
Proiect 

 

DECIZIE nr. 7/4 

din 18 noiembrie 2021 

 

Cu privire la examinarea Raportului privind rezultatele misiunii  

de inspecție asupra modului de aplicare corectă și unitară  

a legilor și actelor normative care reglementează  

acordarea ajutorului social 

 

Aferent demersului Inspecției Sociale din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale                     

nr. 05/581 din 03.11.2021, pentru informare cu Raportul privind rezultatele misiunii de inspecție 

asupra modului 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 generală 

asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă. 

În baza art. 43 alin. (2) și art.46 din Legea nr.436- XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală, Consiliul raional Ștefan Vodă DECIDE: 

1. Se ia act de Raportul privind rezultatele misiunii de inspecție asupra modului 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 DGASPF Ștefan Vodă. 

2. Se aprobă Programul de acțiuni privind măsurile care urmează a fi întreprinse în vederea 

remedierii neregulilor constatate în cadrul misiunii de inspecție, conform anexei. 

3. Direcția generală asistență socială și protecția familiei: 

3.1. Va asigura implementarea recomandărilor expuse în rapoartele individuale de inspecție 

pentru cererile constatate cu iregularități. 

3.2.  Va întreprinde măsuri în vederea restituirii plăților achitate nejustificat în conformitate cu 

art. 16 alin. 3 din Legea cu privire la ajutorul social nr. 133 din 13.06.2008. 

3.3. Va asigura responsabilitatea asistenților sociali comunitari și a specialiștilor în 

administrarea ajutorului social în vederea respectării prevederilor legale la acceptarea, 

înregistrarea și procesarea cererilor de ajutor social. 

3.4. Va elabora procedurile de lucru privind perfectarea anchetei sociale la categoriile de 

solicitanți de prestații sociale pentru care în mod obligatoriu urmează a fi verificată autenticitatea 

informației prezentate în cerere. 

3.5. De comun acord cu APL de nivelul I, va asigura o conlucrare eficientă privind 

corectitudinea eliberării certificatelor confirmative, inclusiv privind terenurile agricole din 

intravilanul și extravilanul localității, deținute de solicitanții de prestații sociale în conformitate cu 

Codul funciar și alte acte normative, precum și respectarea prevederilor prestabilite la antrenarea 

șomerilor la activitățile de interes comunitar. 

3.6. Va prezenta Inspecției Sociale, în termen de 30 zile lucrătoare, planul de acțiuni privind 

măsurile care urmează a fi întreprinse în vederea remedierii neregulilor constatate în cadrul 

misiunii de inspecție. 

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vladimir Băligari, vicepreședintele 
raionului Ștefan Vodă. 

4. Prezenta decizie se include in Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe 

pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă și se aduce la cunoştinţa: 

          Direcției generale asistență socială și protecția familiei; 

          Persoanelor responsabile; 

 

 Preşedintele şedinţei                                                              

     Contrasemnează 

      Secretarul Consiliului raional                                                                     Ion Țurcan 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 



Anexă 

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 7/4 din 18 noiembrie 2021 

 
Plan de acţiuni privind lichidarea lacunelor depistate în cadrul inspectării planificate  

privind modul de aplicare corectă și unitară a legii și altor acte normative care reglementează 

acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului 

 

Obiective Acţiunile necesare pentru realizarea obiectivelor Termen de 

realizare 

Executori 

1.Întreprinderea măsurilor 

în vederea restituirii plăților 

achitate nejustificat .  

1.1 Prin intermediul IS ,,Poșta Moldovei’’ vor 

fi informați în scris beneficiarii cu privire la 

modul de restituire a mijloacelor financiare 

primite nejustificat. 

01.12. 2021 Specialist 

DGASPF 

2.Restituirea sumei potrivit 

Acordului de colaborare. 

2.1 Pentru fiecare beneficiar se vor expedia  

demersuri în adresa CNAS, cu privire la 

restituirea sumelor primite nejustificat. 

2.2 CNAS va emite Decizie de restituire sau 

blocare a sumelor. 

2.3 Deciziile vor fi transmise beneficiarilor. 

05.12.2021 Specialist 

DGASPF 

Asistenții 

sociali  

comunitari 

3.Monitorizarea 

implementării activităţilor 

de interes comunitar  

3.1 Vor fi expediate demersuri către APL I 

referitor la încălcările depistate de Inspecția 

Socială inclusiv despre procedura 

 Ordinului nr.1434 din 08.12.2018. 

Legea nr.133 art.15 din 13.06.2008 

19.11.2021 Specialist 

DASPF 

 

 

4. Responsabilizarea 

asistenților sociali 

comunitari și a specialiștilor 

în administrarea ajutorului 

social în vederea respectării 

și aplicării corecte a 

prevederilor legale la 

acceptarea, înregistrarea și 

procesarea cererilor  în 

conformitate cu prevederile 

legale  

4.1 seminare; 

4.2 supervizări în grup; 

4.3 de monitorizat permanent aplicarea: 

- HG 1167 din 16.10.2008, pct.41; 

- Legea 133 din 13.06.2008; 

- Acordului de colaborare nr.15/3548  

25.11.2021 

Permanent 

individual 

Specialist 

DGASPF 

Supervizori 

Asistenții 

sociali 

comunitari. 

 

5. Identificarea erorilor 

admise în eliberarea 

certificatelor de către agenţi 

economici, angajatori. 

5.1 Verificarea corectitudinii eliberării 

certificatelor de salariu de către angajatorii din 

diferite domenii. 

  

lunar Specialist 

DASPF 

Asistenții 

sociali 

comunitari. 

6.Monitorizarea 

corectitudinii eliberării 

certificatelor privind 

terenurile agricole deţinute 

sau aflate în folosinţă de 

către angajații primăriei. 

 6.1 Conlucrarea eficientă cu administraţia 

publica locală privind eliberarea actelor 

confirmative.  

6.2 Atenționarea specialiștilor pentru 

reglementarea regimului funciar la eliberarea 

certificatelor confirmative a dreptului asupra 

terenurilor deținute de familie. 

Permanent 
 
 

01.12.2021 

Specialiștii 

DGASPF  

7. Intensificarea lucrului cu 

beneficiarii de ajutor social 

pentru neadmiterea 

declarărilor eronate în 

cererile de ajutor social  

7.1. Verificarea modificărilor intervenite în 

componenţa familiei. 

7.2 Informarea beneficiarilor despre prevederile 

legii: HG 1167 din 16.10.2008, pct.41. 

7.2 Verificări selective, inopinate la capitolul 7. 

Permanent Asistenții 

sociali 

comunitari 

 

 


