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Direc{ia Generali Educa(ie, Tineret qi Sport
E-mail: dgetsmun@gmail.com

Direc{ia Generall Asisten{5 Medicali qi Social5
E-mail : anticamera@dgams.md

Confedera{ia Na{ionalS a Sindicatelor din Moldova

Primlriile suburbane al mun. Chisiniu

Primdria municipiului Chiqindu prin intermediul Direcliei generale pentru
proteclia drepturilor copilului, cu suportul UNICEF, in conformitate cu Decizia
CMC nr. 6ll0 din 04.10.2018, ,,Cu privire la crearea Serviciului de Sprijin pentru
familii cu copii" qi prevederile Hot6rdrii Guvernului Republicii Moldova nr.
88912013 Pentru aprobarea Regulamentului - cadru "Cu privire la organizarea qi
funcfionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii", oferd suport

iliilor cu copii aflate in di ind la 4 000 de lei
.funclie de gradul de vulnerabilitate.\.

La stabilirea ajutorului blnesc se i-au in considerare dezvoltarea gi
consolidarea capacitdlii familiei in cregterea gi educa{ia acestuia, necesitdlile
familiei, numdrul de copii in familie, condiliile de trai, factorii sezonieri, gravitatea
problemei etc., precum qi venitul familiei oblinut din salarii, pldli sociale Ei alte surse
de venit, declarate sub responsabilitatea familiei.

Mdrimea, destinafia qi perioada de acordare a ajutorului bdnesc se stabilesc in
conformitate cu necesitdlile identificate in cadrul evalu6rii complexe efectuate de
cdtre managerul de caz, iar decizia privind acordarea Ei mdrimea ajutorului bdnesc
este examinatd qi avizal1, de comisia pentru proteclia copilului aflat in dificultate, in
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dificultate, in baza raportului privind evaluarea situaliei copilului qi familiei

prezentat de managerul de caz.

Intervenim cu ruedmintea de a informa potenlialii beneficiari desPre

existenta serviciului respectiv. destinat familiilor cu copii.
Totodatd informSm, ci pentru a beneficia de acest serviciu social, familiile

cu copii sunt in drept sd se adreseze cu o cerere c6tre structura teritoriald locala

(asistentului social din cadrul primdriei (suburbii) Si Direcliei pentru proteclia

drepturilor copilului din sector) cuurmltoarele acte:

1. Copia buletinului de identitate a solicitantului;
2. Copia certificatului de naqtere a copilului/copiilor;
3. Actele de stare civilS (cds6torie, divor!, deces);

4. Certificatul de dizabilitate a copilului (dup6 caz);

5. Dispozilia privind plasarea copilului in serviciile de plasament familial

(dupi caz);

6. Certificatul care confirmd veniturile familiei sau dovada afldrii in eviden!6

ca $omer;
7. Contractul de locafiune, de comodat sau declaralia proprietarului locuinlei

despre darea in folosin16 gratuita a spaliului locativ (dup6 caz);

8. Rechizitele bancare confirmate (dupd caz).

Solicitim respectuos in termeni cdt mai restrAngi sd fie identificati 9i ghidati

potenlialii beneficiari de Serviciul social ,,Sprijin pentrufamiliile cu copii", cdtre

structura teritoriald locald.

Cu respect,

$ef al Direcfiei Tatiana OBOROC

Ex. N.Tcaci.
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