Legea  nr.100/2017  cu  privire  la  actele  normative,  proiectul
deciziei a fost avizat de către Serviciul juridic, Direcția asistență socială și protecție a familiei,
Secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2013 privind transparența procesului decizional,
proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.

7. Constatările expertizei anticorupție.
În temeiul  art.  35 al  Legii  100 din 22  decembrie  2017,  expertiza  anticorupție  a  fost

efectuată  de  către  Direcția  asistență  socială  și  protecție  a  familiei.  Proiectul  nu  conține
reglementări ce ar favoriza corupția. 

8. Constatările expertizei juridice.
În temeiul  art.  37 din  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative,  proiectul de

decizie  a  fost  expus expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului
raional. Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea  nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind
finanțele publice locale. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se
propune  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șef al Direcției asistență socială
și protecție a familiei Cleopatra Cobzac 


