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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CANTEMIR 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a 

familiei Cantemir 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАНТЕМИР 

Управление социального 

обеспечения и защиты семьи 

Кантемир 

 

MD – 7301, or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, tel. 0273 22182(fax), 22748,  23059, 23604 

 

PROCES-VERBAL 

al ședinței de consultări publice asupra proiectelor de decizie înnaintate pentru aprobare 

Consiliului raional Cantemir  

 

Data: 02 septembrie 2022, ora 09.00 

Locația: or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, sala de ședințe etajul 2 

Participanți: Lista se anexează 

Agenda consultărilor publice: 

1.  Cu privire la creare Serviciului social ,,Locuință Protejată” în cadrul Direcției asistență 

socială și protecție a familiei Cantemir. 

Raportor: Sergiu BUTUC, șef DASPF Cantemir  

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului 

social ,,Locuință Protejată” și a Standartelor minime de calitate în cadrul Direcției 

asistență socială și protecția a familiei Cantemir. 

Raportor: Sergiu BUTUC, șef DASPF Cantemir  

 

S-a discutat: 

1. Cu privire la creare Serviciului social ,,Locuință Protejată” în cadrul Direcției asistență 

socială și protecție a familiei Cantemir. 

Dl Sergiu Butuc a prezentat proiectul de decizie cu privire la crearea Serviciului social 

,,Locuință Protejată” în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir. Scopul 

proiectului este de a propune Consiliului raional organizarea şi acordarea asistenţei sociale unor 

categorii de beneficiari cu dizabilități mintale prin crearea Serviciului social ,,Locuință 

Protejată”, aprobarea statului de personal și devizului de cheltuieli al Serviciului. Necesitatea 

elaborării şi adoptării proiectului de decizie este de a  organiza în raion un serviciu de asistență 

socilă și îngrijire persoanelor cu dizabilități mintale și punerea în aplicare  a prevederilor 

acordului de parteneriat încheiat între Consiliul raional Cantemir, Direcția asistență socială și 

protecție a familiei Cantemir și Asociație Obștească Parteneriatul Aachen Moldova. Proiectul de 

decizie este elaborat în rezultatul identificării necesității dezvoltării în raion a serviciilor de 

asistență socilă și îngrijire persoanelor cu dizabilități mintale prin aplicarea prevederilor 

Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul raional Cantemir, Direcția asistență socială și 

protecție a familiei Cantemir și Asociație Obștească Parteneriatul Aachen Moldova și a 

prevederilor alin.2, lit.(b) din Legea  asistenței sociale nr.547/2003, Hotărîrea Guvernului nr. 

711/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului 

social ,,Locuință protejată” și a Standartelor minime de calitate, Deciziei Consiliului raional 

Cantemir nr. 01/30-XXVII din 24.03.2022,,Cu privire la acordul de parteneriat încheiat între 

Consiliul raional Cantemir, Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir și Asociația 

Obștească Parteneriatul Aachen Moldova,,.  

Propuneri, recomandări din partea participanților la ședința de consultări publice nu au 

fost expuse. 
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S-a recomandat: 

- De a fi înaintat proiectul de decizie Cu privire la creare Serviciului social ,,Locuință 

Protejată” în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir în ședința 

ordinară a Consiliului raional din data de 15.09.2022. 

 

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului 

social ,,Locuință Protejată” și a Standartelor minime de calitate în cadrul Direcției asistență 

socială și protecția a familiei Cantemir. 

Dl Sergiu Butuc a prezentat proiectul de decizie ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea Serviciului social ,,Locuință Protejată” și a Standartelor 

minime de calitate în cadrul Direcției asistență socială și protecția a familiei Cantemir”, care 

urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 15.09.2022. Scopul proiectului 

este de a propune Consiliului raional aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Serviciului social ,,Locuință Protejată”, a Standardelor minime de calitate și 

componența Comisiei pentru funcționarea Serviciului social ,,Locuință Protejată”  pentru a oferi 

servicii de calitate persoanelor cu dizabilități mintale, care în urma unei tulburări psihice, 

conștientizează și își dirijează acțiunile, nu dispun de locuință sau necesită îmbunătățirea 

condițiilor de trai și care, cu suport periodic, pot duce o viață independentă în comunitate. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este aprobarea actului normativ  prin 

care se stabilește scopul şi obiectivele Serviciului, modul de organizare şi funcţionare a 

Serviciului și care reglementează compența instituției și a personalului angajat, precum și 

drepturie și obligațiile beneficiarului în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social 

,,Locuință Protejată” și a Standartelor minime de calitate nr. 711/2010, cît și componența 

Comisiei pentru funcționarea Serviciului social ,,Locuință Protejată”. Proiectul de decizie este 

elaborat în rezultatul analizei și aplicării cadrului normativ în vigoare și corespunde prevederilor  

art.13, alin.2, lit.(b) din Legea  asistenței sociale nr.547/2003, Hotărîrii Guvernului nr. 711 din 

09.08.2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea 

Serviciului social ,,Locuință Protejată” și a Standartelor minime de calitate, Decizia Consiliului 

raional nr. 03/___-XXVII din ___.09.2022 cu privire la crearea Serviciului social ,,Locuință 

Protejată” în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir și deciziei 

Consiliului raional nr. 01/30-XXVII din 24.03.2022 cu privire la acordul de parteneriat încheiat 

între Consiliul raional Cantemir, Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir și 

Asociație Obștească Parteneriatul Aachen Moldova.  

Propuneri, recomandări din partea participanților la ședința de consultări publice nu au 

fost expuse. 

S-a recomandat: 

- De a fi înaintat proiectul de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Serviciului social ,,Locuință Protejată” și a Standartelor 

minime de calitate în cadrul Direcției asistență socială și protecția a familiei Cantemir în 

ședința ordinară a Consiliului raional din data de 15.09.2022. 

 

 

Șeful DASPF Cantemir     Sergiu BUTUC  


