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Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

-------------------------------------------------------- 

 
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 711/2010 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Locuință protejată” 

și a Standardelor minime de calitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2010, nr. 148-149, art. 810), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

 

1) în tot cuprinsul hotărîrii, textul „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar 

cuvintele „asistent social comunitar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu 

cuvintele „asistent social”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

 

2) la punctul 3 din hotărîre, textul „și a mijloacelor provenite din donații, 

granturi şi alte surse” se substituie cu cuvintele „și din alte surse”; 

 

3) în anexa nr. 1: 

a) punctul 2 va avea următorul cuprins: 

„2. Serviciul social „Locuință protejată” (în continuare – Serviciu) este un 

serviciu social specializat, instituit prin decizia prestatorilor de servicii sociale 

(în continuare – prestator), stabiliți în art. 7 din Legea nr. 123/2010 cu privire la 

serviciile sociale.”; 

b) se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins: 

„21. Serviciul este prestat de către un prestator public sau privat acreditat 

în condițiile Legii nr. 129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii 

sociale.”; 

c) la punctul 3: 

subpunctul 2) se abrogă; 
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subpunctele 3) și 4) vor avea următorul cuprins: 

„3) comisia pentru funcționarea Serviciului (în continuare – Comisie) – 

organul creat prin decizia prestatorului, cu atribuții privind funcționarea 

Serviciului, stabilite în regulamentul de activitate al acesteia, aprobat de 

prestator; 

4) manager de caz – asistentul social, persoana responsabilă de cazul 

beneficiarului.”; 

 d) la punctul 6, subpunctul 1) va avea următorul cuprins: 

„1) dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării persoanelor cu 

dizabilităţi mintale”; 

e) punctul 8 va avea următorul cuprins: 

„8. Comisia este formată din reprezentanții prestatorului, cu implicarea 

specialistului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială, a asistentului 

social, a medicului de familie și a psihiatrului.”; 

f) punctele 9 și 10 se abrogă; 

g) punctul 17 va avea următorul cuprins: 

„17. Persoana care întrunește criteriile enunțate în punctul 3 subpunctul 1) 

din prezentul Regulament depune o cerere de solicitare a plasamentului la 

prestator sau la structura teritorială de asistență socială de la locul de trai.”; 

h) punctul 19 va avea următorul cuprins: 

„19. Cererea solicitantului și toate actele stipulate în punctul 18 din 

prezentul Regulament se înregistrează și se transmit spre examinare Comisiei. În 

lipsa anumitor acte, solicitantului i se oferă informații explicite, este ghidat și 

asistat pentru a le obține și a le anexa la cerere.”; 

i) punctul 22 va avea următorul cuprins: 

„22. Plasarea solicitantului în Serviciul prestat de către un prestator privat 

are loc în temeiul avizului Comisiei și acordului de colaborare privind prestarea 

Serviciului, încheiat între prestator și autoritatea/instituția care a referit 

solicitantul.”; 

j) punctul 27 va avea următorul cuprins: 

 „27. Prestatorul Serviciului poate plasa beneficiarul în locuința aflată în 

proprietatea persoanei fizice. În acest caz, plasarea se efectuează în temeiul 

contractului semnat între proprietarul/coproprietarii locuinței și beneficiarul 

Serviciului. Între prestator și proprietarul/coproprietarii locuinței se încheie un 

acord de colaborare privind asigurarea cu locuință a beneficiarului Serviciului.”; 

k) punctul 35 va avea următorul cuprins: 

„35. Beneficiarul poate fi plasat de urgență în Serviciu, prin decizia 

prestatorului, în baza raportului de evaluare inițială, atunci cînd viața și 

integritatea lui sînt în pericol.”; 

l) la punctul 37, textul „ , conform standardelor Ministerului Sănătății”  se 

exclude; 

m) la punctul 47, cuvintele „prestatorilor de Serviciu asociații obștești” se 

substituie cu cuvintele „prestatorilor privați de Serviciu”; 
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n) la punctul 56 subpunctul 4), cuvintele „elaborat de către prestatorul de 

Serviciu și aprobat de către structura teritorială de asistență socială” se substituie 

cu cuvintele „elaborat și aprobat de către prestatorul de Serviciu”; 

n) la punctul 64, cuvintele „Structura teritorială de asistență socială” se 

substituie cu cuvintele „Prestatorul Serviciului”; 

o) la punctul 68 subpunctul 6), cuvintele „din cadrul asociației obștești 

care prestează Serviciul” se substituie cu cuvintele „din cadrul prestatorului 

privat de Serviciu”; 

p) punctul 69 va avea următorul cuprins: 

„69. Finanțarea Serviciului se efectuează din contul mijloacelor financiare 

alocate de prestator, precum și din alte surse, conform legislației.”; 

r) la punctul 70, cuvintele „autoritatea administrației publice locale” se 

substituie cu cuvîntul „prestator”; 

 

4) la punctul 90 din anexa nr. 2, după cuvintele „de asistență socială” se 

introduc cuvintele „sau prestatorul de serviciu”.  

 

2. Hotărîrea Guvernului nr. 75/2014 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Plasament familial 

pentru adulți”  și a Standardelor minime de calitate (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 27-34, art. 89), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

1) în tot cuprinsul hotărîrii, textul „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

 

2) punctul 3 din hotărîre va avea următorul cuprins: 

„3. Cheltuielile ce țin de organizarea și funcționarea Serviciului social 

„Plasament familial pentru adulți” vor fi suportate de către prestatori și se vor 

efectua în limitele alocațiilor prevăzute anual în bugetele respective, precum și 

din alte surse, conform legislației.”; 

 

3) în anexa nr. 1:  

a) punctele 2 și 3 vor avea următorul cuprins: 

 „2. Serviciul social „Plasament familial pentru adulți” (în continuare – 

Serviciu) este un serviciu social specializat, instituit prin decizia prestatorilor de 

servicii sociale (în continuare – prestator), stabiliți în art. 7 din Legea 

nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale. 

3. Serviciul este prestat de către un prestator public sau privat, acreditat în 

condițiile Legii nr. 129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii 

sociale.”; 

b) la punctul 6: 

subpunctul 1) se abrogă; 

subpunctul 2) va avea următorul cuprins: 
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„2) Comisia multidisciplinară (în continuare – Comisie) este un organ 

creat prin decizia prestatorului. Comisia decide plasamentul solicitanților în 

Serviciu, precum și aprobarea asistentului familial”; 

c)  la punctul 64, textul  „Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la 

petiționare” se substituie cu cuvîntul „legislația”; 

d) punctul 68 va avea următorul cuprins: 

„68. Finanțarea Serviciului se efectuează din contul mijloacelor financiare 

alocate de prestator, precum și din alte surse, conform legislației.”; 

e) anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea 

Serviciului social „Plasament familial pentru adulți” se completează cu 

subpunctul 5) cu următorul cuprins: 

„5) solicitantul este instituționalizat.” 

 

3. Hotărîrea Guvernului nr. 885/2015 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă comunitară” și 

a standardelor minime de calitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2015, nr. 361-369, art. 987) se modifică după cum urmează: 

 

1) în tot cuprinsul hotărîrii, textul „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

 

2) punctele 2 și 3 din hotărîre vor avea următorul cuprins: 

„2. Se recomandă prestatorilor Serviciului social „Casă comunitară” să 

elaboreze și să aprobe propriile regulamente de organizare și funcționare, în baza 

Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social 

„Casă comunitară”. 

3. Cheltuielile ce țin de organizarea și funcționarea Serviciului social 

„Casă comunitară” vor fi suportate de către prestatori și se vor efectua în limitele 

alocațiilor prevăzute anual în bugetele respective, precum și din alte surse, 

conform legislației.”; 

 

3) în anexa nr. 1:  

a) punctul 2 va avea următorul cuprins: 

„2. Serviciul social „Casă comunitară” (în continuare – Serviciu) este un 

serviciu social specializat, instituit prin decizia prestatorilor de servicii sociale 

(în continuare – Prestator), stabiliți în art. 7 din Legea nr. 123/2010 cu privire la 

serviciile sociale.”; 

b) se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins: 

„21. Serviciul este prestat de către un prestator public sau privat, acreditat 

în condițiile Legii nr. 129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii 

sociale.”; 

c) punctul 4 se abrogă; 

d) la punctul 5, subpunctele 1) și 3) se abrogă;  
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e) la punctul 8, textul „Fondatorul, în comun cu Prestatorul,” se substituie 

cu cuvîntul „Prestatorul” ; 

f) punctul 12 se completează cu subpunctul 11) cu următorul cuprins:  

„1¹) dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării persoanelor cu 

dizabilităţi”; 

g) punctul 17: 

la subpunctul 18), cuvintele  „către Fondator” se exclud; 

la subpunctul 21), cuvintele  „periodică Fondatorului” se exclud; 

h) la punctul 25, cuvîntul  „Fondator” se substituie cu cuvîntul „Prestator”; 

i) la punctul 30, după cuvintele „reședința acesteia” se introduc cuvintele 

„ori la Prestator”; 

j) la punctul 32, după cuvintele „de asistență socială” se introduc cuvintele 

„sau Prestatorul”, iar după cuvîntul „Serviciului” se introduce textul 

„ , instituției”; 

k) la punctul 34, subpunctul 1) se completează cu textul „ , inclusiv în 

contextul dezinstituționalizării sau prevenirii instituționalizării”; 

l) la punctele 38, 40, 41, 48, 53, 54, 55, 56 și 60 după cuvintele „de 

asistență socială” se introduc cuvintele „sau Prestatorul”; 

m) la punctul 52, cuvintele „numit de către șeful acesteia” se substituie cu 

textul „numită de către șeful acesteia, sau de către Prestator”; 

n) la punctul 57, după cuvintele „de asistență socială” se introduc cuvintele 

„sau de către Prestator”; 

o) la punctul 59, după cuvintele „de asistență socială” se introduc cuvintele 

„sau Prestatorului”; 

p) punctul 66 va avea următorul cuprins: 

„66. Finanțarea Serviciului se efectuează din contul mijloacelor financiare 

alocate de Prestator, precum și din alte surse, conform legislației.”; 

q) la punctul 72, cuvîntul „Fondatorul” se substituie cu textul 

„Prestatorul,”; 

 

4) în anexa nr. 2:  

a) pe tot parcursul textului, cuvîntul „Fondator”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvîntul „Prestator”, la forma gramaticală 

corespunzătoare; 

b) la punctul 21, subpunctul 1) va avea următorul cuprins: 

„1) Prestatorul aprobă bugetul Serviciului și este responsabil de 

implementarea corectă și în termen a acestuia”; 

c) punctul 24: 

la subpunctul 2), textul  „ , pe care-l prezintă Fondatorului” se exclude; 

subpunctul 4) se abrogă; 

d)  la punctul 81, subpunctul 2) va avea următorul cuprins: 

„2) Prestatorul evaluează competențele profesionale ale directorului și ale 

celuilalt personal al Casei. Evaluarea se bazează pe rezultatele activității 

personalului în prestarea serviciului și participării la cursuri de formare 

profesională”. 
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4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

 

  



Notă informativă

la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului”
(număr unic 673/MSMPS/2019)

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului______

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” a 

fost elaborat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

În scopul asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi la un trai independent si în 

contextul integrării lor în societate, prevenirii instituţionalizării si dezinstituţionalizării 

acestora, au fost elaborate si aprobate reglementări si standarde minime de calitate ce ţin de 

organizarea si funcţionarea mai multor tipuri de servicii sociale, inclusiv:
- Serviciul social „Locuinţă protejată” care are ca scop crearea condiţiilor pentru 

dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieţi autonome, deprinderilor de autoservire, 

asigurarea condiţiilor minime de trai, în vederea integrării sociale şi profesionale a 

persoanelor cu dizabilităţi mintale. În republică activează 20 servicii „Locuinţă protejată”, 

pentru 99 beneficiari, inclusiv 11 „Locuinţe protejate” create de instituţiile rezidenţiale 

gestionate de Agenţia Naţională Asistenţă Socială (ANAS) pentru 58 beneficiari, care au 

fost dezinstituţionalizaţi;
5 5 ~

- Serviciul social „Casă comunitară” care are ca scop îngrijirea permanentă a 

persoanelor cu dizabilităţi mintale şi dezvoltarea aptitudinilor de autoservire şi socializare a 

acestora, beneficiind de: cazare, asigurare a condiţiilor minime de trai şi a condiţiilor 

igienico-sanitare necesare, protecţie şi supraveghere a stării de sănătate, asistenţă medicală, 

îngrijire şi suport permanent, condiţii pentru dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi de 

autonomie. În republică activează 15 servicii „Casă comunitară”, pentru 106 beneficiari, 

inclusiv 1 „Casă comunitară” creată de instituţia rezidenţială gestionată de ANAS pentru 6 

beneficiari, care au fost dezinstituţionalizaţi;
- Serviciul social „Plasament familial pentru adulţi” care are ca scop oferirea asistenţei 

şi îngrijirii persoanelor adulte cu dizabilităţi si persoanelor în etate în cadrul familiei 

asistentului familial, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a 
instituţionalizării/dezinstituţionalizării şi incluziune socială a acestora. În republică 

activează 44 asistenţi familiali, care au în plasament 44 beneficiari.

Modificările propuse la unele hotărîri ale Guvernului, au drept scop ajustarea actelor 

normative care reglementează modul de organizare si funcţionare a serviciilor sociale 

„Locuinţă protejată”, „Plasament familial pentru adulţi” si „Casă comunitară” la necesităţile 

presatorilor si beneficiarilor de servicii, inclusiv în contextul realizării procesului de 

dezinstituţionalizarecare si de prevenire a instituţionalizării.

Prin aprobarea modificărilor va fi ajustată noţiunea de prestator de servicii la prevederile 

Legii nr.123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale, respectiv, tot în acest context 
se expun într-o nouă redacţie unele noţiuni şi prevederi.______________________________

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene____________________

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi_____
Digitally signed by Dumbrăveanu Viorica 
Date: 2020.01.11 14:43:24 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova



Principalele prevederi ale proiectului hotărîrii Guvernului sunt:

- Modificarea denumirii Ministerului, substituirea cuvintelor „Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei” cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 

Sociale;

- Ajustarea noţiunii de prestator de servicii la prevederile art. 7 al Legii nr.123/2010 cu 

privire la serviciile sociale şi stabilirea cerinţelor faţă de aceştia de a fi acreditaţi în
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condiţiile Legii nr. 129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale;

- Expunerea într-o nouă redacţie a unor noţiuni şi prevederi, inclusiv a prevederilor 

privind modul de finanţare a serviciilor, în vederea conformării acestora la noţiunea de 

prestator/prevederile Legii nr.123/2010 cu privire la serviciile sociale;

- Intrarea în vigoare a prevederilor, la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, din considerentul că, acestea vizează drepturile persoanelor cu dizabilităţi de a 

beneficia de serviciile sociale „Locuinţă protejată”, „Plasament familial pentru adulţi” şi 
„Casă comunitară”, inclusiv în contextul dezinstituţionalizării şi prevenirii instituţionalizării 

acestora.___________________________________________________________________

5. Fundamentarea economico-financiară_______________________________________

Implementarea prevederilor proiectului de hotărîre nu presupune cheltuieli financiare 

suplimentare de la bugetul de stat._______________________________________________

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare____________________

Aprobarea proiectului de hotărîre nu implică modificări sau completări la cadrul 

normativ în vigoare.__________________________________________________________

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului__________________________________

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative şi 

Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Sănătăţii, Muncii 

şi Protecţiei Sociale a publicat pe pagina web: particip.gov.md:

- la data de 22.10.2019, anunţul privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii 
Guvernului (https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6733);

- la data de 08.11.2019, anunţul privind consultarea proiectului hotărîrii Guvernului
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6795).____________________________

8. Constatările expertizei anticorupţie__________________________________________

Proiectul de hotărîre a fost expertizat de către Centrul Naţional Anticorupţie.__________

9. Constatările expertizei de compatibilitate_____________________________________

Proiectul de hotărîre nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 

Uniunii Europene, respectiv nu este supus expertizei de compatibilitate._________________

10. Constatările expertizei juridice_____________________________________________

Proiectul de hotărîre a fost expertizat de către Ministerul Justiţiei.___________________

11. Constatările altor expertize________________________________________________

Ministru Viorica DUMBRĂVEANU

https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6733
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6795
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