
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea 

asistentului social 

comunitar 



         De regulă, atunci când se vorbește despre activitățile de asigurare a bunăstării sociale, îmbunătățire a 

situației categoriilor defavorizate și atenuare a inegalităților se utilizează diferite sintagme ca: protecția socială, 

asistență socială, prestații sociale și servicii sociale. 

Protecția socială reprezintă un ansamblu de politici, măsuri, instituții, organisme care asigură sprijinul 

persoanelor și grupurilor aflate în dificultate și care nu pot să realizeze prin efort propriu condițiile normale, 

minime de viață. Deci, prin protecție socială se înțelege ansamblul instituțiilor, structurilor și rețelelor de 

servicii, al acțiunilor destinate creării unor condiții normale de viață pentru toți membrii unei societăți și mai 

ales pentru cei cu resurse și capacități reduse de autorealizare. 

Asistența socială reprezintă o activitate prin care se urmărește ajutorarea sistemelor și subsistemelor 

sociale în disfuncție pentru a răspunde adecvat cerințelor sociale și a elimina dificultățile ce apar în raporturile 

acestora cu mediul înconjurător, beneficiarii unor astfel de servicii sociale, urmând să ajungă să-și folosească la 

maximum capacitățile,disponibilitățile pentru a obține bunăstarea personală. 

În sens larg, asistența socială reprezintă o activitate de ajutorare a oamenilor( prin susținere și protecție, 

corecție și reabilitare) să-și învingă greutățile, să-și dezvolte capacitățile de a soluționa de sine stătător  

problemele. În sens restrâns, ea poate fi privită ca o activitate orientată spre rezolvarea problemelor sociale ale 

unor persoane aparte sau ale unor grupuri de persoane, în primul rând ale celor care nu mai dispun de resurse 

materiale, sociale și morale, care nu mai sunt în stare să-și asigure prin propriile eforturi un trai decent. 

 

În Legea Asistenței sociale (nr.547-XV din 

25.12.2003) asistența socială este definită ca ,,componentă 

a sistemului național de protecție socială, în cadrul căruia 

statul și societatea civilă se angajează să prevină, să 

limiteze sau să  înlăture efectele temporare sau 

permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri 

sociale, care pot genera marginalizarea ori excluderea 

socială a persoanelor și a familiilor aflate în dificultate,,. 

Sistemul Protecției sociale include : sistemul de 

asigurări sociale (țin de activitatea Casei teritoriale de 

asigurări sociale CTAS) și sistemul de asistență socială. 

Asistenții sociali comunitari sunt angajați ai Direcției Generale Asistență Socială, dar  activează în 

cadrul primăriei prin colaborare reciprocă, pentru a fi mai aproape de societate și mai comod pentru beneficiari 

de a se adresa și a dispune de toate serviciile și informațiile necesare de moment în aceeași instituție, evitând 

deplasările nedorite. 

La baza activității asistentului social comunitar stă Codul Deontologic al asistentului social comunitar 

aprobat prin Ordinul Direcției Generale de Asistență socială Strășeni nr.26 din 25.05.2021(reactualizat). 

Unul din instrumentele de lucru din activitatea asistentului social comunitar în colaborare cu Autoritatea  

Tutelară Locală (în cazul lipsei unui specialist în domeniul protecției copilului) este Legea 140 din 14.06.2013  

privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți. 



Una din metode și tehnici de lucru al asistentului social comunitar este Metodologia managementului de 

caz : identificarea și evaluarea nevoilor beneficiarului și a mediului său social; elaborarea, implimentarea și 

revizuirea planului individualizat de asistență a beneficiarului; reevaluarea și închiderea cazului , completarea 

dosarului beneficiarului și a familiei sale.    

La fel pe lîngă APL Lozova  funcționează Echipa multidisciplinară care este formată prin  Dispoziția 

primarului  în temeiul Hotărârii de Guvern nr.228 din 28.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de 

activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire, în conformitate cu 

prevederile art.29 al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală. Această echipă se 

întrunește ori de cite ori este necesar, cînd apare o sesizare și se cer luate măsuri în diverse situații și cu maturii 

și cu copiii, după care se întocmește Proces-verbal cu decizii ulterioare și monitorizare.  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemul de asistență socială include : 

a) Prestații sociale în bani; 

b) Servicii sociale. 

La prestațiile sociale se califică : compensațiile nominative, compensațiile sociale, ajutorul 

social/ajutor pentru perioada rece a anului, compensațiile pentru transport și aparatul locomotor, 

alocații diverse, indemnizații de tutelă/curatelă, pentru adopție ș.a. una din Legile utilizate în 

activitatea asistentului social sunt: 

Legea 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social, unde în art.5 este specificat cine are Dreptul la 

ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada  rece a anului.  

Articolul 5. Dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului 

(1) De dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familiile 

defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele 

situaţii: 

a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei; 

b) sînt  persoane încadrate în diferite grade de dizabilitate; 

c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi nu refuză participarea 

la activitățile de interes comunitar; 

d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere în cazul în care 

copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani; 



e) îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terțe persoane conform 

concluziei consiliului medical consultativ al instituției medico-sanitare publice; 

f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de 

antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor. 

(1
1
) Dacă minorul are capacitatea deplină de exercițiu în conformitate cu art. 20 din Codul civil și 

confirmă unul dintre statutele ocupaționale prevăzute în alin. (1) din prezentul articol, acesta este considerat 

adult în sensul prezentei legi. În caz contrar, acesta este considerat copil în condițiile stabilite de Guvern. 

(3) La determinarea dreptului la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului se exclud 

membrii familiilor care: 

a) nu locuiesc la adresa la care își au domiciliul, fapt confirmat prin ancheta socială; 

b) execută o pedeapsă privativă de libertate; 

c) satisfac serviciul militar în termen;  

d) se află la întreţinerea statului. 

(4) Situaţiile specificate la alin. (1) lit. d) pot fi invocate concomitent de diferiţi membri ai familiei doar 

pentru copiii cu mame diferite, iar situaţiile specificate la lit. e) a aceluiaşi alineat pot fi invocate doar de un 

singur membru al familiei. 

Dacă toți membrii unei familii se încadrează în una din categoriile de mai sus, atunci familia (  familie –

 două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază 

de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie) are  dreptul de a solicita și 

depune cerere de ajutor social/ajutor pe perioada rece a anului conform  Regulementului cu privire la 

modul de stabilire și plată a ajutorului social aprobat prin HG nr.1167 din 16.10.2008 cu ulterioare 

modificări. 

 

 

 

Ce documente sunt necesare la prezentarea cererii? 

Impreuna cu cererea, în mod obligatoriu se prezintă: 

- certificatul privind componenţa familiei; 



- actul de identitate şi copia acestuia; 

- legitimaţia de şedere temporară sau actul de identitate, eliberat de autorităţile competente, in cazul cetăţenilor 

străini, apatrizilor sau refu¬giaţilor. 

 

In unele cazuri trebuie prezentate şi următoarele copii ale actelor: 

• certificatul de naştere al copilului; 

• decizia de instituire a tutelei/curatelei; 

• decizia de plasament în instituţie; 

• certificatul de salariu de la locul de 

muncă; 

• certificatul privind tipul de studii pe 

care le urmează orice membru al familiei 

(cu finanţare bugetara sau prin 

contract),cu indicarea mărimii bursei, 

după caz; 

• confirmarea de efectuare a plăţii pensiei 

de între¬ţinere; 

• certificatul privind perioada de 

satisfacere a servi¬ciului militar in 

termen; 

- actele de proprietate privind terenurile 

agricole de pe lîngă casă (intravilanul 

localităţilor), precum 

- şi din extravilanul localităţilor. 

• contractul de arendă, locaţiune; 

• actul ce confirma gradul şi termenul invalidităţii. 

Persoanei care a depus cererea i se eliberează o recipisa, în care este indicată data şi numărul de 

înregistrare. In cazul în care nu au fost prezentate toate actele confirmative necesare, cererea nu se accepta  

 

 

 

Alta este Legea 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale (cap.II art.6): 

Clasificarea serviciilor sociale 

 
(1) Serviciile sociale se clasifică în următoarele tipuri:  

a) servicii sociale primare; 

b) servicii sociale specializate;  

c) servicii sociale cu specializare înaltă. 

(2) Serviciile sociale primare sînt serviciile care se acordă la nivel de comunitate tuturor beneficiarilor şi 

au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate care pot cauza marginalizarea sau excluziunea 

socială.  

(3) Serviciile sociale specializate sînt serviciile care implică antrenarea specialiştilor şi au drept scop 

menţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de dificultate în 

care se află beneficiarul sau familia acestuia.  



(4) Serviciile sociale cu specializare înaltă sînt serviciile prestate într-o instituţie rezidenţială sau într-o 

instituţie specializată de plasament temporar, care impun un şir de intervenţii complexe ce pot include orice 

combinaţie de servicii sociale specializate, acordate beneficiarilor cu dependenţă sporită şi care necesită 

supraveghere continuă (24/24 ore). 

 

Serviciile sociale primare care au fost și sunt oferite în  comunitatea noastră reieșind din serviciile 

sociale ale raionului Strășeni, coordonate de către Direcția Generală de Asistență Socială raională sunt: 

 Serviciul de asistență socială comunitară (2 angajați) 

 Serviciul de îngrijire socială la domiciliu (2 angajați); 

 Serviciul social Asistență personală (12 angajați) ;  

 

Servicii  noi  unice: 

 Serviciul social unic de Sprijin pentru familiile cu copii, apropat prin HG nr.889 din 11.11.2013 și 

implimentat începînd cu anul 2018; 

 Serviciul social de Suport monetar  adresat familiilor/persoanelor defavorizate, aprobat prin HG 

nr.716 din 18. 07.2018; 

 Serviciul ,,Pachet alimentar,,adresat  persoanelor/familiilor defavorizate, aprobat prin Decizia 

nr.2/15 din 26.05.2020 al Consiliului rational Strășeni. 

 

Activitatea zilnică a asistenților sociali comunitari din comuna Lozova 

 Se  înregistrează toate persoanele care solicită audiență și diverse informații zilnic; 

 Se oferă informațiile necesare la solicitarea comunității privitor la domeniile de activitate ale 

asistenței sociale (servii și prestații sociale); 

 Se înregistrează în Registrul de corespondență toate scrisorile parvenite la adresa asistentului social 

și se oferă răspunsul cerut; iar sesizările sunt înregistrate în Registrul de sesizări al Echipei 

multidisciplinare; 

 Înainte de orice instituționalizare a persoanelor mari și mici se pregătește și se completează un Dosar 

cu includerea și anexarea mai multor acte , după care se cere Avizul APL și/sau a DGAS  Strășeni 

pentru instituționalizare; 



 La fel pentru orice beneficiar de oricare servicii sociale se completează un Dosar cu toate actele 

cerute, conform Regulamentelor stabilite, care este prezentat neapărat în fața comisiei raionale 

specializate pentru aprobare; 

 Se duce evidența tuturor persoanelor cu grad de dezabilitate sever și accentuat înregistrare în registre 

speciale oformate (maturi și copii); totodată se păstrează și dosarele lor cu actele necesare; 

 Se duce evidența strictă a beneficiarilor de ajutor social și ajutor pe perioada rece a anului, conform 

Regulamentului pentru a evita încălcările și consecințele acestora; 

 Se  întocmesc Evaluări inițiale la necesitate( la primele vizite în familie în urma diverselor sesizări și 

solicitări; la solicitarea Direcției în cazurile de divorț, la solicitarea Biroului de probațiune în cazurile 

evidenței minorilor, la solicitarea Inspectoratului de poliție rational prin sesizări sau prezentări sau la 

solicitare pentru dosarul de acordare a gradului de dezabilitate) 

 Se primesc, verifică, înregistrează zilnic cereri de ajutor social/ajutor pe perioada rece a anului și se 

introduce în sistemul specializat, apoi 

sunt prezentate la Direcție, ca ulterior să 

se acorde Decizii la cererile depuse și 

după semnarea lor la Direcție să fie 

înmînate beneficiarilor cu informarea 

necesară și pentru aceasta ei se semnează 

în Registrul de evidență a cererilor de 

ajutor social; 

 Sunt anunțați permanent beneficiarii la 

diverse necesități : pentru a se prezenta să 

ridice Decizia la cerearea depusă, a 

semna Acordurile de cooperare în cazul 

beneficierii de ajutor social și să semneze 

pentru răspunsul primit , ducînd evidența 

valabilității lui; sau pentru a-i anunța despre activarea polițelor de asigurare medicală ;  sau să-și 

ridice sumele la timp de la Oficiul poștal cu diferite ocazii și lunare, la diferite ocazii cînd sunt 

acordate ajutoare umanitare sau la sărbători de peste an etc.; 

 Se colaborează cu Primăria oferind date de contact în cazul șomerilor care beneficiază de ajutor 

social și sunt obligați să facă servicii în folosul comunității, conform legii; 

 Permanent se lucrează în arhiva raională pentru stricta evidență a dosarelor beneficiarilor de ajutor 

social/ajutor peperioada rece a anului, completîndu-le sistematic cu actele reînoite conform cerințelor 

Direcției și păstrarea lor în ordine; 

 Se fac vizite la domiciliu pentru verificarea datelor declarate în cererile depuse, pentru cercetarea 

condițiilor de trai, pentru evaluarea necesităților familiilor defavorizate și ulterioara deschidere a 

dosarelor din cadrul managementului de caz (la necesitate)  și reevaluări; 

 În diferite cazuri se fac stopări sau modificări ale cererilor de ajutor social depuse , conform 

regulamentului stabilit, la orice schimbare apărută în familie în termen de 10 zile, conform 

Declarației personale semnate pe propria răspundere a fiecărui beneficiar; 

 Participă la convocarea și desfășurarea ședințelor Echipei multidiciplinare, apoi la întocmirea 

Proceselor-verbale și expedierea lor la necesitate organelor solicitate; 

 Se monitorizează famiile social-vulnerabile în dinamică și periodic, după caz, pentru revederea 

îndeplinirii Planurilor de acțiuni sau respectarea Acordurilor de cooperare semnate de către 

beneficiarii de asistență social  în diverse forme; 



 Se monitorizează familiile care au deschis management de caz completînd permanent dosarele și 

lucru cu familia; 

 Se colaborează cu ONG-ul raional ,,Paradis,, care se ocupă în special cu evidența copiilor cu 

dezabilități  și care,cu diverse ocazii, oferă cadouri ,sau pachete alimentare, sau ajutor umanitar 

(îmbrăcăminte, încălțăminte, suporturi și alte obiecte necesare persoanelor cu dezabilități); 

 Se duce evidența copiilor instituționalizați, colaborînd cu instituțiile date; 

 Se duce evidența copiilor aflați în custodie (tutelă/curatelă); 

 Se dă Raport anual despre evidența morții infantile în cazul copiilor pînă la vîrsta de 5 ani;  

 Lunar se prezintă Direcției Lista persoanelor decedate din comunitate în colaborare cu secretarul 

consiliului local, pentru evidența beneficiarilor ramurii date; 

 La solicitările Direcției generale de asistență socială se colaborează în domeniul informării 

beneficiarilor de anumite sume (pers. deportate, participanți la evenimentele Cernobîl ș.a.) sau 

beneficiarii de a pleca la reabilitare sanatorială; 

 Se duce evidența persoanelor beneficiare de serviciile sociale permanent( deservite la domiciliu, 

beneficiari de asistent personal, orbi) și la Paște li se repartizează cozonaci; 

 În birou se păstrează toate dosarele serviciilor acordate familiilor social-vulnerabile pe parcursul 

anilor; 

 La necessitate se participă la toate seminarele solicitate în cadrul Direcției (și online și organizate) 

privitoare la activitatea asistentului social și privitoare la instruiri și informații necesare apărute pe 

parcursul activității; 

 Săptămînal se întocmesc rapoarte de activitate a asistentului social comunitar și apoi anual; 

 Anual  va avea loc evaluarea competențelor profesionale ale asistenților sociali comunitari. 

În concluzie, asistentul social oferă beneficiarului ,,undița” , dar  ,,nu-i frige și peștele”.,, Asistența social 

a ieșit din făgașul sentimentalismului generos și al simplelor buneintenții pentru a păși în domeniul unei 

acțiuni sociale și etice și ordonate și temeinic motivate, cu scopul exclusive de a servi societatea nu prin 

cărți și teorie, ci prin găsirea adevărului social în mijlocul grelelor conflicte ale vieții.“ Dimitrie Gusti 


