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Publicația „Ghid pentru specialiști din Serviciul Integrare Socio-Profesională” a fost elaborată în cadrul 
proiectului „Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea 
integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” („SVIS-Moldova”), finanțat 
de Comisia Europeană prin intermediul Programului „Sporirea Măsurilor de Încredere” (CBM IV) și co-
finanțat de către Caritas Viena, Municipalitatea Viena și un donator privat din Europa, implementat de 
către Asociația Obștească „Demos” în parteneriat cu asociațiile „Amici dei Bambini Moldova” și „Serdțe”.

Proiectul „SVIS-MOLDOVA”, reprezintă un grup de acțiuni realizate în perioada 20.10.2016 – 19.02.2019 
de consorțiul Asociațiilor obștești din Republica Moldova: ”Demos” (Edineț), „Amici dei Bambini Moldova” 
(Chișinău), “Serdte” (Bender).
Proiectul prevede consolidarea capacităților rețelei informale de șase prestatori ai Serviciului Integrare 
Socio-Profesională pentru a oferi tinerilor defavorizați servicii de calitate. 
În rezultatul proiectului 291 tineri defavorizați de pe ambele maluri ale Nistrului sunt integrați
socio-profesional.
În cadrul proiectului Serviciul Integrare Socio-Profesională a obținut cadru normativ, aprecierea autorităților 
publice locale și centrale și conștientizarea necesității consolidării eforturilor pentru îmbunătățirea calității 
vieții tinerilor defavorizați.

Serviciul Integrare Socio-Profesională reprezintă un complex de servicii și activități care vine să sprijine tinerii 
dezavantajați cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 ani în procesul de tranziție la viața independentă. Serviciul pune 
un accent puternic pe dezvoltarea abilităților sociale și de autonomie, orientare profesională și integrare socială. 
Acest serviciu implementat de echipa „Demos” și partenerii săi pe parcursul a 10 ani s-a extins treptat în nord 
în centul și sud-vestul Republicii Moldova, iar din anul 2014 și în regiunea transnistreană.

Asociația Obștească ”Demos” este o asociaţie obştească, care din anul 2001 contribuie la îmbunătățirea 
educației, dezvoltării și condițiilor de viață a copiilor și tinerilor din Republica Moldova.

„Amici dei Bambini, Moldova” este o asociaţie obştească, care din anul 2005 realizează prin intermediul 
diferitor proiecte sociale misiunea de a promova dreptul fiecărui copil din Republica Moldova la o familie.

„Serdte” este o asociaţie obştească, care din anul 2016 contribuie la îmbunătățirea educației, dezvoltării 
și condițiilor de viață a copiilor și tinerilor din regiunea transnistreană.

Această publicație este disponibilă la adresa:

Asociaţia Obştească „Demos”
Str. Alexandru cel Bun, 18 „B”, or. Edineţ, MD4601, Republica Moldova
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INTRODUCERE

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru 
a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea 
depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de marginalizare socială, promovării 
incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. În Republica Moldova există un şir de factori socio-economici, 
care contribuie la cererea de servicii sociale. Aceştia includ rate înalte de sărăcie şi migraţie, schimbări 
demografice şi de atitudini culturale.

Deşi situaţia economică din Republica Moldova a înregistrat o creştere pe parcursul ultimilor ani, 
progresul realizat în reformarea sistemului de asistenţă socială rămâne a fi modest, iar serviciile sociale 
existente nu acoperă cererea pentru acestea.

Serviciile sociale, conform Nomenclatorului Serviciilor Sociale al Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, de care beneficiază populaţia sunt clasificate în 3 grupuri:

1. Servicii sociale primare (comunitare);
2. Servicii sociale specializate;
3. Servicii sociale cu specializare înaltă.

Astfel, sistemul de servicii sociale promovat în Republica Moldova se bazează pe o abordare 
comprehensivă focusată pe nevoile persoanelor în dificultate prin prestarea serviciilor sociale eficiente 
şi calitative, în cadrul căruia statul şi 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 şi a familiilor aflate în dificultate. Beneficiarii 
de servicii sociale sunt persoanele vulnerabile, cu venituri foarte mici și situații de dificultate, ce nu le 
permit desinestătător să depășească problema.

În Republica Moldova tinerii reprezintă una din categoriile populaţiei cu un grad sporit de 
vulnerabilitate. Tinerii în situații de dificultate, inclusiv cei proveniţi din sistemul rezidenţial supus reformei, 
necesită un complex de servicii, care ar urmări îmbunătăţirea calităţii vieţii şi, respectiv, oportunităţi de 
explorare a şanselor pentru o viaţă mai bună în ţara noastră.

Aşa o abordare o deţine Serviciul Integrare Socio-Profesională a tinerilor în dificultate, care este un 
serviciu social specializat, inclus în Nomenclatorul Serviciilor Sociale al Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, sub titlul provizoriu Locuinţă Socială Asistată.
Serviciile sociale specializate sunt serviciile care:

• Implică antrenarea specialiştilor;
• Sunt realizate la nivel de comunitate/raion;
• Au drept scop menţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru

depăşirea unei situaţii de dificultate în care se află beneficiarul (sau familia acestuia).

Serviciul Integrare Socio-Profesională constituie o formă a serviciilor sociale alternative, prin care 
tânărul în dificultate este ajutat de către o echipă de specialiști să înceapă o viaţă independentă. Având 
ca bază metodologia specifică sistemului de protecţie socială din Republica Moldova, Serviciul include 
şi practici novatoare, ceea ce ţine de asistenţa tinerilor la locuinţele sociale, bazată pe experienţa Marii 
Britanii, Poloniei, Italiei şi a României. O altă metodă novatoare este formarea şi dezvoltarea abilităţilor de 
autonomie, a competenţelor sociale, a deprinderilor de viață independentă și a abilităților antreprenoriale, 
prin intermediul activităților individuale și a trainingurilor tematice.

Publicația „Ghid pentru specialiști din Serviciul Integrare Socio-Profesională”, a fost elaborat în cadrul 
proiectului „SVIS-Moldova”, cu scopul de a oferi suport informaţional şi metodologic prestatorilor serviciilor 
sociale, bazat pe experiența Asociației Obștești „Demos”, obținută pe parcursul a peste 15 ani de activitate 
în sprijinul tinerilor aflați în dificultate. Ghidul vine să contribuie atât la îmbunătățirea calității serviciilor 
sociale, cât şi la perfecţionarea competenţelor profesionale a membrilor echipelor multidisciplinare a 
prestatorilor de servicii sociale. El conţine informaţii cu privire la:

• Conceptul, necesitatea, forme și tipuri de asistență;
• Beneficiari și parteneri ai Serviciului Integrare Socio-Profesională;
• Specialiștii implicați în realizarea Serviciului, competențele și atribuțiile lor;
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• Proceduri de lucru bazate pe metoda managementului de caz (model adaptat de A. O.
„Demos”), metodologie care poate fi aplicată cu succes de către specialiştii care
lucrează cu tinerii defavorizaţi;

• Proceduri de evidență, raportare, arhivare și păstrare a datelor;
• Instrumente de lucru specifice Serviciului;
• Metode și tehnici de organizare și realizare a trainingurilor de dezvoltare a abilităților

sociale, de viață independentă și antreprenoriat.

Lucrarea constituie una din activităţile preconizate în cadrul proiectului „SVIS-Moldova”. Proiectul se 
referă la priorităţile-cheie ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, care 
prevăd dezvoltarea serviciilor sociale, precum și îmbunătățirea calității și sporirea atractivității acestora, și 
anume construirea și dezvoltarea unui sistem de servicii sociale pentru tinerii din grupurile vulnerabile de 
pe ambele maluri ale Nistrului prin abilitarea lor socială, economică și integrarea pe piața forței de muncă.
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CAPITOL I SERVICIUL INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ

1.1. Descrierea Serviciului Integrare Socio-Profesională — istoric,
concept și necesitate

Istoricul Serviciului
Serviciul Integrare Socio-Profesională adresat tinerilor defavorizaţi cu scopul sporirii nivelului lor de 

trai îşi ia începutul în raionul Edineţ în anul 2002, fiind realizat prin proiectele Asociaţiei Obşteşti „Demos”:

• „Stop-trafic”: acțiuni de prevenire a traficului de persoane (2002–2003, finanţator Banca   
Mondială, Ambasada SUA în Chișinău);

• „Centrul Comunitar Informaţional-Instructiv „Enter””: consiliere și orientare profesională 
(2003–2004, DDC, Ambasada SUA în Republica Moldova);

• Clinica Prietenoasă Tinerilor „SALVE!”: informare și educație pentru un mod de viață 
sănătos (2005, UNICEF, TB/SIDA);

• Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa”: protecție, găzduire temporară, 
asistență psihosocială pentru integrare socio-profesională (2005–2011, Reprezentanţa 
UNDP în Republica Moldova, UNICEF).

Cercetările asupra problemelor tinerilor şi a nevoilor pentru o mai bună integrare socială, 
experienţa acumulată şi lecţiile învăţate de echipa Asociației Obștești „Demos” au impus o abordare 
nouă, multiaspectuală a dificultăților întâmpinate de tinerii defavorizaţi.

• În 2008, prin colaborarea cu Caritas Elveţia şi cu sprijinul financiar al acestei organizații 
creştine, echipa Asociației Obștești „Demos” lansează o viziune novatoare asupra 
serviciilor de integrare a tinerilor defavorizaţi, testate în raionul Edineț prin intermediul 
proiectului „Start în Viaţa Independentă”.

• În 2010–2011, în cadrul proiectului: „Accent pe tineri!”, Serviciul Integrare Socio-
Profesională vine să extindă aria serviciilor sociale în alte 5 raioane de Nord ale Republicii 
Moldova: Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia, Rîşcani, fiind realizat în parteneriat cu 
Asociaţia Obştească „Artemida”, or. Drochia.

• În următorii ani au urmat proiectele „START-2” (2010–2012, raionul Edineț), „Accent-2” 
(2011–2012, în 6 raioane de Nord), care au îmbunătăţit calitativ şi cantitativ acest Serviciu, 
considerat de către experți internaționali și finanțatori drept o practică pozitivă.

• În 2013–2016, a avut loc diseminarea bunei practici în municipiul Bălţi şi raionul Orhei, 
prin intermediul partenerilor: Asociația Obştească „Moştenitorii” şi A. O. Asociaţia 
Umanitară „Filantropia Creștină”.

• În 2014 Serviciul a fost testat în Transnistria (or. Bender), în parteneriat cu Fundaţia 
de Caritate „Сердце”, în cadrul proiectului „Susţinerea tinerilor social-vulnerabili din 
Transnistria în integrarea socio-profesională”, realizat cu suportul UNDP Moldova din 
sursele Uniunii Europene. Serviciul este apreciat de către autoritățile publice care și 
în prezent vin cu referiri pentru integrarea socio-profesională a tinerilor defavorizați.

• În 2016–2019 Serviciul este extins în alte regiuni ale țării: Ocnița-Edineț, Orhei-Rezina, 
Căuşeni-Ștefan Vodă, Bender-Tiraspol-Slobozia, Dubăsari-Grigoriopol, Rîbnița-Camenca, 
în cadrul proiectului „SVIS-Moldova”.

Conceptul Serviciului

Serviciul Integrare Socio-Profesională este o inovație socială promovată de către echipa Asociației 
Obștești „Demos”. Acest Serviciu este recunoscut de către experții din Republica Moldova, cât și de cei din 
străinătate printre cele mai bune practici diseminate care răspund nevoilor tinerilor vulnerabili, excluși 
social. El reprezintă un complex de servicii psihologice, sociale, juridice şi educative adresate tinerilor în 
dificultate în vederea sporirii nivelului de trai şi integrării lor în societate.
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SERVICIUL INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ CAPITOL I

Serviciul Integrare Socio-Profesională este axat pe nevoile specifice ale fiecărui beneficiar. Tânărul 
împreună cu asistentul social elaborează un Plan Individualizat de Servicii pentru depășirea dificultăților și 
începerea unei vieți independente. La baza acestui plan stau viziunile tânărului, doleanţele şi necesităţile 
lui, abilităţile personale şi cele profesionale. Implementarea Planului Individualizat de Servicii depinde în 
cea mai mare măsură de motivaţia, voinţa şi capacităţile beneficiarului. Realizarea obiectivelor personale 
denotă un grad sporit de maturitate şi de rezistenţă la factorii externi, nu totdeauna favorabili afirmării 
tânărului vulnerabil şi integrării lui în societate.

Scopul Serviciului este îmbunătăţirea şanselor şi condiţiilor de viaţă a tinerilor defavorizaţi prin 
integrarea lor socio-profesională. Serviciul este oferit beneficiarului, care se confruntă cu o dificultate, 
indiferent de rasă, naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de 
opinie sau apartenenţă.

Serviciul Integrare Socio-Profesională vine să ajute tinerii defavorizaţi în perioada când ei 
păşesc în viaţa independentă, întâmpinând dificultăţi de integrare și anume:

• Lipsa unui loc de trai;
• Lipsa unui loc de muncă;
• Lipsa resurselor financiare şi materiale pentru o viaţă independentă;
• Lipsa actelor legale, confruntarea cu alte probleme de ordin juridic;
• Lipsa sau dezvoltarea redusă a abilităţilor de viaţă;
• Lipsa unei profesii sau a unei formări profesionale;
• Lipsa asigurării medicale obligatorii;
• Lipsa posibilităților materiale de a iniția o activitate antreprenorială;
• Insuficientă capacitate de adaptare la mediu, alte dificultăţi de ordin psihologic.

Serviciul funcţionează pentru tinerii defavorizaţi, oferind protecţie şi sprijin atunci, când le este 
mai dificil, când „ping-pongul” funcţionarilor de stat de la un serviciu public la altul pare a fi interminabil, 
când le pare că viaţa deja nu mai este posibilă… Cu Serviciul Integrare Socio-Profesională ea doar începe!

Necesitatea Serviciului
Sistemul actual de protecție socială în Republica Moldova este insuficient din punct de vedere 

financiar și operațional, deaceea și încrederea populației în sistem este foarte scăzută. În special, tinerii 
aflați în dificultate formează un grup considerabil de persoane defavorizate. Ei se caracterizează prin 
izolare, inegalitate de șanse, acces limitat la informații și oportunități de integrare socială și profesională. 
Deasemenea, tinerii social vulnerabili sunt limitați în accesul pe piața muncii din cauza discriminării și a 
competențelor profesionale insuficiente sau a unei formări care nu este în corespundere cu cererea pieții 
forței de muncă.

Grupuri vulnerabile aflate în aceeași situație sunt: părinții singuri, victimele violenței în familie și 
a traficului de ființe umane, ex-deținuții, familiile tinere, etc. În ciuda diferențelor dintre aceste grupuri 
sociale, ele sunt caracterizate prin excludere și marginalizare socială, pe care le este dificil să o depășească 
cu forțele proprii. Serviciul vine să ofere tânărului defavorizat asistență individuală, adaptată nevoilor și 
situației lui, ajutându-l să ia decizia corectă în depășirea propriilor probleme pentru a spori calitatea vieții.

Eforturile Guvernului Republicii Moldova în direcţia descentralizării sistemului rezidenţial de protecţie 
a copilului precum şi eforturile depuse pentru crearea unei strategii naţionale de asistență socială, deşi 
notabilă, se dovedesc a fi insuficiente, în primul rând datorită lipsei acute de fonduri, astfel că implicarea 
societăţii civile în acest domeniu este o necesitate stringentă. Necesitatea creării unor asemenea servicii se 
datorează carenţelor educaționale ale sistemului rezidenţial şi consecinţelor reieşite din acesta (specificul 
comportamental al tinerilor proveniţi din mediul rezidenţial), problemei şomajului în rândul tinerilor, 
traficului de persoane şi sărăciei.

Facilitarea integrării socio-economice și profesionale a tinerilor defavorizați este posibilă doar 
prin crearea unui complex de servicii sociale specializate care ar oferi suport în dezvoltarea abilităţilor 
şi deprinderilor necesare unei vieţi independente. În afară de acestea, specificul Serviciului răspunde 
tendinţelor actuale din domeniu, nefiind în prezent acoperit de politicile sociale statale. Serviciul Integrare 
Socio-Profesională, susține beneficiariii în procesul de trecere la o fază mai matură de independenţă, 
oferind protecţie şi sprijin la locuinţa asistată, dezvoltarea deprinderilor de viaţă autonomă, a abilităților 



antreprenoriale, abilitare economică şi mediere a muncii. Serviciul urmăreşte îmbunătăţirea vieţii 
persoanelor dezavantajate, în special a tinerilor orfani sau fără sprijin familial, a persoanelor traficate, 
a părinților solitari, etc, oferind servicii sociale și promovând practici profesioniste bazate pe transferul 
de know-how din ţările europene care au depăşit sau sunt în etapa de depăşire a problemelor similare.

În contextul expus, crearea unui complex de servicii sociale specializate, în cadrul cărora se vor 
presta servicii menite să răspundă necesităţilor actuale ale tinerilor, este strigent necesar. Integrarea socio-
profesională a tinerilor, inclusiv a celor defavorizați este prevăzută în noua Strategie de ocupare a forței 
de muncă 2017–2021, cât și în politicile de asistență socială a populației promovate de către Ministerului 
Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova.

1.2. Asistența beneficiarilor în cadrul Serviciului Integrare
Socio-Profesională

Strategia de bază a Serviciului se axează pe obiectivul de sporirea şanselor şi nivelului de trai a 
tinerilor defavorizaţi, preponderent a celor din localităţile rurale, realizat prin următoarele forme de 
asistență:

• SERVICII;
• PRESTAȚII SOCIALE.

Serviciul Integrare Socio-Profesională oferit tinerilor defavorizați, în dependenţă de nevoile individuale, 
în cadrul Proiectului „SVIS-MOLDOVA”, cuprinde următoarele tipuri de asistență:

SERVICII: tipuri de asistență:
A.  Asistență psihosocială și juridică;
B.  Asistență educațională;
C.  Educație financiară;
D.  Abilitare economică.

PRESTAȚII SOCIALE: tipuri de prestații:
A.  Ajutor material pentru bunuri de primă necesitate;
B.  Ajutor material pentru achitare a chiriei și/sau a serviciilor comunale;
C.  Ajutor material pentru formare profesională;
D.  Ajutor material pentru abilitare economică.

SERVICII:
A. Asistență psihosocială și juridică:

1. Asistenţă socială (consiliere socială, mediere în procesul de angajare în câmpul muncii, 
referire către alte servicii comunitare, monitorizarea inserţiei sociale și profesionale pe 
parcursul şi după ieşirea din Serviciu);

2. Asistenţă psihologică (consiliere individuală şi de grup, orientare profesională), pentru 
depăşirea situaţiei de criză, inclusiv în procesul de adaptare la locul de muncă şi de trai;

3. Asistenţă juridică (informare, mediere în perfectarea actelor legale, consiliere peprobleme 
juridice, consultaţii juridice).

B. Asistență educațională:

4. Dezvoltarea abilităților sociale și a deprinderilor de viață independentă;
5. Dezvoltarea abilităților antreprenoriale;
6. Formare/reconversie profesională.

C. Educație financiară exprimată prin:

7. Asistență în administrarea Locuinţei Asistate;
8. Asistență în dezvoltarea abilităților de accesare a serviciilor bancare.
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D. Abilitare economică:

9. Asistență la inițierea și gestionarea unei activități antreprenoriale;
10.   Asistență la achiziționarea și transmiterea bunurilor pentru realizarea activității    

  antreprenoriale

1.Asistenţă socială

Serviciile sociale sunt activităţile asistenţilor sociali sau ale altor profesionişti care ajută oamenii să 
prevină dependenţa, să consolideze relaţiile de familie şi să restabilească funcţionarea socială a indivizilor, 
familiilor şi comunităţilor. Asistența socială oferită în cadrul Serviciului Integrare Socio-Profesională 
reprezintă un complex de activități cu scopul de a asigura condiții optime de dezvoltare și viață sau de a 
preveni și înlatura situațiile de dificultate prezente temporar în viața persoanei. Deasemenea, presupune 
a sprijini și ajuta persoana în cauză să depășească unele dificultăți și să-și rezolve anumite probleme.

Asistența socială în cadrul Serviciului este realizată prin:

a. Consiliere socială;
b. Integrare profesională / Mediere a muncii;
c. Informare/accesare servicii comunitare.

a. Consiliere socială

Este o relație interumană de asistență și suport dintre persoana specializată în consiliere și persoana 
asistată și reprezintă o abordare multinivelară a ajutorului acordat oamenilor pentru depășirea problemelor 
cu care se confruntă în viață. Consilierea socială descrie o relație specială bazată pe responsabilitate, 
confidențialitate și respect. Relația dintre consilier și persoana consiliată este una de alianță, de participare 
și colaborare reciprocă.

Consilierea socială realizată în cadrul Serviciului are drept scop identificarea nevoilor persoanei 
asistate şi a familiei acesteia (dacă este cazul), identificarea cauzelor, care au generat situaţia de criză, 
identificarea resurselor personale ale beneficiarului şi ale familiei sale, găsirea soluţiilor şi implementarea 
acestora prin implicarea specialiştilor, dar şi în cea mai mare măsură — a persoanei asistate. Consilierea are 
la bază relaţia directă cu persoana asistată şi constă în parcurgerea împreună, asistent social — beneficiar, 
a mai multor etape prin care urmărim:

• Realizarea unui suport social;
• Consolidarea imaginii de sine;
• Dobândirea respectului atât faţă de sine cât şi faţă de alte persoane;
• Recunoaşterea valorii şi a autonomiei personale;
• Integrarea în câmpul muncii;
• Integrarea eficientă în societate;
• Reducerea situaţiei de risc şi/sau dificultate;
• Îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţă.

Consilierea socială presupune o relaţie de colaborare dintre beneficiar şi consilier. Asistentul social 
mediază atingerea scopurilor stabilite de comun acord cu tânărul şi îi oferă sprijin pe parcursul acestui 
proces. Specialistul oferă beneficiarilor un suport considerabil pentru a-i învăţa noi modalităţi de a face 
faţă problemelor. Consilierul are o abordare individualizată, potrivită pentru fiecare tânăr în parte. La fel 
de importantă este obţinerea şi păstrarea încrederii beneficiarului.

Asistența beneficiarului este oferită în baza metodei managementului de caz. Aceasta presupune 
coordonare, organizare şi direcţionare a tuturor eforturilor şi intervenţiilor destinate asigurării serviciilor şi 
integrarea acestora în beneficiul fiecărei persoane asistate. Specialiștii urmăresc în permanenţă progresele 
înregistrate în atingerea finalităţii planurilor individualizate ale beneficiarului, precum şi îmbunătăţirii 
calităţii vieţii acestuia.

b. Mediere a muncii

Are ca obiectiv integrarea profesională şi reprezintă procesul de asimilare a unei persoane în mediul 
profesional, de adaptare a acesteia la cerinţele de muncă şi comportament ale colectivului în cadrul 

13

GHID PENTRU SPECIALIȘTI
DIN SERVICIUL INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ

SERVICIUL INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ CAPITOL I



căruia lucrează, de adaptare a personalităţii sale la cea a grupului. Dezvoltarea procesului de integrare 
profesională a tinerilor a fost generat de necesităţile acestora de a fi încadraţi în câmpul muncii. La etapa 
intrării în Serviciu, majoritatea tinerilor nu valorizează angajarea legală, punând accent mai mult pe beneficii 
materiale imediate: „am lucrat o zi/săptămână — am fost plătit”. Acest fapt motivează tinerii să se angajeze 
ca zileri sau fără contract individual de muncă în condiţii, în care nu se respectă normele garantate legal. 
Beneficiind de asistenţa echipei multidisciplinare, tinerii treptat atribuie valoare siguranţei la locul de muncă 
şi pachetului social garantat de stat, acceptând funcţii cu angajare legală şi solicitând de la angajatori să 
semneze cu ei un contract individual de muncă. Astfel, tinerii înţeleg şi apreciază importanţa contractului, 
îşi asumă mai multe responsabilităţi, dar şi conştientizează drepturile sale de angajat.

În procesul de mediere în câmpul muncii, specialiştii pun accent pe importanţa menţinerii la locul 
de muncă. Conştientizarea stabilităţii nu vine imediat, tinerii necesită mai mult timp pentru a percepe 
avantajele unui loc constant de muncă: remunerare adecvată, avansare, beneficii sociale etc.

Sursa sigură pentru identificarea locurilor de muncă este Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă. Însă resursele acesteia sunt limitate din cauza declarării parţiale sau a nedeclarării locurilor 
de muncă de către angajatori.

O altă sursă de informare accesibilă pentru identificarea locurilor de muncă este mass-media 
locală, panourile comunitare de informaţii, site-urile informative, precum și informația obținută direct 
de la angajatori. Toată informația obținută cu privire la locurile de muncă vacante și cu privire la agenții 
economici din comunitate este înregistrată în Baza de date „Angajatori” 1.

c. Informare/accesare servicii comunitare

Serviciile comunitare au drept scop asistarea familiilor vulnerabile în accesarea ajutorului de care au 
nevoie, sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul 
activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. Integrarea 
socio-profesională a tinerilor defavorizaţi este posibilă doar cu suportul activ al societăţii. Problemele 
tinerilor sunt de regulă complexe şi necesită intervenţia diferitor specialişti. Colaborarea organizaţiilor 
non-guvrnamentale cu reprezentanţii instituţiilor publice şi private permite soluţionarea acestor probleme.

Informarea tânărului cu privire la serviciile existente în comunitate, care îi sunt necesare și i-ar facilita 
integrarea socio-profesională, este unul din obiectivele principale ale Serviciului. Asistentul social și juristul 
sunt specialiștii ce asigură informarea și consilierea beneficiarilor privind drepturile sociale și serviciile 
sociale disponibile, în vederea sprijinirii tânărului vulnerabil pentru depășirea situațiilor de dificultate. 
Specialiștii Serviciului informează tinerii și/sau intervin către diferite instituții publice sau private, în scopul 
de a facilita accesul beneficiarilor la o modalitate amiabilă de soluționare a problemelor, de a informa, 
consilia și sprijini tinerii în dificultate în ceea ce privește drepturile și obligațiile pe care le au în raport cu 
serviciile comunitare existente. Informația cu privire la resursele comunitare sunt incluse în Baza de date 
„Resurse comunitare” 2.

Intervențiile specialiștilor vizează posibilităţile tinerilor de a beneficia de serviciile existente în 
comunitate și anume: asigurarea eficientă a accesului beneficiarilor la servicii de asistenţă socială, educaţie, 
asistenţă medicală, încadrare în câmpul muncii, documentare, de îmbunătăţire a condiţiilor de trai și alte 
servicii în caz de necesitate, prin comunicarea eficientă cu instituţiile de resort din localitate.

În cazul în care situația beneficiarului necesită un alt tip de intervenție, el este referit spre serviciile 
sau instituțiile de rigoare. Referirea beneficiarului este coordonată și realizată prin intermediul șefului 
Serviciului. Rolul echipei multidisciplinare este să-l angajăm în procese de rezolvare a problemelor oferindu-i 
asistență și suport în conformitate cu necesitățile individuale.

2. Asistenţă psihologică

Asistența psihologică are rolul de a îmbunătăţi viaţa unei persoane pe plan emoţional, social, 
profesional, educaţional şi de dezvoltare personală. Asistența psihologică are un caracter confidențial și 
este o relație de sprijin și suport emoțional care ajută consiliatul să-și identifice resursele pentru formarea 
de abilităţi şi atitudini ce-i vor facilita o funcţionare personală şi socială flexibilă şi eficientă. Persoanele 
vulnerabile, îndeosebi cele tinere, au nevoie de comunicare pentru a aborda problemele cu care se 
confruntă, pentru a găsi soluţii potrivite și eficiente în depășirea dificultăților psihoemoționale și formare 
a premizelor de dezvoltare personală.
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În cadrul Serviciului, asistența psihologică este realizată prin:

a. Consiliere psihologică;
b. Orientare profesională.

a. Consiliere psihologică

Consilierea psihologică este o formă de intervenţie adresată persoanelor sănătoase aflate într-o 
situaţie de impas cu privire la rezolvarea unor stări de criză socială, profesională sau familială. Psihologul 
ajută beneficiarul să identifice problema, să controleze situaţia şi îl asistă la identificarea soluțiilor în 
dificultățile cu care se confruntă.

Scopul oricărui proces de consiliere este acordarea ajutorului psihologic în rezolvarea problemelor 
de natură emoțională sau interpersonală. Ca urmare, consilierea este cea care pune la dispoziția persoanei 
o serie de instrumente pentru a depăși dificultatea. Este orientată pe prezent și viitor, are scopuri bine 
delimitate, fiind un proces de scurtă durată și se adresează persoanelor care au nevoie de susținere ori 
care doresc să facă schimbări importante în viața lor. Prin actualizarea, valorificarea potenţialului şi a 
resurselor interne de care dispune persoana, creşte gradul de acceptare de sine şi se asigură premisele 
dezvoltării personale.

Principalele obiective ale consilierii psihologice:

• Autocunoașterea și sporirea respectului de sine (cunoaşterea de sine, imaginea desine, 
stima de sine, etc.).

• Optimizarea creșterii și dezvoltării personale (comunicarea eficientă, relaționarea 
interpersonală armonioasă, capacitatea de luare a deciziilor responsabile, etc.);

• Adaptarea cât mai eficientă la mediul extern (loc de muncă, loc de trai, controlul stresului, 
formarea de abilităţi şi atitudini, acceptarea de sine și acceptarea celorlalți,etc.);

• Prevenția problemelor psihoemoționale și comportamentale ce pot afecta dezvoltarea şi 
funcţionarea armonioasă a persoanei (neîncrederea în sine, stima de sine scăzută, dispoziţie 
afectivă negativă, comportament de risc, dezadaptare socială, situaţii critice, etc.).

Consilierea nu înseamnă:

• O relație de prietenie;
•  A avea grijă asemenea unui părinte;
•  A trata pe cineva ca un doctor;
•  A instrui sau a preda;
•  A sfătui sau a judeca.

Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie foarte largă de intervenţii, care impun o 
pregătire profesională de specialitate. Mai specific, termenul de consiliere descrie relaţia interumană de 
ajutor dintre o persoană specializată, consilierul, şi o altă persoană care solicită asistenţă de specialitate, 
beneficiarul, bazată pe participare, confidențialitate şi colaborare reciprocă. Consilierea psihologică în 
cadrul Serviciului pregăteşte platforma pentru intervenţiile altor specialişti și se poate realiza în regim:

• Individual (valorificarea resurselor personale, conştientizarea propriilor nevoi şi limite, 
identificarea modalităţilor de depăşire a situaţiilor dificile);

• În grup (în cadrul grupului participanţii învaţă să-şi exprime verbal şi nonverbal problemele, 
conştientizează că şi alţii au dificultăţi similare, îşi formează deprinderi de a comunica cu 
mediul, de a acorda sprijin altora, îşi formează respectul de sine şi imaginea personală în 
grup etc);

• De grup (ex. cuplu, familie ai căror membrii au o problemă comună).

Consilierea psihologică este o necestitate, mai ales în situații tranzitorii, de modelare 
comportamentală, de adaptare la o societate aflată într-o perpetuă schimbare.
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E important de știut:
„Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina. 
Sub paşii tăi care urcă, ele se vor înmulţi la nesfârşit.”

Franz Kafka.

b. Orientare profesională

Conform rapoartelor recente ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), 
ale Comisiei Europene și Băncii Mondiale: „Orientarea profesională se referă la servicii și activități care 
își propun să ajute persoanele, de orice vârstă și în oricare etapă a vieții lor, să facă opțiuni educaționale, 
profesionale, opțiuni de formare, precum și să-și administreze cariera”.

În urma cercetărilor efectuate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi 
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) privind situaţia tinerilor pe piaţa muncii s-a evidenţiat 
că tinerii se confruntă cu riscul de a deveni şomeri preponderent altor grupuri de vârstă, dar şi cu probleme 
legate de următoarele aspecte:

•  Plasarea dificilă în câmpul muncii (inserţia profesională);
•  Formarea profesională neadecvată necesităţilor şi exigenţelor pieţii muncii;
•  Oportunităţile neatractive de angajare;
•  Lipsa motivaţiilor de autorealizare prin profesie;
•  Indecizia profesională, etc.

Orientarea profesională este procesul maximei sincronizări dintre aspiraţiile personale şi cele sociale 
cu privire la muncă, privită ca sursă de satisfacţii individuale şi ca mijloc de progres economic general. 
Procesul presupune: competenţă, competiţie, selecţie, concurenţă, succes, eşec, învăţare, pregătire 
profesională continuă, asumarea de responsabilităţi, etc.

Orientarea profesională în cadrul Serviciului, se axează pe evaluarea personalității, identificarea 
valorilor şi a intereselor profesionale, precum şi pe dezvoltarea unor abilităţi sociale şi personale.Este 
o căutare în comun — consilier și consiliat a sensului în viața omului și oferă persoanei șansa de a găsi 
o activitate care să-i permită dezvoltarea deplină a capacităților, pentru a avea satisfacție personală în 
activitatea de muncă.

Orientarea profesională vizează trei aspecte principale în ceea ce:

•  poate persoana (cunoştinţe, capacităţi, abilităţi, competenţe etc.);
•  vrea persoana (interese, aspiraţii şi idealuri, sistem personal de valori);
• solicită societatea (meseriile, ocupaţiile, profesiile şi genurile de activităţi necesare pentru 

satisfacerea nevoilor oamenilor şi ale societăţii).

Orientarea profesională se adresează tinerilor care:

•  doresc să-și cunoască propria persoană și potențialul de dezvoltare,

• doresc să i-a o decizie pentru alegerea domeniului profesional care li se potrivește cel mai 
bine,

•  doresc să urmeze studii profesionale de scurtă durată pe specialitatea aleasă.

În procesul de consiliere și orientare profesională se urmărește identificarea profilului vocațional. 
Specialistul utilizează anumite instrumente de evaluare psihologică care oferă o gamă largă de informații 
despre personalitatea, aptitudinile, preferințele, interesele, valorile, motivația, capacitatea cognitivă, stilul 
de învățare și gândire, stilul comportamental, stilul decizional ș. a. Instrumentele de evaluare psihologică, 
utilizate cel mai frecvent de către psihologul Serviciului pentru oferirea serviciilor de consiliere și orientare 
profesională, sunt:

• Teste de evaluare psihologică individuală (Chestionar de identificare a intereselor profesionale, 
Chestionar de autoevaluare a valorilor, Chestionar de personalitate cu 5 factori, etc,) ce se 
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conțin în Platforma de evaluare psihologică computerizată Cognitrom Assessment System++ 
(CAS++), care reprezintă un soft de teste psihologice, fiind un produs computerizat, offline, 
de evaluare psihologică a adulților, cu posibili tatea utilizării: pentru evaluări individualizate, 
pentru selecție și recrutare de personal sau pentru consiliere în carieră și cuprinde 40 de 
teste, pentru grupul de vârstă 12–60 de ani.

• Testul Holland (Self-Directed Search) este un instrument utilizat în autoevaluare. Scopul 
său principal este evaluarea în vederea consilierii profesionale. Utilizarea adec vată a SDS 
depinde de întelegerea corectă a tipologiei (Holland, 1992). Tipologia a fost dezvoltată pentru 
a organiza datele voluminoase referitoare la persoane cu diferite ocupații și datele referitoare 
la diferite medii de muncă, pentru a sugera modul în care persoanele fac alegeri vocaționale 
și profesionale și pentru a explica modul în care se manifestă satisfacția profesională și 
vocațională.

• Chestionarul pentru identificarea valorilor profesionale (D. E. Super), administrat pentru 
identificarea valorilor pe care tinerii le caută în cadrul viitoarei lor profesii.

• Inventarul de personalitate MBTI (Myers Briggs Type Indicator), este un test psihologic aplicat 
în scopul cercetării factorilor de personalitate, care clasifică oamenii în 16 tipare și împarte 
personalitatea în 4 dimensiuni. Scopul testului MBTI este de a identifi ca preferințele pe care 
le au oamenii astfel încât rezultatul celor 4 dimensiuni să ofere o tipologie ușor identificabilă. 
Testul este elaborat de către Katherine Cook Briggs împreuna cu fiica ei Isabel Briggs Myers 
în urma lecturării cărții lui Carl Jung „Psycho logical types” (1921).

Oferirea serviciilor de informare, consiliere și ghidare în carieră urmărește efecientizarea procesului 
de integrare socio-profesională prin explorarea oportunităților pe piața forței de muncă, cunoașterea 
diversității profesiilor/meseriilor, evaluarea propriilor aptitudini și capacități profesionale.

Fiecare om dorește să se afirme și să se realizeze în viață, iar autorealizarea persoanei prin profesie 
este o tendinţă firească, deoarece valorifică potenţialul individual, iar consilierea în carieră oferă modalităţi 
eficiente de promovare a acestui potenţial conform nevoilor pieţii muncii. Cunoaşterea oportunităţilor 
oferite de piaţa muncii (a cererii și ofertei) îi ajută pe tineri să facă alegeri realiste pentru ei înşişi.

3. Asistenţă juridică

Vizează informarea tinerilor privind drepturile omului, mediere în procesul de documentare, mediere 
a conflictelor, consiliere cu privire la drepturile fundamentale ale omului. Drepturile fundamentale sunt acele 
drepturi subiective ale cetăţenilor, esenţiale pentru viaţa, libertatea şi demnitatea acestora, indispensabile 
pentru libera dezvoltare a personalităţii umane, drepturi stabilite şi garantate prin Constituţie şi legi.

Cunoaşterea drepturilor omului reprezintă o condiţie esenţială care permite individului să-şi dezvolte 
şi să aplice cât mai eficient calităţile sale fizice, intelectuale, morale, socio-afective şi spirituale. Tinerii sunt 
informaţi atât despre drepturile omului, cât şi despre obligaţiile şi responsabilităţile cetăţeneşti, despre 
instituţiile de ordine publică şi justiţie, regulile de comportament în diverse situaţii de viaţă.

Asistența juridică oferită de către specialistul jurist (jurisconsult — conform Clasificatorului ocupațiilor 
din Republica Moldova) în cadrul Serviciului este:

a. Informare și consultanță juridică;
b. Mediere în procesul de documentare;
c. Mediere în soluționarea altor probleme juridice.

a. Informare și consultanță juridică

Trăim într-o perioadă a cunoașterii în care elementul esențial este informația. În jurul informației 
s-a fundamentat un adevarat sistem de principii, norme, drepturi și obligații juridice care să asigure fluxul 
informațional în mod sistematizat și corect, de la emitent către beneficiar. Informarea se acordă pentru 
orice întrebare sau adresare de ordin juridic. De fapt, este vorba de situaţii simple de clarificare a unor 
drepturi și obligații, sau de clarificare a necesităţii de a se adresa sau nu către serviciile unui specialist 
calificat. Dacă întrebarea beneficiarului este dificilă din punct de vedere juridic, specialistul care acordă 
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aceste servicii, îl informează despre necesitatea de a primi asistenţă juridică calificată. În lucrul cu tinerii 
social-vulnerabili juristul ţine cont de următoarele:

• Beneficiarul trebuie să ştie despre importanţa actelor de identitate, despre procedura de 
negociere şi semnare a actelor legale;

•  Tânărul este motivat să-şi rezolve problemele juridice prin participare maximă;

• Informaţia de ordin juridic este adaptată şi expusă pe înţelesul beneficiarului, apoi este 
verificat, dacă tânărul are o înţelegere corectă;

• Împreună cu beneficiarul se stabileşte clar planul de acţiuni în vederea soluţionării 
problemelor juridice şi rolul părților în acţiunile preconizate;

• Juristul conlucrează cu instituţiile specializate care contribuie la soluţionarea problemelor 
de ordin juridic ale beneficiarului.

Reieşind din specificul Serviciului, şi anume asistența în procesul de angajare legală în câmpul 
muncii, de identificare a unui loc de trai și integrare la locuinţa socială asistată, tânărul este informat 
despre necesitatea negocierii şi semnării unui contract individual de muncă, a unui contract de locaţiune, 
etc. Beneficiarul se face cunoscut cu un model de contract, discută cu juristul avantajele şi dezavantajele 
negocierii şi semnării acestuia.

Subectele consultațiilor juridice în cadrul Serviciului:

• Promovarea și apărarea Drepturilor Omului;
• Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane;
• Prevenirea și combaterea violenței în familie;
• Prevenirea și combaterea muncii la negru;
• Promovarea și apărarea egalității de șanse.

b. Mediere în procesul de documentare

Medierea în procesul de documentare este unul dintre cele mai solicitate, dar şi cel mai dificil serviciu 
juridic. Tinerii care nu deţin acte ce le atestă identitatea — trebuie să efectueze întreaga procedură de 
obţinere a actelor în baza cărora ei sunt identificaţi şi au dreptul să perfecteze certificatul de naştere şi 
buletinul de identitate. Doar prin intermediul unei cooperări eficiente cu diferite instituţii publice şi private, 
cu alţi actori comunitari relevanţi și implicarea directă a beneficiarului, poate fi realizat cu succes procesul 
de documentare a tinerilor.

Procedura de documentare este diferită, de la caz la caz, în dependenţă de situaţia tinerilor. Juristul 
acţionează de la interpelări scrise şi contacte telefonice în diverse instanţe, până la identificarea vârstei şi 
datei aproximative de naştere prin Comisia medico-legală şi recunoaşterea naşterii în instanţa de judecată.

Alţi tineri care necesită asistenţă în documentare, sunt cei care din diferite motive nu deţin acte de 
identitate, fie că nu au fost perfectate la timp (după expirare), fie că au fost sustrase, gajate pentru datorii 
sau pierdute. Cu suportul Serviciului, beneficiarii reuşesc să obţină următoarele documente:

• Certificat de naştere;
• Buletin de identitate;
• Buletin Provizoriu;
• Permis de ședere;
• Fişa de însoţire a buletinului de identitate;
• Aviz cu privire la acordarea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Livret militar;
• Paşaport de străinătate;
• Poliţă de asigurare obligatorie de asistență Medicală;
• Certificat de căsătorie/divorţ;
• Certificat de naștere a copiilor.

Fiecare tânăr, după asistenţa psiho-socială pentru cultivarea valorii actelor de identitate, manifestă 
motivaţie, este conştient de importanţa documentelor personale pentru viitorul lui și depune un maxim 
efort în procesul de documentare.
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c. Mediere în soluționarea altor probleme juridice

Atunci când survine o problemă juridică, tinerii necesită susținere în identificarea soluţiilor și 
depășirea acestei probleme. Asistența juridică oferită de către specialistul jurist în cadrul Serviciului este:

• Mediere în procesul de succesiune a moştenirii, de informare a beneficiarilor cu privire la 
acceptarea moştenirii (casa părinţilor, buneilor decedaţi). Beneficiarii care solicită suport 
în obţinerea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale şi a bunurilor pe calea succesiunii, sunt 
informaţi de către jurist despre normele legale cu privire la domeniul succesiunii (Codul Civil 
al Republicii Moldova), în dependenţă de situaţia în care se află beneficiarul. Deasemenea, 
tânărul este asistat la evaluarea actelor pe care le deţine şi la etapa de prezentare a acestora 
la specialistul notar, pentru a întreprinde măsuri de deschidere a procesului de succesiune.

• Asistenţă în procesul de obţinere a unui bun imobil şi de înregistrare a dreptului de proprietate 
asupra bunului. Formele de obţinere a bunului, întâlnite în lucrul cu beneficiarii, sunt prin 
procurarea unui bun imobil, pe calea donaţiei, succesiunii, etc. La etapa de procurare a 
bunului, specialistul asistă tânărul în obţinerea informaţiei detaliate despre starea de fapt 
şi juridică a bunului imobil, sunt studiate actele legale cu privire la bunul imobil. În situaţia 
în care beneficiarul doreşte să fie asistat de jurist la notar, în procesul de verificare a actelor 
şi încheierii contractului de vânzare-cumpărare, atunci specialistul îl însoţeşte şi îi oferă 
consultanţă pe subiectele care îl interesează. Odată cu obţinerea dreptului de proprietate 
asupra unui bun imobil, beneficiarul este mediat în accesarea serviciilor de înregistrare a 
bunului imobil şi a dreptului de proprietate asupra acestuia în Registrul bunurilor imobile.

• Prevenirea sau depăşirea consecinţelor nefavorabile a fenomenului violenţei în familie. 
Juristul oferă informaţie despre legislaţia Republicii Moldova în acest domeniu (prevederile 
Legii Nr.45-XVI din 01.03.2007, cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie) 
precum şi asistă beneficiarul în procesul de solicitare şi obţinere a asistenţei calificate din 
partea unui avocat, a poliţistului de sector. În colaborare cu poliţistul de sector sau avocatul 
implicat în procesul de apărare a drepturilor victimei violenţei în familie, poate fi obţinută 
ordonanţa de protecţie, iar în unele cazuri se poate ajunge până la obţinerea divorţului, 
partajarea averii, stabilirea locului de trai a copiilor minori şi stabilirea pensiei de întreţinere 
a copiilor minori aflaţi la întreţinerea unuia din părinţi.

• Referirea către echipa mutidisciplinară s Sistemului Naţional de Referire, în cazurile de violenţă 
în familie care necesită intervenţie de urgenţă, pentru a scoate victima din mediul în care se 
află şi de ai oferi protecţie şi siguranţă în cadrul unor instituţii specializate.

• Pregătirea pachetului de acte pentru primirea ajutorului social;

• Informarea despre procedura de înregistrare şi desfacere a căsătoriei;

• Pregătirea pachetului de acte pentru obţinerea indemnizaţiei oferite de Casa Naţională de 
Asigurări Sociale pentru întreţinerea copilului;

• Perfectarea actelor pentru înregistrarea copilului în instituţia preşcolară (grădiniţă), etc.

4. Dezvoltare a abilităților sociale și a deprinderilor de viață independentă

Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă reprezintă un proces complex, prin care beneficiarii, 
sunt ajutați să devină competenți din punct de vedere emoțional, moral, social, profesional și este o 
componentă a Serviciului Integrare Socio-Profesională din tipul de servicii asistență educațională.

Abilitățile sociale sunt acele deprinderi care ne sunt necesare în relaționarea eficientă cu ceilalți şi 
reprezintă o condiţie a reuşitelor atât în plan profesional, cât şi personal.

Deprinderile pentru viaţa independentă sunt acele abilităţi tehnice şi psihosociale, însuşite până la 
automatism, care îi permit tânărului să ducă o existenţă normală, fără a depinde de asistenţa din partea 
societăţii şi folosind oportunităţile pe care societatea i le oferă.

Deprinderile reprezintă asemenea comportamente învăţate despre care, un cunoscut psiholog 
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spunea că îl însoţesc continuu pe om, putând reprezenta un mare ajutor dar şi mai mare handicap: unele 
îl pot propulsa înainte, asigurând succesul acţiunilor sale, altele îl pot trage în jos până la ratarea completă.

Pe masură ce se dezvoltă, tinerii sunt din ce în ce mai solicitați și au necesitatea de a realiza acțiuni 
independente de care să se simtă responsabili și pentru care să fie recompensați adecvat. Aceasta înseamnă 
că ei cunosc să imbine deprinderile de viață și le aplică corect în practică. Astfel se presupune că ei trebuie 
să știe să își gestioneze adecvat resursele pe care le au la dispoziție, să dezvolte și să însușească deprinderile 
necesare pentru a trai pe cont propriu.

Pregătirea pentru viața independentă în cadrul Serviciului este o formă de educare non-formală, 
participativă, de stimulare și dezvoltare personală, care este oferită de mai mulți profesioniști (asistent 
social, psiholog, jurist) și este realizată prin două modalități:

a. Asistenţă individuală;
b. Traininguri tematice.

a. Asistenţă individuală

În cadrul Serviciului, asistența individuală este organizată în corespundere cu necesitățile 
beneficiarului în formarea sau dezvoltarea unor deprinderi de viaţă independentă care să-l ajute să facă 
faţă eficient vieţii de zi cu zi şi situaţiilor dificile prin care trece.

Obiectivul principal al acestor activități este schimbarea atitudinii și sporirea motivației de 
îmbunătățire a situației personale. Orice persoană are nevoie de anumite abilități pentru a duce o viață 
satisfăcătoare, pentru a se dezvolta, pentru a iniția și menține relații normale, pentru a-și atinge obiectivele 
propuse într-o anumită etapă a vieții și pentru a face față obstacolelor întâmpinate.

Abilitățile formate în urma activităților individuale crează premisele dezvoltării personale şi 
profesionale determinând creşterea calităţii vieţii tinerilor, dezvoltându-le deprinderi practice de a face față 
unor cerințe sociale, de a se descurca în viață și de a fi independenți. Activităţile individuale promovează şi 
planifică pregătirea beneficiarilor pentru viaţa autonomă, ele sunt realizate de către specialiștii echipelor 
multidisciplinare. Fiecare activitate este centrată pe o anumită deprindere de viaţă. Activităţile sunt 
structurate/semistructurate şi se realizează în baza unor metodologii specifice, ţinând cont de vârsta, 
nivelul de dezvoltare, opinia şi aspiraţiile beneficiarului.

b. Traininguri pentru formarea abilităților sociale şi de viaţă independentă

Trainingurile de dezvoltare a abilităților sociale și de viață independentă reprezintă activitatea 
cu caracter educaţional cu o gamă foarte largă de activități flexibile, adaptate nevoilor și intereselor 
beneficiarilor. Acest tip de educație vizează formarea, schimbarea, dezvoltarea la nivel de cunostinţe, 
abilităţi şi atitudini.

Filosofia trainingului porneşte de la premisa că fiecare om are un potenţial care poate fi dezvoltat, 
modelat, format. Iar în secolul XXI ştiinţele educaţiei au drept motto „Omul cât trăieşte învaţă”, promovând 
deci educaţia permanentă.

Sintagma „viaţă independentă” nu trebuie să ne creeze impresia că ar fi vorba despre viaţa unui 
individ singuratic, care duce o existenţă în afara societăţii, fără reguli care trebuie respectate. Însuşirea 
deprinderilor necesare pentru a trăi pe cont propriu reprezintă un proces care durează întreaga viaţă. 
Trainingurile oferă tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoştințe, de a dezvolta abilităţi şi de a schimba 
atitudini necesare pentru a desfășura o activitate.

În cadrul Serviciului specialiștii din echipa multidisciplinară sunt cei care organizează și realizează 
trainingurile de dezvoltatare a abilităților sociale și a deprinderilor de viață independentă. Anume ei cunosc 
necesitățile tinerilor și îi pot ajuta să înțeleagă la ce să atragă atenția, cum să procedeze într-o anumită 
situație, ce trebuie să învețe, cum să realizeze schimbarea etc. Fiecare specalist în munca de zi cu zi identifică 
problemele comune cu care se confruntă tinerii în realizarea anumitor scopuri. Și reieşind din necesităţile 
de cunoaştere ale beneficiarilor, specialiştii elaborează o listă cu subiectele cele mai relevante, care 
urmează a fi discutate în cadrul trainingurilor. Rolul primordial al specialistului este de a structura într-un 
plan, activitățile și acțiunile necesare în realizarea trainingului. Un subiect poate fi prezentat participanților 
în mai multe zile, în dependență de obiectivele stabilite ale specialistului. Informația prezentată de către 
specialist tinerilor trebuie să fie accesibilă, pe înțeles așa încât să trezească interesul lor.
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În procesul de activitate trainerii au rolul de a:

• Ajuta beneficiarii să dezvolte abilități de a lucra în echipă;
• Sprijini participanții la identificarea soluțiilor problemelor individuale, de grup;
• Scoate în evidență potențialul fiecărui tânăr;
• Implica participanţii în procesul de învăţare a anumitor comportamente sociale;
• Demonstra relevanţa materialului;
• Trezi interesul participanţilor la training față de subiectul discutat;
• Monitoriza înţelegerea și percepția tinerilor;
• Pune accent pe practică, experiență și transmite cunoștințe;
• Asculta activ, stimula și implica tinerii în timpul discuțiilor;

• A avea grijă ca timpul şi obiectivele să fie respectate etc.

În cadrul trainingurilor sunt urmărite anumite obiective mari şi sarcini concrete. Obiectivele sunt 
cheia pentru succesul unui training. Anume din acest motiv, programul unui training trebuie elaborat în 
corespundere cu aceste obiective şi sarcini. Acestea trebuie să fie clare, simple pentru ca fiecare beneficiar 
să le înţeleagă, să fie realiste, specifice, observabile, măsurabile. Obiectivul primordial al trainingurilor 
în cadrul Serviciului este de a forma şi dezvolta abilități sociale și deprinderi pentru viaţa independentă 
pentru acei tineri, care au fost lipsiţi de posibilităţile normale de a-şi însuşi pe durata copilăriei, deprinderile 
adecvate de viaţă, neputând folosi imitaţia maturilor (în absenţa modelului familial) sau metoda „încercării 
şi erorii” (primind prea multe lucruri de-a gata sau fiind constrânşi să adopte soluţiile prestabilite, iar în 
alte cazuri nefiind suficient de motivaţi să caute singuri rezolvarea).

Trainingurile de dezvoltare a abilităților sociale și de viață independentă sunt realizate săptămânal, 
cu încadrarea tinerilor în grupuri mici a câte 8–15 persoane. Activităţile sunt integrate în blocuri tematice 
şi se referă la următoarele subiecte:

• Comunicarea și relaționarea;
• Managementul banilor;
• Drepturile și responsabilitățile omului;
• Cunoștințe pentru angajare;
• Administrarea spațiului de locuit;
• Migrația ilegală și prvenirea TFU;
• Autocunoașterea;
• Orientarea profesională;
• Inițierea unei activități generatoare de venit, etc.

Blocurile tematice sunt reactualizate periodic şi completate participativ în baza sugestiilor tinerilor. 
Fiecare specialist elaborează planul trainingului, un model-exemplu de plan a trainingului pentru dezvoltare 
a abilităților este prezentat în anexe (Plan „Training de dezvoltare a abilităților” 

3) și conține următoarele 
etape:

1. Partea întroductivă.

• Salutul;
• Prezentarea participanţilor;
• Identificarea regulilor;
• Prezentarea agendei;
• Identificarea așteptărilor;
• Evaluarea cunoștințelor, etc.

2. Desfăşurarea activităţii.

• Oferirea informaţiilor prin discuţie;
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• Împărtășirea experiențelor;
• Analiza și reflecția;
• Obținerea cunoștințelor, informației și experiențelor noi;
• Feedback-ul.

3. Încheierea activității.

• Concluzii;
• Evaluare.

Planificarea unui training este un proces care presupune trecerea de la idei la acţiune. Un training 
este considerat a fi eficient dacă au fost atinse obiectivele propuse la început. La această etapă specialiştii 
trebuie să pregătească activitatea ţinând cont de mai mulţi factori:

a) Numărul participanţilor;
b) Timpul necesar activităţii de instruire;
c) Localul unde va fi petrecută activitatea;
d) Resurse necesare pentru buna desfăşurare a unui training;
e) Metode şi tehnice aplicate;
f) Pregătirea materialelor informative pentru tineri.

La planificarea activităţilor unui training, este important să cunoaştem numărul de participanţi, 
deoarece în corespundere cu aceasta se stabieşte agenda şi sunt alese metodele de lucru. Numărul 
de participanţi recomandat la trainingul de dezvoltare a abilităților sociale și deprinderilor de viață 
independentă este de 8–15 tineri. În acest format specialistul poate să acorde atenție fiecărui participant 
și să divesifice activitățile. Constituirea unui grup dintr-un număr relativ redus de persoane (8–15) permite 
o comunicare uşoară şi participare interactivă.

Planificarea trainingului este făcută de către specialişti în concordanţă cu posibilităţile și timpul 
disponibil al tinerilor. Un rol important în cadrul trainingului ca şi sesiunile de lucru îl au pauzele, timp 
necesar tinerilor pentru relaxare. Acestea pot fi de la 15 minute pînă la 30 minute, nu mai mare de 30 
minute şi nici mai mică de 15 minute.

Specialistul responsabil de realizare a trainingului trebuie să fie implicat și în procesul de organizare 
a spațiului de lucru. Luând în consideraţie numărul recomandat de tineri la activităţi, este necesar ca sala 
să fie nu mică şi nici prea mare, luminoasă, astfel încât tinerii să se simtă liber şi să fie posibil de a aplica 
metode şi activităţi interactive de lucru. Sala trebuie să fie dotată cu mese și scaune confortabile, ușor 
transferabile dintr-un loc în altul.

Un rol important în desfășurarea unui training îl au resursele pregătite, mijloacele tehnice. Resurse 
necesare pentru realizarea trainingului sunt: fișe practice pentru participanți, informație pe suport de 
hârtie, markere/creioane, foi filpchart, hârtie A4, pixuri, foarfece, hârtie sau carton colorat, frânghie/sfoară, 
minge, baloane, echipament tehnic, prelungitoare, cabluri, etc.

Lucrul cu tinerii este o activitate interesantă, creatoare și oferă posibilitate specialiștilor să transmită 
cunoștințele aplicând o gamă diversă de metode și tehnici de lucru. Unele din tehnicile şi metodele aplicate 
în cadrul trainingurilor utilizate de către specialiștii Serviciului:

• Brainstorming;
• Discuţie;
• Explicaţie;
• Dezbateri;
• Debrifare;
• Prezentare power point;
• Prezentare prin joc;
• Lucru în grup;
• Lucru individual;
• Joc de rol;
• Aplicarea testelor;
• Joc de comunicare pozitivă.
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• Activități de cooperare, conlucrare.
• Jocuri energizante;
• Vizionarea filmuleţelor tematice;
• Tehnici de evaluare, etc.

La realizarea fiecărui training de formare/dezvoltare a abilităților sociale și de viață independentă 
este completată o listă a participanților (Lista participanților „Training de dezvoltare a abilităților” 4) și un 
raport de realizare a trainingului (Raport „Training de dezvoltare a abilităților” 5). Deasemenea specialistul 
care a organizat și realizat trainingul completează „Registru de evidență participări „Training de dezvoltare 
a abilităților” ” 6.

Pentru echipa Serviciului trainingurile de formarea abilităților sociale şi de viaţă independentă 
sunt o posibilitate de a transmite în mod creativ cunoştinţele despre viaţă deprinse din familie, din cărţi, 
din experienţă personală. Dar e şi o nouă performanţă care denotă responsabilitate, profesionalism şi 
motivaţie de a-i ajuta pe tineri să devină persoane mature în sensul deplin al cuvântului.

Această metodă de educaţie non-formală înalt apreciată de către experţii naționali, pentru impactul 
asupra vieţii tinerilor, este o experienţă ce merită a fi replicată de către instituţiile sociale ce lucrează cu 
tinerii defavorizaţi.

5. Dezvoltarea abilităților antreprenoriale

Ce trebuie să ştiu, ce măsuri întreprind, unde mă adresez? Acestea sunt, în majoritatea cazurilor, 
întrebările pe care şi le pun tinerii care au decis să facă primii paşi în afaceri. Entuziasmul şi curajul sunt 
aspecte importante în inițierea unei afaceri, dar perseverența, răbdarea şi munca asiduă sunt abilități 
necesare pentru ca afacerea să se dezvolte şi să sporească veniturile.

Potrivit statisticilor, majoritatea tinerilor antreprenori întâmpină dificultăți la trecerea de la faza 
incipientă la cea de maturitate. Antreprenorul trebuie să crească personal şi profesional, odată cu afacerea 
sa. Fiecare etapă din ciclul de afaceri necesită abilități, cunoștințe şi expertize noi. Antreprenorul trebuie 
să investească la fel de mult în el, dacă îşi dorește ca afacerea să fie una cu adevărat de succes.

Competența antreprenorială este una din cele opt competențe-cheie stabilite la nivel european. 
Simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului reprezintă capacitatea de a transforma ideile în acţiune. Acest simţ 
presupune creativitate, iniţiativă, inovaţie, evaluare şi asumare a unor riscuri, luare a deciziilor, precum şi 
capacitatea de a planifica şi gestiona proiectele în vederea atingerii obiectivelor. Competenţele sunt utile 
în orice context al vieții, nu numai în cadrul muncii.

Ele reprezintă o combinaţie a cunoştinţelor, a abilităţilor şi a atitudinilor adecvate fiecărui context 
și sunt necesare în special pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru includerea în societate dar 
şi pentru ocuparea unui loc de muncă. Tinerii prin intermediul Serviciului au posibilitatea: să-şi dezvolte 
abilităţi antreprenoriale, să lanseze şi să dezvolte o afacere proprie în zonele rurale sau urbane. Formarea, 
dezvoltarea abilităților antreprenoriale a tinerilor în cadrul Serviciului este realizată prin:

a. Asistenţă individuală;
b. Traininguri.

a. Asistenţă individuală

Scopul asistenței individuale în dezvoltarea abilităților antreprenoriale din cadrul Serviciului este 
de a oferi tinerilor defavorizați tot sprijinul şi suportul informaţional de care aceştia au nevoie pentru a-şi 
iniţia o activitate antreprenorială. Tinerii sunt ajutați la:

•  Identificarea și dezvoltarea abilităților antreprenoriale;
•  Identificarea de idei, genuri de activități antreprenoriale;
•  Stabilirea pașilor privind înființarea unei activității antreprenoriale;
• Obținerea informațiilor privind accesarea de fonduri nerambursabile pentru activitatea 

antreprenorială;
• Obținerea informațiilor privind legislația fiscală pentru a putea lua cele mai eficiente decizii 

în domeniu;
•  Identificarea celor mai profitabile căi pentru marketingul activității antreprenoriale;
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•  Oferirea consultanței personalizate în funcție de nevoile activității;
• Deasemenea beneficiarul este asistat să întocmească un plan minimal de inițiere a unei 

activități antreprenoriale.

b. Traininguri

Trainingurile de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale sunt realizate cu persoane care doresc 
să iniţieze o activitate antreprenorială. Programul de formare în domeniul antreprenoriatului, are drept 
scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale ale tinerilor, prin formarea și exersarea 
competențelor necesare inițierii unei activități antreprenoriale.

Avantajele şi beneficiile obţinute în cadrul trainingurilor sunt:

• Dezvoltarea încrederii în propriile abilităţi de inițiere a unei activități;
• Dezvoltarea abilităţilor de identificare a necesităților pieții în servicii și produse;
• Dezvoltarea abilităţilor de elaborare a unui plan de afaceri;
• Dezvoltarea abilităţilor de calcul a investițiilor, cheltuielilor, prognoza veniturilor;
• Cunoașterea experienței altor tineri antreprenori.

În cadrul Serviciului, beneficiarul este asistat să definitiveze propria idee de afacere, analizându-i toate 
punctele tari şi slabe, urmând următoarele etape în elaborarea unui „Plan al activității antreprenoriale” 7:

• Descrierea activităţii antreprenoriale;
• Planul de marketing;
• Planul operaţional;
• Planul financiar;
• Planificarea investiției necesare;
• Prognoza vânzărilor;
• Prognoza cheltuielilor;
• Evidența veniturilor, cheltuielilor și a reinvestițiilor.

6. Formare profesională

O foarte mare problemă care vizează tineretul în ziua de astăzi, este cea de angajare în câmpul muncii. 
Atunci când vorbim de un loc de muncă, problema se referă fie la lipsa unui post conform cunoștințelor 
și așteptărilor persoanei în cauză, fie la lipsa unei pregătiri profesionale în general. Societatea în care 
trăim astăzi se dezvoltă într-un ritm alert, iar cunoștințele și abilitățile cerute tinerilor specialiști sunt în 
continuă schimbare.

Formarea profesională este procedura prin care se asigură creșterea și diversificarea competențelor 
profesionale, prin inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă, în vederea realizării mobilității și (re)integrării acestora pe piața forței de muncă.

Formarea profesională continuă se poate face prin:

• Calificare — dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit persoanei 
interesate să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;

• Perfecţionare — dezvoltare de competenţe profesionale pentru aceiaşi calificare;

• Specializare — obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de 
cuprindere a unei ocupaţii;

• Obţinerea unei calificări suplimentare — însuşirea cunoştinţelor speciale şi obţinerea 
competenţelor specifice unei ocupaţii noi, înrudite cu cea precedentă;

• Recalificare — obţinerea de competenţe necesare unei noi ocupaţii sau profesii, diferită de 
cea dobândită anterior.

Recalificarea profesională reprezintă un termen des întâlnit în viața de zi cu zi în ultima vreme și 
înseamnă reorientarea în carieră, schimbarea profesională, dictată de factori obiectivi sau subiectivi. Factorii 
obiectivi sunt reprezentați de restructurările masive din cauza crizei financiare. De cealaltă parte, factorii 
subiectivi țin de dorința personală de a-și schimba domeniul de activitate. Ca integrarea profesională a 
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beneficiarilor să fie un success, ei trebuie să constientizeze că recalificarea în plan profesional aduce cu 
ea multiple schimbări. Asistența în formarea profesională în cadrul Serviciului este reprezentată prin:

a. Mediere și monitorizare în procesul de formare profesională

Formarea profesională este un proces de pregătire pentru o meserie/profesie, prin dezvoltarea 
aptitudinilor necesare practicării acelei profesii sau meserii. Înainte de a participa la activităţile de formare 
profesională beneficiarul este asistat de către echipa multidisciplinară în procesul de identificare a traseului 
de formare profesională prin stabilirea cât mai realistă a obiectivelor, în concordanţă cu profilul ocupaţional. 
Rolul specialiștilor constă în înlăturarea discrepanţelor dintre aşteptările tânărului şi potenţialul acestuia. 
În final, tânărul dispune de libera alegere a unei profesii și a domeniului în care dorește să activeze.

Cursurile de formare și recalificare profesională pentru tineri sunt oferite de furnizorii de formare 
profesională — persoane juridice de drept public sau privat care pot presta servicii de formare continuă, 
cu respectarea standardelor de pregătire profesională a legislației în vigoare.

Asistența beneficiarilor în formarea profesională cuprinde următoarele etape:

• Identificarea și selectarea instituției de formare. Tânărul este informat de către specialiști 
despre ofertele educaționale disponibile în țară pentru domeniul ales. Împreună cu asistentul 
social beneficiarul selectează instituția ce prezintă oferta cea mai avantajoasă pentru el. 
Formarea profesională poate fi organizată la locul de trai sau în altă localitate în funcție de 
profesia solicitată şi instituţia de învăţământ prestatoare de servicii de formare profesională.

• Semnarea contractului de studiii între instituția prestatoare de servicii, beneficiar și/sau 
Asociația prestatoare a Serviciului. În temeiul acestui contract, tinerilor li se prestează servicii 
de instruire, în urma cărora obțin o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă.

• Urmarea cursurilor. Pe parcursul formării profesionale tinerii sunt monitorizați de specialiști 
prin vizite la locul de studii, apeluri telefonice, etc. Tânărul este îndrumat să utilizeze la 
maximum resursele de care dispune. Este asistat să depășească sau să anticipeze eventualele 
dificultăți apărute pe parcursul studiilor. La finalizarea cursurilor, tânărul prezintă copia 
diplomei de absolvire și este pregătit de către membrii echipei multidisciplinare, către inserția 
pe piața muncii.

7. Locuinţă Asistată

Locuinţa Asistată este exprimată prin prestarea serviciilor, pe o durată deteminată de timp la locul 
de trai și suport financiar pentru achitarea chiriei, serviciilor comunale în primele 2 luni de angajare și 
este menită să ofere tinerilor defavorizați oportunităţi pentru o trecere mai sigură la viaţa independentă.

Conceptul Locuinţă Asistată a apărut ca răspuns la necesităţile stringente ale tinerilor, deoarece iIdentificarea 
unei gazde, în care s-ar simţi în siguranţă, pentru ei reprezintă o dificultate majoră. În experienţa sistemelor de 
servicii sociale ale unor state europene, cum ar fi Marea Britanie, Polonia, Italia, România, există diferite variante 
ale serviciului și anume: „Locuinţă Socială”, „Centru de autonomie”, „Apartament social”, aflate atât în gestiunea 
financiară a instituţiilor statale de protecţie, cât şi în cea a instituțiilor private. În condițiile și posibilităţile existente 
în Republica Moldova a fost necesară adaptarea conceptului Locuinţă Asistată la necesităţile beneficiarilor noştri. 
În cadrul Serviciului, Locuinţa Asistată reprezintă o casă, apartament sau odaie în cămin, oferită tânărului în 
folosinţă de către proprietar pe o perioadă determinată şi achitată de beneficiar din ajutorul material oferit 
de prestatorul Serviciului și ulterior din veniturile proprii.

Locuinţa Asistată este identificată prin mai multe metode:

• Afişarea anunţurilor de căutare a unei gazde în locuri publice;
• Discuţii cu persoane solitare, proprietari ai apartamentelor/caselor la sol;
• Informarea asistenţilor sociali comunitari despre căutarea unei gazde;
• Căutarea anunţurilor de oferire în chirie a spaţiilor de locuit în mass-media.

Serviciul dispune de Bază de date „Locuințe Asistate” 8 cu contacte ale persoanelor care oferă spaţii 
locative în chirie, aceasta fiind reactualizată la identificarea fiecărei locuinţe.

Locuinţa Asistată este identificată cu sprijinul asistentului social, în comun cu tânărul asistat. Vizita 
la Locuinţa Asistată este programată împreună cu proprietarul şi se efectuează de către responsabilul de 
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caz (de regulă, asistentul social), juristul şi beneficiarul Serviciului. În timpul vizitei sunt analizate condiţiile 
de trai şi anume, se verifică racordarea la reţelele de energie electrică, apă şi canalizare, energie termică 
(sistem autonom de încălzire), contorizarea acestora. Dacă ambele părţi (proprietarul şi tânărul) acceptă 
reciproc condiţiile locațiunii, atunci următorul pas este semnarea bilaterală a unui „Contract de Locaţiune” 9. 
La această etapă, tânărul beneficiază de suport logistic din partea asistentul social şi a juristului. Contractul 
de Locaţiune se încheie între locatar şi locator, el prevede o înţelegere între ambele părţi care include 
termenul chiriei, preţul lunar sau anual, includerea sau nu în preţ a serviciilor comunale, de asemenea 
se indică bunurile pe care locatorul le oferă în folosinţă temporară. Acest contract se întocmeşte în două 
exemplare, câte unul pentru ambele părţi.

Pe parcursul primelor două luni de asistență la Locuinţa Asistată, echipa multidisciplinară vizitează 
lunar beneficiarul și îi oferă tânărului sprijinul necesar formării deprinderilor de viaţă prin informare şi 
suport în organizarea spaţiului de locuit, igiena locuinţei, vestimentaţiei, gestionarea timpului şi a banilor, 
comunicarea cu mediul social, responsabilizare faţă de condiţiile contractuale de locaţiune, etc. Specialiştii 
mai discută cu locatorul, vecinii despre comportamentul tânărului, despre mediul lui de comunicare 
şi vizitele prietenilor, despre abilităţile tânărului de autogospodărire, despre plata la timp a chiriei şi a 
facturilor comunale, etc. De asemenea specialiştii discută cu tânărul pentru a aprecia gradul de adaptare 
la noile condiţii de trai, gradul de satisfacţie, precum şi necesităţile/problemele tânărului într-o nouă 
ipostază de viaţă independentă.

8. Asistență în dezvoltarea abilităților de accesare a serviciilor bancare

Dezvoltarea abilităților de accesare a serviciilor bancare este componentă a Serviciului Integrare Socio-
Profesională din tipul de servicii educație financiară. Tinerii sunt asistați în accesarea serviciilor bancare 
(deschiderea contului sau a cardului bancar, în dependență de serviciile băncii de deservire). Asistentul 
social însoțește beneficiarul la bancă pentru depunerea cererii de deschidere a contului bancar. Tânărul 
este informat despre condiţiile de deservire și utilizare a cardului bancar la Banca Comercială. Contul 
bancar este necesar pentru virarea ajutorului material oferit beneficiarului în dependență de necesitățile 
acestuia și anume pentru:

• Formare profesională — oferirea bursei pe perioada studiilor. Ajutorul material este preconizat 
pentru acoperirea cheltuielilor de drum, cazare, alimentare, în perioada în care tânărul 
urmează cursurile de scurtă durată;

• Procurarea bunurilor de primă necesitate. Acest ajutor este preconizat pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai la Locuința Asistată;

• Achitarea chiriei, a serviciilor comunale la Locuința Asistată. Primele două luni (adică în 
perioada în care tânărul se stabileşte la un loc de muncă şi acumulează venituri personale), 
plata pentru locuinţă şi costuri comunale va fi suportată din bugetul Serviciului. Ulterior, 
obligaţia de achitare a plăţilor îi va reveni tânărului, dezvoltând responsabilitatea personală 
pentru consumul de bunuri. După două luni (timp în care tânărul reuşeşte să îşi asigure un 
venit lunar constant prin muncă), beneficiarul Locuinţei Asistate deja achită de sine stătător 
plata pentru chirie şi facturile comunale lunare, iar asistentul social responsabil de caz 
monitorizează acest proces.

9.  Inițiere și gestionare a activității antreprenoriale

Asistența tinerilor în lansarea și înregistrarea activității antreprenoriale este o componentă a tipului 
de asistență — abilitarea economică. În cadrul Serviciului ea cuprinde următoarele activități:

a. Informarea despre activitatea antreprenorială;
b. Medierea în lansarea și înregistrarea activității antreprenoriale;
c. Monitorizarea gestionării activității antreprenoriale;
d. Informarea despre activitatea antreprenorială.

Afacerea proprie — este visul multor tineri, deoarece transformă ideile în realitate. Iar decizia de a 
demara propria afacere este una destul de greu de adoptat, dat fiind contextul economic în care ne aflăm. 
Această decizie trebuie să fie fundamentată luând în calcul multitudinea de elemente care condiţionează 
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înfiinţarea şi desfăşurarea unei activități generatoare de venit.
Juristul oferă beneficiarilor Serviciului informare ce ține de legislația cu privire la antreprenoriat 

și consultă tinerii cu privire la pașii ce trebuie urmați în inițierea unei activități generatoare de venit. 
Deasemenea beneficiarul este asistat în luarea deciziei asupra formei de organizare a activității.

În conformitate cu art. 1, alin.1 din „Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi” nr 845-XII din 
3.03.1992, se defineşte „Antreprenoriat” — activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi 
prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie 
iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o 
sursă permanentă de venituri.

Antreprenor este persoana care riscă timpul, efortul şi banii săi pentru a lansa şi gestiona o afacere. 
Pe teritoriul Republicii Moldova se pot întregistra întreprinderi cu urmatoarele forme juridice:

• Întreprindere individuală;
• Societate în nume colectiv;
• Societate în comandită;
• Societate pe acţiuni;
• Societate cu răspundere limitată;
• Cooperativă de producţie;
• Cooperativă de întreprinzător;
• Întreprindere de arendă;
• Întreprindere de stat şi întreprindere municipală.

Societatea comercială — este organizaţia comercială cu capital social constituit din mijloacele 
fondatorilor (membrilor). Patrimoniul creat din aportul fondatorilor (membrilor) şi cel dobândit de societatea 
comercială în proces de activitate aparţine acesteia cu drept de proprietate.

Beneficiarii Serviciului Integrare Socio-Profesională se regăsesc în activitatea de muncă individuală, 
care se desfăşoară sub forma de organizare juridică — Întreprindere Individuală sau în baza Patentei de 
Întreprinzător.

Întreprinzătorul individual este persoana fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică 
activitatea de întreprinzător în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, şi este 
înregistrată în modul stabilit de lege. Întreprinzătorul individual se prezintă în raporturile juridice civile ca 
persoană fizică, însă asupra activităţii de întreprinzător se aplică regulile care reglementează activitatea 
peroanelor juridice cu scop lucrativ.

Legea Republicii Moldova Nr. 93-XIV din 15 iulie 1998, cu privire la patenta de întreprinzător, 
reglementează desfăşurarea unor genuri de activitate de întreprinzător printr-un sistem simplificat de 
înregistrare, impozitare, evidenţă şi dări de seamă în baza utilizării Patentei de Întreprinzător. Patenta 
de Întreprinzător este un certificat de stat nominativ ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate 
indicat în ea, în decursul unei perioade de timp.

Întreprindere Individuală — întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, 
sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul întreprinderii individuale 
se formează pe baza bunurilor cetaţeanului (familiei) şi altor surse care nu sunt interzise de legislaţie.

b. Mediere în lansarea și înregistrarea activității antreprenoriale

Tânărul antreprenor este obligat să înregistreze întreprinderea pe teritoriul Republicii Moldova 
înainte de începerea activităţii. Înregistrarea oficială a unei activităţi antreprenoriale se efectuiază conform 
Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali Nr. 220-XVI 
din 19 octombrie 2007. Autoritățile care efectuează înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 
întreprinzătorilor individuali constituiţi pe teritoriul Republicii Moldova sunt:

• Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Justiției prin intermediul a 10 Oficii teritoriale 
(Chişinău, Bălţi, Comrat, oraşele Cahul, Căuşeni, Edineţ, Hînceşti, Orhei, Soroca şi Ungheni).

•  Serviciul Fiscal de Stat din Moldova.

Beneficiarii Serviciului, primesc suportul juristului la colectarea setului de acte necesar pentru a fi 
prezentat la autoritatea de înregistrare și apoi este mediat în accesarea serviciilor acesteea.
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Activitatea de muncă individuală cu caracter antreprenorial, care nu se înregistrează de regulă la 
Camera Înregistrării de Stat, se poate desfăşura în baza Patentei de Întreprinzător. Patenta se eliberează la 
cererea antreprenorului de către Oficile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat, pe raza căruia solicitantul îşi 
are domiciliul sau la locul de desfășurarea activităţii preconizate. Patenta de Întreprinzător poate fi obţinută 
în termen de trei zile de la data depunerii cererii, prezentării documentelor necesare şi achitarea costului 
patentei, ce reprezintă o taxă de stat. Lista genurilor de activitate şi cuantumul taxei aferente alese se pot 
găsi în anexa Legii Republicii Moldova Nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

În procesul de mediere a beneficiarilor Serviciului la lansarea și înregistrarea activității generatoare 
de venit, specialistul ține cont de legislaţia de bază care reglementează activitatea de antreprenoriat și 
modificările de rigoare și anume:

• Codul Civil al Republicii Moldova, Nr. 1107 din 06.06.2002//Monitorul Oficial nr. 82–86/661 
din 22.06.2002;

• Codul Fiscal al Republicii Moldova, Nr 1163 din 24.04.1997//Monitorul Oficial-ediție specială 
din 25.03.2005;

• Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.92//Monitorul Oficial 
nr. 2/33 din 28.02.1994;

• Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali 
nr. 220-XVI din 19.10.2007//Monitorul Oficial nr. 184–187/711 din 30.11.2007;

• Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) Nr. 1353-XIV din 03.11.2000// Monitorul 
Oficial 14–15/52, 08.02.2001;

• Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14.06.2007// Monitorul Oficial 
nr.127–130/548 din 17.08.2007;

• Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.97//Monitorul Oficial 38–39/332, 
12.06.1997;

• Legea privind licenţierea unor genuri de activitate Nr.451-XV din 30.07.2001// Monitorul 
Oficial 108–109/836, 06.09.2001;

• Ordinul nr.12 din 20.02.2006 a Camerei de Licenţiere privind condiţiile de licenţiere şi listele 
documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru unele 
genuri de activitate//Monitorul Oficial 70–72/260, 05.05.2006;

• Legea cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii Nr.179-XX din 21.07.2016// Monitorul Oficial 
nr. 306–313/651, 16.09.2016;

c. Monitorizare a gestionării activității antreprenoriale

Factorii de succes în gestionarea unei activități antreprenoriale sunt managementul, produsul/
serviciile şi calitatea acestora, vânzările, marketingul, locaţia, amenajarea spațiului, respectarea condițiilor 
de muncă, etc.

Echipa Serviciului, monitorizează beneficiarul în procesul de implementare a activității pentru a 
obține informații cu privire la:

•  Capacitatea managerială a tânărului;
•  Veniturile obținute de către beneficiari în urma implementării activității antreprenoriale;
• Evidența veniturilor și cheltuielilor (fișă ce se conține în Planul activității antreprenoriale și 

pe care beneficiarul o completează lunar timp de 6 luni după lansarea activității);
•  Reinvestițiile în dezvoltarea activității antreprenoriale;
•  Modalitatea de promovare a serviciilor și de atragere a clienților;
•  Perspective de dezvoltare a activității antreprenoriale, etc.
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10. Achiziționare și transmitere a bunurilor pentru realizarea activității antreprenoriale

Achiziționarea și transmiterea bunurilor este o componentă a tipului de asistență — abilitarea 
economică care are scopul de susținere și asigurare a beneficiarului cu bunuri pentru realizarea activității 
antreprenoriale.

Atunci când își pornesc propria afacere, tinerii nu au la dispoziție resurse financiare și materiale 
suficiente pentru începerea unei activități antreprenoriale. Astfel că asistența tinerilor prin dotarea cu 
instrumente, utilaje, materiale consumabile, echipament tehnic, etc. în cadrul Serviciului, este tocmai 
binevenită. Asistența în abilitarea economică cuprinde următoarele activități:

a. Achiziționarea bunurilor;
b. Transmiterea bunurilor.

a. Achiziționare a bunurilor

În cadrul Serviciului tinerii pot beneficia de susținere în lansarea activităţii antreprenoriale de 
prestarea unor servicii, sau producerea mărfurilor, beneficiind de bunuri (instrumente, echipamente, 
materiale consumabile, etc.). Bunurile sunt achiziţionate, conform planurilor activităților antreprenoriale 
elaborate de către tineri la trainingurile de dezvoltare a abilităților antreprenoriale.

Beneficiarii Serviciului Integrare Socio-Profesională, cunosc modalitatea şi condiţiile realizării 
achiziţiilor, ei sunt implicați în procesul de identificare a furnizorilor, selectare a ofertelor, sporind astfel 
gradul de responsabilitate, satisfacţie şi valorizare a bunurilor primite.

b. Transmitere a bunurilor

Bunurile achiziționate de către Prestatorul de Serviciu sunt transmise tinerilor, cu titlu gratuit, 
în baza unui „Contract de Donație” 10 și a Actului de predare-primire a bunurilor. Beneficiarii nu pot să 
vândă, să împrumute sau să transmită sub orice formă bunurile primite, altor persoane terțe. Specialiștii 
monitorizează tinerii, timp de 6 luni, după donație, dacă ei utilizează și folosesc bunurile conform destinaţiei 
stipulate în contractul de donație.

B. PRESTAŢII SOCIALE:

Legea asistenţei sociale a Republicii Moldova (art.9) stipulează că prestaţiile de asistenţă socială se 
pot exprima în bani şi în natură, indicându-se totodată că asistenţa socială poate fi acordată şi indirect, sub 
formă de gratuităţi sau de reduceri la procurarea unor bunuri sau la plata unor servicii curente, ce ţin de 
locuinţă, sub formă de scutiri sau reduceri de impozite. Prestaţiile băneşti constituie cea mai răspândită 
formă de asistenţă socială și sunt forme de transfer prin care se realizează alocarea de bunuri şi servicii 
către indivizi sau familie prin respectarea unui set de reguli şi de roluri reciproce.

Prestaţia socială în cadrul Serviciului Integrare Socio-Profesională, este ajutorul material oferit 
beneficiarilor pe o perioadă deteminată de timp, în limita bugetului planificat şi presupune resurse 
financiare pentru:

• Procurarea bunurilor de primă necesitate, în baza unei liste de necesităţi, întocmite de către 
beneficiar împreună cu responsabilul de caz (asistentul social) sau individual. De regulă, 
acestea sunt: lenjerie de pat, plapumă, pernă, saltea, cuvertură, prosop, veselă, ustensii de 
bucătărie şi de menaj, produse de igienă personală şi a locuinţei, produse alimentare, etc.

• Achitarea chiriei Locuinţei Asistate, a serviciilor comunale, în unele cazuri şi pentru renovare, 
reparație cosmetică, dotare, amenajarea spațiului de locuit sau mobilare minimă a locuinţei. 
Ajutorul se acordă în tranșe egale pe o perioadă de maxim două luni, în baza hotărârii luate 
la ședința echipei multidisciplinare.

• Formarea profesională. Ajutorul material este oferit pentru achitarea contractului de studii 
(cursuri de scurtă durată, maxim de șase luni) și oferirea bursei pe perioada studiilor.

• Abilitarea economică. Ajutorul material unic, oferit pentru procurarea bunurilor necesare 
la lansarea de către beneficiari a activității antreprenoriale. Bunurile sunt procurate în mod 
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centralizat de către Instituția prestatoare a Serviciului și sunt acordate tinerilor prin Contract 
de Donație.

Pentru a primi un ajutor material tânărul depune o „Cerere de solicitare a ajutorului material” 11 

scrisă pentru acordarea ajutorului material cu indicarea necesităţilor financiare. Cererea beneficiarului 
este analizată în cadrul şedinţei echipei multidisciplinare, protocolată printr-un proces verbal. În baza 
„Proces verbal pentru alocarea ajutorului material” 12, se emite o „Dispoziție cu privire la alocarea ajutorului 
material” 13 de acordare integrală sau parţială a sumei solicitate (în limita liniei de buget), care este virată 
în contul bancar al beneficiarului. Toate dispozițiile emise sunt înregistrate în „Registru „Dispoziții” ” 14.

Planificarea și distribuirea ajutorului material per beneficiari este în responsabilitatea șefului 
Serviciului, care completează „Registru „Evidența ajutorului material” ” 15. Completarea cu acurateţe a 
acestui instrument va permite:

• Constatarea drepturilor beneficiarului la prestaţii în baza: „Contractului de locațiune”, 
„Contractului de studii”, „Contractului individual de muncă”, „Patentei de Întreprinzător” și 
a bugetului Serviciului;

• Planificarea ajutorului material în corespundere cu necesitățile tânărului și obiectivele stipulate 
în Planul Individualizat de Servicii;

• Distribuirea ajutorului material (suma) pentru fiecare beneficiar în procesul de intervenţie, 
în baza cererilor de solicitare a ajutorului material.

După decontarea banilor beneficiarul efectuează procurările fie de sine stătător, dacă are deprinderile 
necesare, fie cu sprijinul asistentului social, care monitorizează gestionarea prestațiilor oferite. În dosarul 
beneficiarului se anexează cecurile de casă, copii de pe facturile comunale, alte dovezi ale chetuielilor 
efectuate.

1.3. Profilul beneficiarului Serviciului Integrare Socio-Profesională.
 Criteriile de selectare.

Grupul țintă al Serviciului sunt tinerii defavorizaţi, vulnerabili care anumite impedimente în integrarea 
socială și profesională și anume:

•  Abilităţi sociale şi de viaţa independentă slab dezvoltate;
•  Probleme de ordin psiho-emoţional şi motivaţional;
•  Fără sprijin familial;
•  Lipsa unei locuinţe;
•  Resurse materiale insuficiente pentru a începe viaţa independentă;
•  Fără acte de identitate şi/sau alte acte legale;
•  Fără studii sau cu o meserie neretribuită pe piaţa muncii;
•  Neangajat și fără venituri stabile;
• Resurse materiale și financiare insuficiente de a iniția o activitate generatoare de venit, etc.

În cadrul Serviciului Integrare Socio-Profesională poate fi admis, tânărul conform următoarelor 
criterii de selectare:

Vârsta: 18–30 ani.
Statut social:

•  Din familie defavorizată;
•  Din familie monoparentală;
•  Orfan.

Categorie socială:

•  Părinte singur;
•  Familie tânără;
•  Orfan social;
•  Ex-deținut;
•  Victimă a Violenței în Familie (VVF);
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•  Victimă a Traficului de ființe Umane (VTFU).

Nu poate face subiectul admiterii în Serviciu:

• Tineri care nu se încadrează în categoria de vîrstă 18–30 ani sau care nu reprezintă o stare 
de vulnerabilitate pentru care sunt aplicabile serviciile;

• Tineri care nu manifestă motivație pentru obținerea veniturilor din muncă și schimbare a 
modului de viață;

• Categorii de tineri pentru care în Republica Moldova există alte tipuri de servicii specializate 
și anume:

 • Tineri cu deficienţă mintală sau locomotorie moderată şi severă;
 • Tineri bolnavi de alcoolism şi dependenţi de droguri;
 • Tineri bolnavi de TBC şi alte boli contagioase.

1.4. Parteneriate în prestarea Serviciului Integrare Socio-Profesională
În procesul de realizare a misiunii și a obiectivelor, specialiștii colaborează cu Autoritățile Publice 

Locale, agenții economici, agențiile de ocupare a forței de muncă, societatea civilă și alte instituții din 
comunitate. Aceste parteneriate favorizează tranziția tinerilor defavorizați la o viața socio-profesională 
activă și independentă. Interacțiunea cu Autoritățile Publice Locale are loc în scopul creării unui mediu 
favorabil de cooperare inter-sectorială în realizarea obiectivelor comune, precum și pentru a rezolva 
dificultățile întâmpinate de către tinerii defavorizați. Autoritățile de obicei apreciază Serviciul ca un sprijin 
real și eficient pentru a rezolva problemele comunitare, dar și ca răspuns la obiectivele strategice ale țării — 
susținerea tinerilor defavorizați în procesului de integrare socio-profesională. Partenerii Serviciului sunt:

•  Administrația Publică Locală (Consiliul Raional, Primăria);
•  Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă;
•  Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei;
•  Casa Teritorială de Asigurări Sociale;
•  Casa Națională de Asigurări în Medicină;
•  Instituţiile medicale din teritoriu: Spitalul raional, Centrul medicilor de familie;
•  Organul de Stare Civilă (Oficiul Stării Civile);
•  Serviciul de Eliberare a Actelor de Identitate (Secția de Evidență și Documentare a Populației);
•  Serviciul Fiscal de Stat din Moldova;
•  Camera Înregistrării de Stat;
•  Camera de Comerț și Industrie;
•  Furnizorii de formare profesională (Școli Profesionale, Centre de Instruire);
•  Direcţia Educație;
•  Biroul de Probațiune;
•  Executori judecătorești;
•  Organele de drept (judecătoria, procuratura);
•  Specialiști calificați în asistență juridică (notar, avocat);
•  Inspectoratul de poliţie;
•  Centrul Militar;
•  Agenții Economici;
•  Î. S. „CADASTRU” (Oficiul Cadastral);
• Instituții de stat și private (Centrul de asistență și protecție a victimilor violenței în familie și 

a traficului de ființe umane, Centre Maternale, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față 
de Copii, Centre de Reintegrare Socială a Tinerilor, Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, 
Centre regionale „NEXUS”, etc.);

•  Alte instituții.
Parteneriatele create în cadrul Serviciului favorizează realizarea activităților de:

•  Informarea reciprocă privind serviciile oferite;
• Oferirea spațiului pentru realizarea activităților (întâlniri în teritoriu cu beneficiarii, realizarea 
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trainigurilor de dezvoltare a abilităților);
•  Identificarea și referirea beneficiarilor;
•  Conectarea beneficiarilor către serviciile comunitare;
• Informarea cu privire la caracteristicile pieţii muncii (evoluţia, solicitările pieţii muncii, cererea 

şi oferta, participarea la târgul locurilor de muncă);
•  Formarea profesională;
•  Formarea și dezvoltarea deprinderilor practice;
•  Intermedierea angajării;
•  Angajarea beneficiarilor;
•  Inițierea, lansarea activităților generatoare de venit;
•  Perfectarea actelor de identitate;
•  Depășirea altor probleme de ordin juridic;
•  Înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
•  Protecția victimelor traficului de ființe umane și a violenței în familie;
•  Protecția drepturilor omului și ale copilului.
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2.1. Politici interne
„Politici interne” — sunt documente, obligatorii prin care se menține ordinea internă și activitatea 

eficientă a personalului, prevăd măsuri de prevenire a corupției în cadrul instituției, de protecție şi 
promovare a drepturilor copilului/tânărului. Parte componentă a Politicilor interne este Codul de conduită 
etică și profesională, care reprezintă o totalitate de principii generale pe baza cărora specialiştii se orientează 
în acţiunile întreprinse şi furnizează servicii de asistenţă psihosocială şi juridică, educaţionale, de abilitare 
economică tinerilor defavorizaţi.

Etica profesională stă la baza activităţii de asistenţă socială, reglementează relaţiileprofesionale ale 
personalului şi se referă la standardele de conduită ale acestora în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii, colegii 
şi alte categorii de profesionişti.

Codul de conduită etică și profesională oferă un set de valori, principii, standarde profesionale 
pentru a ajuta echipa multidisciplinară în procesul de identificare, evaluare, planificare şi soluţionare a 
problemelor persoanelor asistate.

Orice profesie este axată pe un sistem de valori care îi nuanţează misiunea socială şi direcţionează 
activitatea persoanelor care o exercită. Personalul trebuie să-şi asume răspunderea pentru consecinţele 
acţiunilor lor în conformitate cu valorile fundamentale, cu principiile etice generale ale asistenţei sociale. 
Valoarea reprezintă expresia unor preferinţe şi credinţe colective, dar în acelaşi timp şi ale unor orientări 
fundamentale şi principii generale.

Principiu înseamnă element fundamental, idee, lege de bază, regulă sau normă de acţiune, de 
comportare, de apreciere etc., căreia i se conformează (sau ar trebui să i se conformeze) un individ sau 
un grup social.

Principiile şi valorile care stau la baza prestării Serviciului Integrare Socio-Profesională:

• Universalitate;
• Obiectivitate şi imparţialitate;
• Eficienţă şi eficacitate;
• Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale;
• Cooperare şi parteneriat;
• Respectarea demnităţii umane;
• Libertatea de alegere;
• Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane;
• Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale;
• Confidenţialitatea;
• Securitatea benefiarului.

Un rol important în construirea relaţiilor, în desfăşurarea cu succes a activităţii de ajutorare a 
beneficiarilor îl au, de asemenea, valorile şi resursele personale ale specialiştilor implicaţi: căldura, 
onestitatea, deschiderea, creativitatea, sensibilitatea, angajamentul, optimismul etc. Specialiştii se confruntă 
zilnic cu nevoia de a lua decizii morale, ceea ce cere ca ei să posede un vast orizont ştiinţific, dar şi să 
cunoască bine valorile profesiei, de asemenea să-şi clarifice bine valorile personale, pe care să le raporteze 
la valorile profesiei, societăţii. Luarea deciziei cât mai aproape de cea adecvată aşteptărilor beneficiarilor, 
ţine de nivelul de cunoaştere a problemei şi de respectarea standardelor deontologice, de capacitatea lui 
de a stabili un echilibru între valorile personale, cele profesionale şi cele implicate în rezolvarea cazului 
concret.

2.2. Echipa multidisciplinară a Serviciului Integrare Socio-Profesională
Echipa multidisciplinară reprezintă un grup de profesioniști din diferite domenii de specialitate 

(asistență socială, psihologie, juridică, etc. care conlucrează, analizează, proiectează, iau decizii, realizează 
activități pentru asigurarea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați.

Echipa multidisciplinară este constituită din: şef Serviciu, asistent social, psiholog, jurist. Toţi specialiştii 
sus numiți sunt angajaţii instituţiei (Asociaţiei Obşteşti) prestatoare a Serviciului Integrare Socio-Profesională.

În realizarea Serviciului este esenţială munca în echipă. Dintre condiţiile necesare pentru buna 
funcţionare a echipei menţionăm:
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• Existența unui scop comun, a unor strategii de intervenție clare şi roluri bine definite pentru 
fiecare specialist, astfel încât să se producă rezultatele aşteptate într-un interval de timp 
determinat;

• Evaluarea continuă a nevoilor echipei şi membrilor ei, pentru identificarea şi rezolvarea 
problemelor (prin supervizare, suport, formare);

• Respectarea Codului de conduită etică şi profesională, care prevede norme de grup precise 
(rolul și locul fiecărui specialist în cadrul echipei, expertiza deținută și recunoscută formal, 
raportare pe cale ierarhică);

• Respectarea Fișei postului și Regulamentului de Organizare Interioară și Funcționare (ROIF);
• Conștientizarea diferenţelor de rol (sarcinile şi activităţile asumate de fiecare membru a 

echipei) care conduc la anumite modele de comportament.

În continuare, vom prezenta membrii echipei multidisciplinare, rolul, competențele și atribuțiile 
fiecăruia în realizarea Serviciului:

• Șef Serviciu;
• Asistent social;
• Psiholog;
• Jurisconsult.

Şef Serviciu — este specialistul responsabil de coordonarea activității prin acordarea suportului 
metodologic specialiștilor responsabili de implimentarea activităților prevăzute în Planul Individualizat 
de Servicii al beneficiarului, de conlucrare cu instituțiile comunitare, de referire a beneficiarului către alți 
specialiști și instituții comunitare care pot să-i ofere suport specializat pentru a depăși perioada dificilă 
și a rezolva problema.

Competenţe necesare specialistului Şef Serviciu:

• Cunoaşterea domeniului cu privire la serviciile sociale specializate, protecţia socială şi a 
drepturilor omului;

• Coordonarea echipei multidisciplinare;
• Medierea conflictelor echipei profesionale şi a beneficiarilor;
• Luarea deciziilor directe, imediate, legate de beneficiari;
• Competenţe specifice managementului serviciilor;
• Competenţe pentru dezvoltarea Serviciului şi asigurarea durabilităţii;
• Reprezentarea Serviciului în relaţiile cu comunitatea, cu autoritățile locale, precum și cu alte 

organizaţii necomerciale interesate să cunoască Serviciul şi eventual să-l multiplice.

Atribuțiile Şef Serviciu sunt următoarele:

• Indrumă şi coordonează echipa multidisciplinară;
• Intocmeşte programul de lucru al echipei multidisciplinare;
• Duce evidența cazurilor;
• Elaborează și duce evidența proceselor verbale;
• Elaborează și duce evidența deciziilor;
• Planifică și distribuie ajutorul material pentru beneficiari;
• Monitorizează realizarea intervențiilor în vedearea atingerii obiectivelor incluse în Planul 

Individualizat de Servicii și participă la toate etapele de asistență a beneficiarului;
• Organizează ședințe de lucru cu echipa multidisciplinară, pentru a discuta despre cazurile 

în lucru şi a lua decizii referitor la soluționarea acestora;
• Cumulează rapoartele lunare de la specialiștii echipei multidisciplinare;
• Elaborează raportul cumulativ lunar, trimestrial, anual și raportul narativ;
• Stabilește relații de colaborare cu prestatorii de servicii;
• Promovează Serviciul în cadrul comunităţii locale. 

Asistent social — este specialistul care evaluează necesitățile beneficiarului, oferă ajutorul necesar 
la moment, informează tinerii despre serviciile comunitare şi îi mediază în procesul de integrare socio-



profesională. Asistentul social este responsabilul de caz, care întocmește dosarul beneficiarului, identifică 
nevoile persoanei asistate şi a familiei acesteia (dacă este cazul), identifică cauzele care au generat situaţia 
de criză, susține tânărul în identificarea resurselor personale, a soluţiilor şi implementarea acestora.

Asistentul social se ocupă în principal cu integrarea socio-profesională a tinerilor cu diverse probleme 
sociale. Munca unui asistent social este aceea de a ajuta tinerii în rezolvarea problemelor legate de situaţia 
lor socială sau de viaţă personală.

Competenţe necesare specialistului asistent social în realizarea Serviciului:

• Cunoaşterea domeniului cu privire la serviciile sociale specializate, protecţia socială şia 
drepturilor omului;

• Capacitate de a lua decizii directe, imediate legate de beneficiari;
• Capacitate de culegere, analiză şi sinteză a informaţiei;
• Capacitate de înregistrare a cazurilor sociale (organizare, gestionare şi comunicare);
• Planificare a activităţilor şi elaborare a Planului Individualizat de Servicii;
• Aptitudini de stabilire şi menţinere a relaţiilor adecvate şi eficace cu beneficiarii;
• De relaţionare în grup cu reprezentanţii instituţiilor/organizaţiilor publice sau private;
• Capacitate de a se informa şi învăța în permanenţă;
• Atitudine pozitivă faţă de oameni;
• Capacitate de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
• Perseverenţă, urmărirea şi finalizarea scopului;
• Să cunoască importanţa şi funcţiile supervizării.

Atribuțiile asistentului social sunt următoarele:

• Evaluarea situaţiei sociale a tinerilor defavorizaţi;
• Perfectarea dosarelor beneficiarilor;
• Stabilirea celor mai adecvate mijloace şi modalităţi de integrare socio-profesională a 

beneficiarilor;
• Medierea beneficiarilor în identificarea locului de muncă, a locului de trai (gazdă);
• Informarea și ghidarea beneficiarului în procesul de accesare a serviciilor comunitare;
• Evidența intervențiilor și elaborarea raportului lunar;
• Organizarea și realizarea activităților tematice pentru beneficiari în vederea formării și 

dezvoltării abilităților sociale și de viață independentă.

Psiholog — este specialistul care asistă beneficiarul în procesul de depăşire a impasului existenţial, 
de dezvoltare personală și de autocunoaștere, de conștientizare a propriilor nevoi și de luare a deciziilor în 
acord cu acestea, în vederea integrării socio-profesionale, a atingerii stabilității şi independenței personale.

Competenţe necesare specialistului psiholog în realizarea Serviciului:

• Cunoştinţe teoretice şi practice de: psihologie, consiliere şi terapie a tinerilor în situaţie de 
criză;

• Evaluare psihologică;
• Definire a problemelor și adoptare a deciziei de intervenție;
• Planificare a activităţilor şi elaborare a Planului Individualizat de Servicii;
• Aptitudini de stabilire şi menţinere a relaţiilor adecvate şi eficace cu beneficiarii;
• Capacitate de procesare rapidă a informaţiei şi o abilitate crescută de a lua decizii corecte;
• Capacitate de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
• Perseverenţă, urmărirea şi finalizarea scopului;
• Să cunoască importanţa şi funcţiile supervizării.

Atribuțiile psihologului sunt următoarele:

• Evaluează nevoile de consiliere a beneficiarilor;
• Identifică şi analizează problemele cu care se confruntă beneficiarii;
• Stabileşte resursele necesare soluţionării problemelor identificate şi adoptă decizia de 

intervenţie;
• Evaluează interesele, abilitățile și valorile beneficiarilor;
• Realizează activităţi de orientare profesională și ghidare în carieră;
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• Consilierea individuală și de grup pentru adaptarea la locul de muncă și de trai;
• Duce evidența intervențiilor și elaborează raportul lunar;
• Organizează și participă la activități tematice pentru beneficiari în vederea formării și 

dezvoltării abilităților sociale și de viață independentă.

Jurist (jurisconsult) — este specialistul care oferă beneficiarilor informație şi consultanţă juridică, 
mediere, asistență în procesul de depășire a problemelor de ordin juridic.

Competenţe necesare specialistului jurist în realizarea Serviciului:

• Cunoştinte foarte bune de legislaţie;
• Capacitate de concentrare, analiză şi sinteză;
• Planificarea activităţilor şi elaborarea Planului Individualizat de Servicii;
• Stabilirea şi menţinerea relaţiilor adecvate şi eficace cu beneficiarii;
• Echilibru emoţional;
• Uşurinţă în stabilirea relaţiilor interpersonale;
• Capacitate de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilitatea;
• Capacitate de a se informa şi învaţa în permanenţă;
• Capacitate de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
• Perseverenţă, urmărirea şi finalizarea scopului;
• Să cunoască importanţa şi funcţiile supervizării.

Atribuțiile juristului sunt următoarele:

• Asistența beneficiarului în semnarea Contractului de Intervenții;
• Informare, consultanţă juridică (individuală și de grup);
• Mediere în soluționarea problemelor de ordin juridic;
• Reprezintă interesele tinerilor în cadrul instituţiilor comunitare accesate;
• Elaborează și duce evidența contractelor cu prestatorii de servicii (Registru „Contracte” 16);
• Duce evidența intervențiilor și elaborează raportul lunar;
• Organizează și participă la activități tematice în scopul formării abilităților sociale și de viață 

independentă.

2.3. Supervizarea şi evaluarea performanţelor profesionale
Supervizarea este un element care aduce plus-valoare calității serviciilor sociale. Astfel, standardele 

de calitate precizează faptul că supervizarea asigură calitatea serviciilor oferite beneficiarilor, menținerea 
obiectivității, a motivației și a unui optim profesional al personalului. Supervizare, din punct de vedere 
etimologic, înseamnă „a vedea de deasupra”, a privi lucrurile detaşat şi a vedea întreaga perspectivă 
coerentă.

Supervizarea este principala modalitate prin care un supervizor urmăreşte activitatea individuală 
şi colectivă a personalului şi asigură respectarea cerinţelor şi a sarcinilor de muncă. Scopul de bază a 
supervizării este crearea posibilităţilor ca personalul să-şi poată desfaşura activitatea în conformitate 
cu fişa postului, cu maximum de eficienţă posibil. Supervizarea este o activitate prin care personalul 
beneficiază de suport şi consiliere legată de activitatea profesională şi orientată spre sarcini profesionale 
sau de pregătire profesională.

Evaluarea performanţelor este definită ca aprecierea obiectivă a funcţionării de ansamblu a 
personalului în cadrul Serviciului pentru o perioadă determinată de timp. Evaluarea performanţelor se 
bazează pe criterii ce reflectă standardele serviciului instituţiei, este relaţionată cu fişa postului şi limitată 
în timp. Evaluarea performanţelor în cadrul procesului de supervizare este, atât formală, cât şi informală.

Evaluarea formală a performanţelor personalului presupune următorii paşi:

• stabilirea criteriilor;
• colectarea datelor/informaţiilor relevante;
• analiza rezultatelor care constituie evaluarea propriu-zisă.

Evaluarea informală are un rol important în motivarea specialiștilor. Aceasta se realizează mai ales 
prin oferirea cu regularitate a feedback-ului constructiv din partea şefului Serviciului, care ajută la rândul 
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său la dezvoltarea şi menţinerea standardelor organizaţionale.
Evaluarea competenţelor profesionale se efectuează în baza Fişei de evaluare a performanţelor 

personalului. Această Fişă de evaluare este destinată pentru a ajuta specialistul angajat şi supervizorul în 
procesul de evaluare a nivelului de atingere a scopurilor şi obiectivelor stabilite pentru perioada curentă de 
revizuire a performanţelor şi pentru a aduce argumente pentru o discuţie vizând performanţele propriu-zise.

În baza evaluării performanţelor personalului se identifică necesitatea formării continue a 
personalului, care se realizează în conformitate cu Standardele minime de calitate în domeniul serviciilor 
sociale. În mod specific, Standardele minime de calitate privind managementul de caz, menționează 
existența unui sistem de formare inițială și continuă. Conform prevederilor legale în vigoare, prin formare 
inițială, înțelegem formarea de tip universitar, asigurată prin forme academice de instruire în domenii 
socioumane, iar formarea profesională continuă este un mecanism aflat în strânsă legătură cu iniţiativa 
personalului, cu dorința acestuia de cunoaștere, dar și cu oferta de formare existentă pe piață.

Formarea continuă poate fi realizată în strictă conformitate cu nevoile de cunoaștere ale specialiştilor. 
Aceste necesităţi pot fi identificate în procesul de lucru şi de supervizare de către specialistul supervizor, fie 
în cadrul evaluărilor periodice a performanţelor personalului. Participând la formare continuă specialiştii 
obţin cunoştinţe aprofundate în teorii, metode și practici care au legătură cu domeniul de activitate. 
Formarea continuă reprezintă pentru fiecare cheia evoluţiei în carieră şi a dezvoltării personale. Acumularea 
de noi cunoştinţe şi abilităţi permite îmbunătăţirea poziţiei individuale în cadrul instituției și duce la 
creșterea calității serviciilor, care în rezultatul final se răsfrânge asupra bunăstării beneficiarilor. Și nu în 
ultimul rând, investiţia în formare aduce beneficii atât persoanei cât şi instituţiei în care aceasta lucrează.
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La peste un secol de la apariția sa, managementul de caz este de mare actualitate în asistența 
socială. În contextul său istoric, managementul de caz a apărut din necesitatea de a oferi o coordonare 
de calitate a serviciilor, dar şi de a furniza servicii sociale într-o manieră eficientă şi rentabilă. Obiectivul 
principal este acela de a optimiza funcţionarea beneficiarului prin oferirea de servicii de calitate. Definițiile 
managementului de caz în asistența socială sunt dependente de tipul de intervenție și de coordonare 
a acesteia, de implicarea și răspunsurile beneficiarilor dar și de modelul promovat de asistența socială.

Scopul managementului de caz este de a optimiza funcţionarea şi bunăstarea beneficiarului prin 
furnizarea şi coordonarea serviciillor de înaltă calitate, în cel mai eficient mod posibil. Este o metodă de 
a oferi servicii, prin care o echipă de profesionişti evaluează nevoile beneficiarului în colaborare cu el, 
coordonează, monitorizează şi-l susţin pentru a depăși impasul în care se află și ași spori calitatea vieții. 
Este un proces care implică parcurgerea unor etape interdependente, care sunt aceleaşi în soluţionarea 
fiecărui caz în parte.

Etapele managementului de caz (modelul A. O. „Demos”):

1. Identificarea şi înregistrarea adresărilor (potenţialilor beneficiari);
2. Evaluarea iniţială (a situației potenţialilor beneficiari);
3. Admiterea în Serviciu (deschiderea şi înregistrarea cazului);
4. Evaluare complexă (a beneficirilor);
5. Planificarea Serviciilor — Planul Individualizat de Servicii;
6. Implementarea Planului Individualizat de Servicii — realizarea intervențiilor;
7. Monitorizarea;
8. Reevaluare Planului Individualizat de Servicii;
9. Închiderea cazului;

10. Monitorizarea post-intervenție.

3.1. Identificare și înregistrare a adresărilor
Procesul de identificare a tinerilor aflați în dificultate este realizat de către specialiștii echipelor 

multidisciplinare prin interacțiunea activă cu membrii comunității precum și cu instituțiile publice din 
comunitate: Primăria, Consiliul Raional, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, etc. Pentru facilitarea 
procesului de identificare a potențialilor benficiari și sporirea acesului tinerilor vulnerabili, către Serviciul 
Integrare Socio-Profesională, echipa multidisciplinară informează, sensibilizează comunitatea și stabilește 
relații de colaborare eficientă cu instituțiile publice și membrii comunității.

Informarea are loc prin:

• Ședințe de lucru informative despre Serviciu, cu specialiștii: Consiliului Raional (vicepreședintele 
pe domeniul social), Primăriei (autoritatea tutelară locală și specialistul în problemele tineretului 
și sportului), Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei (autoritatea tutelară teritorială, 
specialiștii principali și asistenţii sociali comunitari), altor instituțiii publice (Agenția Teritorială 
de Ocupare a Forței de Muncă, Biroul de Probațiune, Centrul Medicilor de Familie, etc.).

• Plasarea articolelor de informare cu privire la Serviciu, în mass-media. Deasemena frecvent 
sunt plasate articole despre Serviciu şi succesele tinerilor pe blog-ul Prestatorului de Serviciu. 
Acesta reprezintă şi el o sursă de infomare pentru tinerii care au în mediul lor de comunicare, 
semeni în dificultate.

• Utilizarea paginilor de socializare. Este o modalitate atât de informare cât și de comunicare 
cu tinerii defavorizați.

• Informarea de la om la om. Tânărul poate auzi despre Serviciul Integrare Socio-Profesională 
de la semenii săi, care au beneficiat de Serviciu şi manifestă un grad înalt de satisfacţie.

Referirea.

Pentru referirea tinerilor către Serviciul Integrare Socio-Profesională se păstrează legătura cu 
comunitatea. Referirea beneficiarilor este bilaterală, ea se poate face de către reprezentantul unei instituţii 
de stat sau private direct de către Serviciu și invers în caz de necesitate din partea Serviciului către instituțiile 
publice sau private.
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Referirea cazului urmăreşte scopul de soluţionare rapidă şi eficientă a situaţiei tânărului și reprezintă 
un set de reguli şi proceduri privind traseul pe care-l parcurge beneficiarul.

Acte necesare referirii:

• Formular de referire17;
• Copia actului de identitate;
• Alte copii ale actelor ce confirmă dificultatea (vulnerabilitatea).

Înregistrarea adresării — proceduri:

• Fiecare adresare este înregistrată în Registru „Adresări” 18, în care se notează toată informaţia 
oferită de către tânăr. Adresatul este informat despre faptul că informația obținută este 
înregistrată, dar totodată este asigurat de confidențialitatea datelor personale.

• Primul interviu este realizat de asistentul social sau alt specialist prezent la oficiu (șef Serviciu, 
psiholog, jurist). Acest interviu are drept scop culegerea de informații pentru definirea 
problemei cu care se confruntă tânărul.

• Deasemenea, tânărul comletează și semnează ”Cerere de solicitare Serviciu” 19, pe numele 
șefului Serviciului, în care stipulează motivul adresării. Colectarea și păstrarea cererilor este 
în responsabilitatea șefului Serviciului.

• După realizarea interviului tânărul este informat despre faptul, că răspunsul cu privire la 
admiterea sau respingerea cererii, îl va primi telefonic, timp de 5 zile lucrătoare.

3.2. Evaluare inițială
Evaluarea iniţială este o investigare realizată de către specialiștii Serviciului pentru verificarea 

veridicității informației primite de la tânăr. O bună evaluare iniţială trebuie să corespundă următoarelor 
cerinţe:

• Să înceapă de la situaţia în care se află beneficiarul la momentul adresării;
• Să conţină descrierea problemei şi specificarea necesităţilor;
• Să fie respectată intimitatea și demnitatea persoanei, să nu conţină prejudecăţi din partea 

specialiștilor;
• Să obțină informații ample despre resursele interne și externe ale tânărului, care i-ar facilita 

depășirea problemelor cu care se confruntă.

Evaluarea iniţială se desfăşoară în cel mult 5 zile de la data de înregistrare a cererii și presupune o 
investigare sumară a situației beneficiarului pentru a decide dacă acesta se încadrează sau nu în criteriile 
de selectare a Serviciului:

• Specialiștii contactează alte instituţii, reprezentanți ai APL, sau alte persoane de referință, 
pentru a confirma informaţia oferită de solicitant.

• În cazul în care informația obținută este insuficientă pentru a lua o decizie, echipa multi 
disciplinară efectuiază o vizită la domiciliul tânărului pentru evaluarea și constatarea condițiilor 
de trai. Datele sunt incluse în „Raport de constatare a condițiilor de trai” 20.

• Cazul este discutat în cadrul ședinței echipei multidisciplinare. Echipa se întrunește 
săptămânal (în ziua de luni) pentru planificarea activităților, evaluarea cazurilor, analiza 
solicitărilor, etc. Dar în mod de urgență, se poate întruni, ori de câte ori este nevoie pentru 
a discuta o adresare sau alte situații apărute în procesul de lucru.

• Fiecare ședință este protocolată cu „Proces verbal” 21, întocmit de către șeful Serviciului 
(în conținut se face referire la registru „Adresări”, „Raportul de constatare a condițiilor de 
trai”, observațiile specialiștilor și altă informație obținută de la diferite resurse pentru fiecare 
caz în parte).

• Evidența proceselor verbale este în responsabilitatea șefului Serviciului și sunt înregistrate 
în Registru „Procese verbale” 22.

• In situații de urgență și dacă la interviul preliminar este prezentă echipa formată din minim 
3 membri, beneficiarului ii poate fi adus la cunoștință rezultatul imediat (în câteva ore).

17 A se vedea Anexa 17. Formular de referire.
18 A se vedea Anexa 18. Registru „Adresări”.
19 A se vedea Anexa 19. Cerere de solicitare Serviciu.

20 A se vedea Anexa 20. Raport de constatare a condițiilor de trai.
21 A se vedea Anexa 21. Proces verbal.
22 A se vedea Anexa 22. Registru „Procese verbale”.



• În cazul acceptării cererii, tânărul este contactat și stabilită data întrevederii, este informat 
despre actele necesare pentru deschiderea cazului:

a)   Copia Buletinului de Identitate/Certificat de Naştere sau alt certificat emis de organele       
      competente ce atestă identitatea persoanei;
b)  Componenţa familiei eliberată de Administația Publică Locală;
c)   Alte acte ce atestă vulnerabilitatea (după caz, statutul de orfan, acte de deces/divorţ 
      etc.);
d)   Copia atestatului/certificatului despre finisarea studiilor gimnaziale şi sau profesionale 
      (necesare la formare sau reconversie profesională);
e)   Formular de referire din partea instituţiilor din comunitate.

În urma evaluării iniţiale echipa multidisciplinară poate:

• Să respingă cererea, motivând decizia prin care persoanei i s-a refuzat acordarea serviciilor 
solicitate;

• Să efectueze evaluarea complexă;
• Să refere cazul în situaţii de urgenţă, la alte instituții comunitare, pentru accesarea serviciilor 

corespunzătoare.

3.3. Admitere în Serviciu
În baza procesului verbal al echipei multidisciplinare, pentru cazul acceptat se emite, de către șeful 

Serviciului, „Decizie” 23 cu privire la deschiderea cazului. Decizia se întocmește individualizat pentu fiecare 
caz în parte.

• Deciziile sunt înregistrate în Registru „Decizii” 24.
• În decizie este indicată data deschiderii cazului și întocmirii dosarului în vederea colectării 

informației și întreprinderii acțiunilor necesare pentru soluționarea cazului.
• Dosarul beneficiarului este înregistrat în Registru „Dosare” 25.
• Asistentul social pregătește dosarul beneficiarului atât în format electronic, cât și în format 

hârtie. Toate instrumentele completate ulterior și documentele solicitate sau perfectate, sunt 
anexate la dosarul beneficiarului în consecutivitatea realizării sau emiterii lor.

• Asistentul social completează un Formular „Evaluare inițială a cazului” 26 — informația este 
preluată din registru „Adresări”.

• În decurs de trei zile de la emiterea deciziei cu privire la deschiderea cazului, beneficiarul 
împreună cu juristul semnează un „Contract de Intervenție” 27. La semnarea Contractului 
beneficiarului i se comunică în termeni accesibili, informaţia privind drepturile și obligațiile, 
răspunderea părților, precum și termenul de valabilitate a acestuia.

În conformitate cu prevederile art. 666 din Codul Civil, Contractul de Intervenție reprezintă acordul de 
voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi 
juridice. Părţile contractante, pot încheia în mod liber, în baza normelor generale de drept, contracte şi 
pot stabili conţinutul lor. Contractul încheiat legal obligă părţile nu numai la ceea ce au stipulat expres, 
dar și la tot ceea ce rezultă din natura lui în conformitate cu legea, cu uzanţele sau cu principiile echităţii. 
Contractul poate fi modificat sau reziliat numai în conformitate cu clauzele sale ori prin acordul părţilor daca 
legea nu prevede altfel. Prin „Contract de Intervenție” se înţelege că o parte care se numeşte „Prestator” 
se obligă să presteze celeilalte părţi, numită „Beneficiar” anumite servicii. În cadrul Serviciului, asistența 
este oferită gratuit. Raporturile în cadrul contractului de prestări servicii încetează la expirarea perioadei 
pentru care au fost stabilite.

Elementele Contractului:
I. Data, locul.

II. Părțile și obiectul contractului — Asociaţia Obștească, în persoana șefului Serviciului (denumită  
           Prestator), solicitantul de servicii (denumit Beneficiar) şi serviciile prestate în cadrul programului   
           „SVIS-Moldova”.

III. Drepturile şi obligaţiile Prestatorului — vor fi descrise drepturile și obligaţiile asumate de Prestatorul  
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26 A se vedea Anexa 26. Formular „Evaluare inițială a cazului”.
27 A se vedea Anexa 27. Contract de Intervenție.



           de servicii, care vor intra în aplicare din momentul semnării Contractului.
3.1. Drepturile Prestatorului;
3.2. Obligaţiile Prestatorului.

IV. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului — vor fi descrise drepturile și obligaţiile asumate de beneficiar 
           care vor intra în aplicare din momentul semnării Contractului.

4.1. Drepturile Beneficiarului;
4.2. Obligaţiile Beneficiarului.

V. Răspunderea părţilor — vor fi specificate:
5.1. Măsurile ce se impun la încălcarea prevederilor Contractului;
5.2. Numărul de exemplare în care se încheie Contractul.

VI. Termenul de valabilitate a Contractului: concomitent vor fi specificate perioada de valabilitate a 
           Contractului, adică 6 luni și vor fi descrise clauzele ce servesc la rezilierea Contractului.

VII. Semnătura șefului Serviciului și a beneficiarului.

3.4. Evaluare complexă
Evaluarea complexă se realizează de către specialiştii echipei multidisciplinare cu participarea 

obligatorie a beneficiarului şi se finalizează în termen de cel mult 5 zile de la data deschiderii cazului. Ea 
presupune o investigare și o analiză amănunţită a tuturor elementelor care sunt implicate în cazul respectiv: 
beneficiarul și mediul său de viață, familia şi sistemul de relații sociale, factorii care au generat situaţia de 
risc, resursele posibile pentru rezolvarea cazului, etc. Toate datele și informația acumulată este folosită 
la completarea instrumentului de lucru „Ancheta Socială” 28.

Ancheta Socială este o metodă de investigație intemeiată pe diferite tehnici de culegere și de 
prelucrare a informației, în scopul analizei situației sociale și economice a beneficiarilor. Ancheta socială 
se completează de asistentul social, însă la evaluarea complexă participă toți membrii echipei, realizând 
următoarele activități:

• Discuții pentru identificarea necesităților și a dificultăților beneficiarului;
• Evaluarea individuală și consilierea pentru identificarea soluțiilor;
• Discuții, apeluri telefonice cu membrii familiei și alți actori comunitari.

Ancheta Socială în cadrul Serviciului are următoare structura:

• Date despre beneficiar — Nume, Prenume, date de identitate personală, adresă, ocupație, 
statut al beneficiarului;

• Date despre familie — Nume, Prenume membri ai familiei, statut social, ocupaţie, grad de 
rudenie, inclusiv persoane de încredere pentru beneficiar sau care locuiesc la aceeaşi adresă;

• Istoricul social — este partea narativă a Anchetei Sociale, unde se descriu evenimentele 
importante din viața beneficiarului, precum și aspecte ce țin de problema existentă; Aceste 
evenimente importante fac referire la naștere, copilărie, educație, căsătorie, decese, 
instituționalizare, etc.;

• Condițiile de trai — cuprind datele despre spațiul locativ, numărul de camere, tip de locuință, 
bunurile care sunt în locuință, acces la rețele, stare de igienă, etc.;

• Venituri — se înregistrează toate sursele venitului familial (salarii, prestații, indemnizații, 
alocații, bursă, etc.). Se înregistrează dacă veniturile sunt stabile sau dacă sunt ocazionale, 
se precizează lipsa de venituri;

• Alte informaţii privind personalitatea şi viaţa beneficiarului — atitudinea faţă de muncă/
educaţie şi realizări, atitudinea faţă de oameni (colegi, semeni, vecini ş. a.), faţă de sine și 
faţă de bunuri;

• Situaţia curentă a beneficiarului (probleme identificate) — sunt arătate problemele cu care 
se confruntă tânărul în baza observațiilor din punct de vedere: social, psihologic, juridic, al 
abilităților de viață independentă, etc.;

• Observaţii din relatările membrilor de familiei și membrilor comunităţii — (capacităţi, 
competenţe, dorinţe/viziuni ale beneficiarului, stare a sănătăţii, problemele cu care se 
confruntă, etc);
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• Surse folosite — sunt arătate toate sursele din care am obținut informația cu privire la 
beneficiar (organizaţii, instituţii, membri ai comunităţii — vecini, fraţi, semeni etc);

• Concluzii şi recomandări — se referă la situația generală a beneficiarului, conform datelor 
constatate și se menționează toate propunerile privind soluționarea cazului.

3.5. Planificare a Serviciilor.  Planul Individualizat de Servicii
În rezultatul evaluării complexe, se vor recomanda acţiuni de intervenţie care vor fi stipulate într-un 

„Plan Individualizat de Servicii” 29. Echipa multidisciplinară împreună cu beneficiarul identifică resursele 
care pot fi folosite, din cele disponibile şi partenerii de implementare a acţiunilor planificate. Proceduri 
de planificare:

• Planul Individualizat de Servicii este stabilit după identificarea necesităţilor individuale ale 
beneficiarului;

• Activitățile din Plan sunt stabilite de către specialiștii echipei multidisciplinare împreună cu 
beneficiarul;

• Semnarea Planului de către beneficiar va avea loc la următoarea întrevedere;
• Planul este revizuit după 3 luni de asistență, iar în caz de necesitate se poate revizui și mai 

devreme;
• Rezultatele asistenței din această perioadă și obiectivele noi sunt incluse în formularul 

„Revizuire Plan Individualizat de Servicii”;
• Toate intervenţiile realizate de către specialişti, în procesul de asistență sunt înscrise în 

„Raportul de Intervenţii” din dosarul beneficarului;
• Instrumentele de lucru ca: „Ancheta Socială”, „Planul Individualizat de Servicii”, „Raportul 

de Intervenții”, sunt completate mai întâi în format electronic, apoi anexate la dosarul 
beneficiarului (în format hârtie).

Planul Individualizat de Servicii se întocmeşte de către responsabilul de caz (asistentul social) din 
cadrul Serviciului, împreună cu beneficiarul, completat de către echipa multidisciplinară (psiholog, jurist, 
șef Serviciu), în baza rezultatelor evaluării iniţiale şi evaluării detaliate (Ancheta Socială) a beneficiarului.

Întocmirea Planului începe imediat după semnarea deciziei cu privire la admiterea în Serviciu şi a 
contractului de intervenții între Beneficiar şi Prestator. Se recomandă ca planul să fie întocmit timp de 10 
zile de la momentul admiterii şi semnării contractului.

Planul conţine următoarele elemente:

• Data întocmirii, nr. Dosar;
• Nume, Prenume beneficiar;
• Tipul de servicii;
• Obiective specifice pentru fiecare tip de serviciu ce urmează a fi acordat;
• Intervenţiile specifice prin ce se propune atingerea obiectivelor specifice;
• Responsabilul pentru realizarea intervențiilor potrivit tipului de servicii.

La completarea Planului, responsabilul de caz (asistentul social) poate să includă datele despre 
prestaţii ca să determine resursele disponibile ale beneficiarului, inclusiv resursele ce urmează a fi acordate 
pentru a contribui la rezolvarea problemei.

3.6. Implementare a Planului Individualizat de Servicii — Realizare a    
        intervențiilor
Intervenţiile se referă la activităţile propuse de către responsabilul de caz în comun cu echipa 

multidisciplinară în scopul atingerii obiectivelor specifice al fiecărui tip de asistență, şi realizării Planului 
Individualizat de Servicii, asigurând astfel beneficiarului un suport eficient.

Intervenţiile servesc drept instrument direct pentru monitorizarea implementării Planului, de către 
specialiștii echipei multidisciplinare, numărul cărora, tipul şi modul realizării sunt reflectate într-un „Raport 
de Intervenţii” 30.
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Raportul de intervenţii reprezintă instrumentul principal de monitorizare în dinamică a cazului, 
este mecanismul ce serveşte la revizuirea planului, la identificarea obiectivelor şi activităţilor noi pentru 
a eficientizarea inegrarea socio-profesională a beneficiarului.

Reieşind din cele expuse raportul de intervenţii reprezintă un document dinamic care include:

• Nume Prenume beneficiar, nr. dosar;
• Numărul intervenţiei;
• Data realizării;
• Tipul de servicii;
• Intervenţia realizată și responsabilul de intervenția respectivă;
• Observaţiile cu privire la rezultatele intervenţiei (comentariile specialistului care efectuează 

intervenţia, comentariile beneficiarului sau altor persoane implicate în intervenţie, planificarea 
următoarei intervenţii).

În cadrul Serviciului sunt realizate anumite proceduri de lucru și acțiuni specifice de intervenție 
precum și mobilizarea, implicarea tuturor membrilor echipei multidisciplinare, a altor resurse financiare, 
materiale, comunitare în vederea rezolvării cazului prin realizarea obiectivelor Planului Individualizat de 
Servicii. Activitățile de bază realizate de către membrii echipei multidisciplinare a Serviciului sunt:

• Beneficiarii în comun cu asistentul social, responsabil de caz, vor face investigaţii pentru 
identificarea unui loc de muncă, pentru identificarea și selectarea unui spaţiu de locuit 
temporar (gazdă), în caz de necesitate vor identifica și selecta obțiunile de formare 
profesională și nu în ultimul rând vor forma și dezvolta deprinderide viață independentă;

• Beneficiarii împreună cu juristul vor negocia condiţiile de închiriere a spaţiului de locuit, vor 
perfecta acte de identitate și vor depăși alte probleme juridice;

• Psihologul pe parcursul perioadei de asistenţă va realiza o serie de consilieri individuale cu 
beneficiarul pentru a-l pregăti psihologic pentru viaţa independentă şi după închiderea cazului;

• Șeful Serviciului va superviza și monitoriza cazul, asigurând ca tânărul să beneficiaze, atât 
de asistență în procesul de integrare socio-profesională conform necesităților individuale, 
cât și de prestațiile sociale în limita bugetului planificat.

3.7. Monitorizare
În procesul de asistență a beneficiarului, are loc monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor 

înregistrate, a deciziilor şi intervenţiilor realizate, verificarea implementării Planului Individualizat de 
Servicii în corespundere cu rezultatele așteptate. Monitorizarea serviciilor prestate constituie un proces 
de colectare continuă şi sistematizată a informaţiei, prin care se analizează dinamica progreselor privind 
realizarea activităţilor şi atingerea obiectivelor planului. Monitorizarea implementării planului se realizează 
de către șeful Serviciului, care verifică situația tânărului conform datelor și activităților înregistrate în 
Raportul intervenții de către membrii echipei multidisciplinare. Monitorizarea furnizării serviciilor începe de 
la planificarea obiectivelor și continuă până la momentul când procesul de asistență nu se mai dovedeşte 
a fi necesar și prevede următoarele:

• Implicarea activă a tânărului pe tot parcursul managementului de caz;
• Controlul asupra demarării serviciilor/activităţilor prevăzute în Planul Individualizat de Servicii 

(monitorizarea la locul de muncă, de trai, de studii);
• Verificarea modului de furnizare a serviciilor/activităţilor (ex. progrese obţinute, atingerea 

obiectivelor, probleme apărute etc.), în limita de timp stabilită în Contractul de intervenție;
• Asigurarea comunicării eficiente între părţile implicate în rezolvarea cazului.

A evalua înseamnă a estima, a măsura şi a analiza o situaţie dată (iniţială) sau un traseu parcurs, 
cu scopul de a cunoaşte şi a înțelege o problemă socială, de a elabora ipoteze explicative şi obiective de 
lucru sau de a controla/monitoriza o situaţie/acţiune, utilizând în acest sens criterii şi instrumente specifice 
(grile de analiză/evaluare, teste, rapoarte, ş. a.). Această parte a procesului este individualizată, deoarece 
fiecare tânăr este unic în felul său.

Evaluarea serviciilor prestate constituie un proces de analiză a datelor monitorizării şi a altor 
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informaţii pentru a aprecia actualitatea obiectivelor stabilite, gradul de realizare a serviciilor, eficienţa, 
impactul şi durabilitatea acestora, evaluarea modului în care beneficiarul funcţionează, cu identificarea 
punctelor tari şi slabe și a resurselor disponibile. Evaluarea este un proces care se desfăşoară într-o 
perioadă determinată de timp, dar nu are un caracter definitiv.

3.8. Revizuire a Planului Individualizat de Servicii
În procesul de oferire a Serviciului Integrare Socio-Profesională pentru tinerii aflați în dificultate, are 

loc colectarea permanentă a informațiilor cu privire la situația beneficiarilor și sunt organizate periodic 
ședințe ale echipei multidisciplinare, ce vizează re-evaluarea situaţiei tânărului, pentru a măsura progresele 
făcute şi a revizui obiectivele propuse în Planul Individualizat de Servicii. Planul este revizuit o dată la trei 
luni, iar rezultatele asistenței din această perioadă și obiectivele noi propuse sunt incluse în formularul 
„Revizuire Plan Individualizat de Servicii” 31, care cuprinde:

• Data revizuirii ;
• Obiective nerealizate;
• Cauza;
• Modificările sau schimbările propuse;
• Concluzii şi recomandări;
• Semnătură responsabil de caz și beneficiar.

Metode şi tehnici utilizate în scopul revizuirii planului:

• Consilierea individuală;
• Observaţia, în cadrul căreia este urmărită calitatea integrării sociale a beneficiarului;
• Analiza progreselor beneficiarului;
• Şedinţa echipei multidisciplinare în cadrul căreia se discută situația beneficiarului și se propun 

măsuri de îmbunătățire a planului.

Termenul prevăzut pentru reevaluarea situației beneficiarului și revizuirea planului este cel puțin o 
dată la trei luni de asistență, iar în caz de necesitate se poate revizui și mai devreme.

Concluziile deduse în urma revizuirii planului sunt:

• Obiectivele propuse în plan sunt realizate, deci putem închide cazul;
• Implementarea planului este realizată în direcția atingerii scopurilor, continuăm să lucrăm;
• Indiferent de toate eforturile depuse, rezultatele nu sunt atinse și sunt identificate anumite 

impedimente, astfel se propune ajustarea planului, atragerea altor resurse suplimentare 
sau la necesitate și a altor servicii. În această situație este stabilit un nou plan de asistență 
și cazul continuă să rămână deschis;

• Beneficiarul refuză să se implice în realizarea obiectivelor planului, deci dacă tânărul nu 
cooperează și are un comportament iresponsabil, este necesar de pus întrebarea încetării 
cooperării și sistarea serviciilor prin rezilierea Contractului de intervenție (nu este recomandat 
la infinit se se extindă asitența beneficiarului, el trebuie responsabilizat, iar în cazul în care 
comportamentul lui este neconstructiv și iresponsabil atunci cooperarea poate fi încetată).

Informația respectivă ne ajută să determinăm eficienţa serviciilor acordate, necesitatea continuării 
intervenţiei prin îmbunatățirea Planului Individualizat de Servicii sau sistarea intervențiilor.

3.9. Închidere a cazului
Închiderea cazului și întreruperea asistenței oferite beneficiarului trebuie să fie planificată din timp 

și să se bazeze pe înregistrarea de progrese durabile în dinamica cazului și evaluarea situației tânărului. 
Decizia de închidere a cazului se ia de către echipa multidisciplinară în cadrul ședinței, unde este prezentată 
situația tânărului. În cazul deciziei de închidere a cazului:

• Șeful Serviciului emite o „Decizie cu privire la închiderea cazului” 32;
• Beneficiarul este informat despre această decizie;
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• Cazul este închis după 14 zile de la emiterea deciziei;
• Până la închiderea cazului este completat de către asistentul social „Raportul la închiderea 

cazului” 33.

Conținutul acestui raport este:

• Nr. dosarului, data întocmirii raportului;
• Nume, Prenume beneficiar;
• Data iniţierii cazului;
• Data închiderii cazului;
• Perioada de monitorizare;
• Situația iniţială;
• Progrese obținute de către beneficiar;
• Dificultățile întâmpinate în procesul de asistență;
• Temeiul închiderii cazului;
• Recomandările făcute beneficiarului la închiderea cazului;
• Semnătură responsabil de caz.

Închiderea cazului are loc atunci când:

• Sunt realizate obiectivele propuse în cadrul Planului Individualizat de Servicii și beneficiarul 
este integrat socio-profesional.

• Expiră termenul pentru care a fost încheiat Contractul de Intervenție (șase luni), dar cu 
posibilitatea de prelungire a termenului cu maxim șase luni, în scopul finisării procesului 
de intervenție.

• Beneficiarul nu se implică în realizarea obiectivelor propuse în plan:
 – Nemotivat și sistematic absentează de la trainingurile de dezvotare a abilităților  
  sociale și de viață independentă

 – Nu se implică în activitățile planificate cu specialiștii,
 – Nu utilizează ajutorului material conform destinației.

• Beneficiarul înaintează în scris o „Cerere de sistare Serviciu”. 34

Tinerii care au beneficiat anterior de Serviciul Integrare Socio-Profesională şi au nimerit repetat 
într-o situaţie de dificultate pot să se adreseze din nou către Serviciu şi cazul poate fi redeschis (în același 
dosar), cu condiția să se încadreaze în criteriile de selectare. Astfel după închiderea cazului se menține 
contactul cu beneficiarul, iar în caz de necesitate, tânărul este susținut de specialiștii Serviciului.

3.10. Monitorizare post-intervenţie
Monitorizarea post-intervenţie prevede urmărirea calităţii integrării socio-profesionale a 

beneficiarului, colaborarea cu membrii structurilor comunitare din comunitatea în care locuieşte tânărul, 
în vederea consolidării rezultatelor obţinute în urma implementării Planului Individualizat de Servicii. 
Deasemenea trebuie precizat faptul, că după închiderea cazului monitorizarea post-intervenție se realizează 
pentru o perioadă de trei luni. Perioada de monitorizare post-intervenție poate fi extinsă în funcţie de 
situația beneficiarului. Responsabilitatea solicitării acestei extinderi fiind a asistentului social, bazată pe 
evaluarea în dinamică a situației tânărului.

Obiectivul principal al monitorizării post-intervenții este acela de a asigura durabilitatea rezultatelor 
obținute în cadrul procesului de implementare a Planului Individualizat de Servicii și de a accentua reușita 
și calitatea integrării socio-profesionale a tinerilor aflați în dificultate. Intervențiile realizate de către 
specialiști în această perioadă, deasemenea și observațiile, constatările, concluziile sunt înregistrate în 
Raportul Intervenții din dosarul beneficiarului.
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4.1.  Evidența, arhivarea și păstrarea datelor — instrumente 
         și proceduri de completare
Conform dicționarului explicativ al Limbii române termenul „evidență” înseamnă activitatea care 

asigură informarea permanentă și precisă despre situația dintr-un anumit domeniu prin înregistrarea 
și controlul proceselor, fenomenelor, lucrurilor, bunurilor, persoanelor din punct de vedere cantitativ și 
calitativ.

Instituțiile și specialiștii care colectează şi stochează date cu caracter personal, au obligaţia de a 
le păstra astfel încât să fie asigurată confidenţialitatea şi securitatea persoanelor. Aceste obligaţii sunt 
subsumate dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, reglementat prin Legea nr. Nr.133 din 
08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal //Monitorul Oficial Nr. 170–175/492 din 14.10.2011.

Termenul date cu caracter personal presupune orice informaţie referitoare la o persoană fizică 
identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana 
care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai 
multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În cadrul Serviciului Integrare Socio-Profesională înregistrarea, păstrarea şi utilizarea datelor cu 
caracter personal ale tinerilor se efectuează în conformitate cu prevederile Legii. Specialiștii implicați sunt 
obligați conform procedurilor interne și a Codului de conduită etică și profesională, să asigure păstrarea 
şi utilizarea datelor în regim de confidenţialitate, conform normelor legale în vigoare. Procedura de 
înregistrare și păstrare a datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţământul subiectului datelor 
cu caracter personal (persoane interesate de Serviciu și beneficiari ai acestuia).

Informația este colectată și înregistrată în următoarele instrumente de lucru:

• Registru „Adresări”;
• Registru „Dosare”;
• Registru „Decizii”;
• Registru „Dispoziții”;
• Registru „Procese-verbale”;
• Registrul „Contracte”;
• Alte registre de evidență a datelor despre beneficiari.

În conformitate cu punctul III.1.6. al Contractului de intervenție, șeful Serviciului asigură accesul 
necondiţionat al beneficiarilor la datele care îi vizează, din dosarul personal. După încetarea acordării 
serviciilor, dosarul personal al beneficiarului se arhivează și se înregistreză în Registru „Dosare arhivate”35. 
Documentele pot fi arhivate atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic. Dosarul personal al 
beneficiarului este arhivat la sediul instituției prestatoare a Serviciului pe o perioadă de 5 ani. Dosarele 
beneficiarilor și alte documente interne sunt păstrate în spații cu condiţii optime de temperatură, umiditate, 
securitate, astfel încât să fie evitată degradarea, distrugerea sau sustragerea documentelor.

4.2.  Raportarea datelor — instrumente și proceduri de completare
Raportarea este un proces ce ne ajută să înregistrăm și să comunicăm rezultatele activităților 

planificate, care presupune mai mullte aspecte: analiza indicatorilor, monitorizarea lor pe o perioada 
determinată, colaborarea intersectorială, analiza rezultatelor activităților raportate, atingerea obiectivelor 
etc.

Rapoartele sunt principalele căi sau canale de informare pentru finanțatori, autorități, comunitate în 
general, care, pe langă faptul că asigură evaluarea și comunicarea modului în care sunt realizate obiectivele, 
contribuie și la construirea credibilității față de activitatea prestatorului de Serviciu. Către finanțator 
raportarea se realizează conform contractului (în forma și limba specificată, în numărul de exemplare, cu 
subiectele și periodicitatea solicitată).

Raportarea în cadrul Serviciului trebuie să aibă în vedere următoarele:

• Definirea rezultatelor obținute;
• Relevanța serviciului;
• Obiectivele urmărite;
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35 A se vedea Anexa 36. Registru „Dosare arhivate”.
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• Grupul țintă;
• Evidențierea obstacolelor/dificultăților;
• Identificarea rezultatelor neplanificate;
• Evidențierea valorii adaugate în cadrul Serviciului, etc.

Raportarea este atât narativă, cât și financiară:
Rapoartarea narativă conține date cantitative și calitative:

• Datele necesare pentru identificarea Prestatorului și a finanțatorului;
• Descrierea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute;
• Descrierea abaterilor față de planificarea inițială, etc.

Suplimentar la rapoarte se anexează diferite documente și materiale (conform cerințelor specifice 
ale finanțatorului):

• Copii ale produselor din cadrul Serviciului (pliante, materiale informative, broșuri, ghiduri, etc.);
• Rapoarte interne (ale specialiștilor echipei multidisciplinare);
• Baze de date;
• Registre de evidență;
• Tabele, grafice;
• Materiale/documente obținute;
• Declarații/acorduri, etc.

Raportarea financiară și a evidenței contabile este emisă de către managerul financiar al Prestatorului 
Serviciului și include diferite documente/materiale:

• Bugete de cheltuieli;
• Bugete rectificate;
• Declarații;
• Liste de documente justificative pentru cheltuielile făcute (eventual copii pentru unele 

documente), etc.

Periodicitatea raportării în cadrul Serviciului.

• Raportarea de rutină — raportarea intervențiilor cu beneficiarii, raportarea intervenților pe 
activități, raportarea situației per beneficiar, rapoarte ale ședințelor echipei multidisciplinare 
(procesele verbale), rapoarte pe activități de dezvoltare a abilităților sociale și a deprinderilor 
de viață independentă (traininguri), etc.;

• Raportarea lunară — conține rezultatele activităților specialiștilor obținute pe o perioadă de o 
lună, arată în ce masură activitățile au determinat obținerea rezultatelor dorite în următoarele 
instrumente: „Rapoarte lunare ale specialiștilor” 36; „Raport cantitativ șef Serviciu”37 — un raport 
cantitativ al tuturor intervențiilor; „Raport cumulativ” 38 — reprezintă situația și rezultatele 
obținute per beneficiar;

• Raportarea simestrială/anuală/finală (sau conform cerințelor contractului cu finanțatorul) 
se realizează în formă narativă („Raport narativ” 39) cu anexele ce conțin toate rapoartele 
menționate mai sus.

Instrumente de raportare și proceduri de completare.

• Raportul de Intervenții — se completează la fiecare intervenție cu beneficiarul de către 
specialistul ce a realizat intervenția;

• Raport pe training de dezvoltare a abilităților — se completează de către specialistul ce a 
organizat trainingul după realizarea acestuia, menționând subiectul, participanții și descrierea 
activității;

• Rapotul lunar al specialiștilor (asistent social, psiholog, jurist) — fiecare specialist are 
formularul său de raport, pe care îl completează lunar și îl transmite șefului Serviciului la 
sfârșitul lunii curente;

• Raportul lunar șef Serviciu — este un raport cantitativ în format excel, completat de către Șef 
Serviciu lunar în baza rapoartelor specialiștilor cu privire la intervențiile realizate și registru 

36 A se vedea Anexa 36. Rapoarte lunare ale specialiștilor.
37 A se vedea Anexa 37. Raport cantitativ șef Serviciu.
38 A se vedea Anexa 38. Raport cumulativ.
39 A se vedea Anexa 39. Raport narativ.
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de evidență a dosarelor;
• Raportul cumulativ — este un raport cantitativ, cumulativ, în format excel, completat de către 

șef Serviciu — este evidența datelor și rezultatelor obținute per beneficiar.
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Asistenţa socială — componentă a sistemului de protecţie socială, reprezintă ansamblul de instituţii şi 
măsuri prin care statul şi societatea civilă asigură prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare 
sau permanente, ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.

Asistent social — absolvent al instituţiei de învăţământ de specialitate, acreditată de stat în condiţiile 
legii; scopul exercitării profesiei de asistent social este acordarea de asistenţă persoanelor, grupurilor şi 
comunităţilor aflate în dificultate şi crearea condiţiilor necesare întăririi sau recâştigării capacităţii acestora 
de a funcţiona social. Asistentul social îndeplineşte o misiune socială care are la bază valorile şi principiile 
etice fundamentale ale profesiei, cuprinse în „Codul Deontologic al profesiei”.

Beneficiar — orice individ, familie, grup sau comunitate care beneficiază de servicii sociale (evaluare, 
intervenţie, monitorizare).

Caz social — situaţia identificată şi înregistrată de un profesionist, care necesită intervenţia specializată 
a unui serviciu de protecţie şi asistenţă socială.

Contract de intervenţie — are scopul de a reglementa responsabilităţile şi drepturile în cadrul relaţiei de 
asistare; urmăreşte implicarea activă a beneficiarului în relaţia de asistare în vederea responsabilizării sale.

Contractul de locaţiune — prevede o înţelegere între două părţi (locator şi locatar), prin care o parte 
(locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă sau posesiune 
temporară, iar aceasta se obligă să plătească chiria.

Deprinderi de Viaţă Independentă — sunt un grup de competenţe psihosociale şi deprinderi de 
autonomie şi interpersonale care ajută oamenii să ia decizii, să soluţioneze probleme, să gândească critic 
şi creativ, să comunice eficient, să stabilească relaţii sănătoase, să fie empatici cu alţii, să se adapteze la 
mediul social şi să gestioneze vieţile lor într-o manieră sănătoasă şi productivă.

Dezvoltarea abilităților — serviciu de asistenţă educaţională pentru formarea deprinderilor de autonomie 
şi a abilităţilor sociale, realizat sub formă de trainingruri elaborate în mod participativ în baza necesităţilor 
şi doleanţelor tinerilor din Serviciu.

Evaluare caz — etapă în instrumentarea cazului din momentul deschiderii, care presupune strângerea 
şi analiza informaţiilor cu privire la situaţia psiho-socială a beneficiarului.

Tânăr/Familie în dificultate — tânărul sau familia, al căror echilibru este afectat datorită apariţiei unei 
situaţii dificile, pe care nu o poate rezolva cu resurse proprii.

Integrarea/reintegrarea socială — reprezintă un proces de reabilitare socială şi personală (dobândirea 
de statut social, învăţarea normelor sociale, crearea relaţiilor interpersonale, integrarea profesională, 
etc.) a indivizilor care, din diferite motive, au fost privaţi temporar sau permanent de viaţa comunitară 
(absolvenţi ai instituţiilor de tip internat, ex-deţinuţi, etc.).

Integrare/incluziune familială, comunitară şi socială — acţiuni specifice în vederea asigurării accesului 
şi menţinerii tânărului în familia sa biologică sau de tip lărgit, participarea tânărului la viaţa comunităţii 
de apartenenţă şi acceptarea acestuia de către comunitate.

Intervenţie — etapă în instrumentarea unui caz social şi care se finalizează în momentul atingerii 
obiectivelor specifice din planul de intervenţie. Intervenţia se realizează cu scopul de a sprijini persoana/
familia să depăşească situaţia de criză/dificultate.

Locuinţă Asistată — este un spaţiu de locuit temporar (casă, apartament, odaie în cămin) oferită pe o 
perioadă determinată de timp, care este achitată conform unei sume negociate între locatar (chiriaş) şi 
locator (proprietarul locuinţei).
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Management de caz — este o metodă de a oferi servicii sociale, prin care o echipă de profesionişti 
evaluează nevoile beneficiarului în colaborare cu el, coordonează, monitorizează şi-l susţin pentru a depăși 
impasul în care se află și de a îmbunătăți calitatea vieții. În procesul de oferire a serviilor sunt utilizate 
procedee manageriale: planificarea activităţii (a etapelor de intervenţie); identificarea de soluţii/resurse; 
administrare (implementarea acţiunilor propriu-zise); coordonare şi control (monitorizarea cazului şi 
evaluarea rezultatelor obţinute pe parcursul asistenței).

Manager caz — profesionistul în asistenţă socială care este responsabil de managementul unui caz social 
de la deschiderea şi până la închiderea acestuia. Managerul de caz stabileşte instrumentele şi tehnicile de 
lucru, participă la elaborarea planului de intervenţie şi coordonează intervenţia specialiştilor (psiholog, 
jurist, asistent social, etc.) în soluţionarea cazului.

Marginalizare — procesul de situare pe o poziţie socială periferică, prin izolare, a indivizilor sau grupurilor 
cu acces limitat la resursele economice, politice, educaţionale şi comunicaţionale ale colectivităţii.

Mediere — metodă confidenţială şi privată, prin intermediul căreia mediatorii, persoane independente 
cu o pregătire specială, ajută părţile să-şi definească mai clar obiectivele, interesele şi le îndrumă astfel 
încât să construiască împreună variante reciproc avantajoase de soluţionare a problemei. Medierea oferă 
persoanelor şi grupurilor oportunitatea de a-şi asuma responsabilitatea rezolvării disputelor şi de a menţine 
permanent controlul asupra deciziilor care le afectează viitorul. Se evită astfel folosirea măsurilor abuzive 
şi deteriorarea relaţiilor dintre părti, încurajându-se dialogul, colaborarea, respectul reciproc.

Monitorizare — procesul de urmărire a implementării activităţilor de asistenţă socială propuse spre 
realizare într-o perioadă determinată de timp (ex: numărul de cazuri instrumentate, serviciile existente 
la nivelul comunităţii, etc.).

Monitorizare caz — etapă în managementul de caz care începe după etapa de intervenţie şi se finalizează 
la închiderea acestuia; presupune urmărirea şi evaluarea permanentă a situaţiei beneficiarului pentru a 
se asigura starea de echilibru urmărită în rezolvarea cazului. Asistentul social nu intervine decât dacă se 
modifică situaţia beneficiarului sau intervin factori neprevăzuţi care pot afecta echilibrul realizat.

Planul Individualizat de Servicii — totalitatea serviciilor acordate unui tânăr în baza evaluării complexe 
a necesităţilor acestuia care au drept scop, suportul, menţinerea şi dezvoltarea capacităţilor pentru 
depăşirea unei situaţii identificate drept risc social, astfel asigurând dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă 
independentă.

Prevenire — implementarea unui set de măsuri (sociale, educaţionale, economice, medicale) pentru a 
înlătura factorii de risc care pot afecta individul/familia şi pentru a îmbunătăţi şi restabili echilibrul familiei.

Protecţie socială — ansamblul de acţiuni, decizii şi măsuri întreprinse în societate pentru prevenirea, 
diminuarea sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente care prezintă riscuri sociale asupra condiţiilor 
de viaţă ale populaţiei. Obiectivul principal al protecţiei sociale este crearea unui nivel de bunăstare şi 
securitate socială pentru întreaga populaţie şi în special pentru categoriile defavorizate. Acest obiectiv se 
realizează prin implementarea serviciilor sistemului de asigurări sociale şi ale sistemului de asistenţă socială, 
precum şi prin intermediul Organizaţiilor Neguvernamentale (ONG) specializate pe domeiul respectiv.

Redeschidere caz — reprezintă un demers al intervenţiei asistentului social într-un caz considerat închis 
atunci când persoana a nimerit repetat într-o situaţie de dificultate, cazul poate fi redeschis (în acelaș 
dosar), cu condiția să se încadreaze în criteriile de selectare.

Referire caz — reprezintă o situaţie în care o persoană/instituţie solicită servicii pentru o altă persoană.

Servicii sociale — complex de activităţi adresate populaţiei care au drept obiectiv menţinerea, refacerea 
şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de dificultate/criză, în cazul în care 
persoana sau familia nu are posibilitatea să o rezolve singură.

Serviciul Integrare Socio-Profesională — complex de servicii multidisciplinare adresate tinerilor 



defavorizaţi şi celor în dificultate, cu scopul integrării lor sociale. Este o inovaţie a Asociaţiei Obşteşti 
„Demos”, replicată de o serie de ONG-uri, care activează în diferite regiuni ale Republicii Moldova pe 
domeniul de asistenţă a tinerilor defavorizaţi.

Situaţie de criză — starea care apare la un moment dat în viaţa unei persoane/familii şi care generează 
un dezechilibru, persoana/familia neavând resursele necesare pentru depăşirea acesteia.

Supervizarea — este o metodă de lucru care presupune analiza activităţii echipei multidisciplinare, 
îndrumare teoretică şi practică în instrumentarea cazurilor, sprijin moral, dezvoltarea personală şi 
profesională a persoanei supervizate.

Tânăr defavorizat — persoană tânără (în cadrul Serviciului Integrare Socio-Profesională grupul ţintă îl 
reprezintă tineri cu vârsta între 18 şi 30 ani), care datorită unei anumite situaţii sociale (orfan sau lipsit 
de sprijin familial, lipsa locuinţei, a unui loc de muncă, etc.), cu care se confruntă pe o perioadă de timp, 
nu-şi poate asigura cu resursele proprii condiţii minime de viaţă (din punct de vedere social, economic, 
cultural, politic), fiind necesară intervenţia serviciilor specializate.
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