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Nr. 37  din  19 aprilie  2021 

 

Către:  

Prim-ministrul Republicii Moldova 

Cancelaria de stat 

Ministerul Finanțelor  

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

 

 

ADRESARE 

cu privire la crearea grupului de lucru în vederea identificării mijloacelor de 

finanțare a serviciilor sociale create de APL I care riscă să-și înceteze activitatea 

 

Congresul Autorităților Locale din Moldova a recepționat răspunsul Ministerului 

Finanțelor la Adresarea CALM referitor la modul de finanțare a serviciilor sociale și 

identificarea resurselor financiare pentru a susține persoanele aflate în situație de 

dificultate. 

Ministerul Finanțelor consideră că: 

- deja sunt preluate la finanțare prin transferuri cu destinaţie specială de la bugetul 

de stat unele prestații și servicii sociale; 

- se va crea un precedent periculos, cu impact asupra bugetului de stat, dacă 

serviciile sociale create de APL I vor fi preluate la finațare de la bugetul de stat. 

Reiterăm, că Centrele din țară care prestează servicii sociale persoanelor aflate în 

situație de dificultate, cum ar fi copii cu dizabilități și din familii social-vulnerabile, 

adulți cu dizabilități și persoane vârstnice au fost deschise de către APL I cu susținerea 

financiară a donatorilor, la recomandarea APC. 

Veniturile bugetelor locale, în special a satelor (comunelor), în condițiile unei 

descentralizări financiare limitate, în majoritate sunt suficiente numai pentru acoperirea 

cheltuielilor de întreținere și personal, astfel că identificarea și planificarea surselor 

financiare pentru realizarea întregului spectru de atribuții, inlcusiv în ceea ce privește 

prestarea servciilor sociale, nu este posibilă. 

În Adresarea CALM anterioară am constatat următoarele aspecte importante 

referitor la rolul autorităților publice în prestarea serviciilor sociale: 

- protecția socială este unul din domeniile de competență a Guvernului; 

- dezvoltarea şi gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile 

social-vulnerabile, monitorizarea calităţii serviciilor sociale este un domeniu propriu de 

activitate pentru APL II; 

- APL II, prin intermediul structurilor teritoriale de asistenţă socială au mai multe 

atribuții privind organizarea şi acordarea asistenţei sociale în teritoriul administrat; 

- APL I aprobă programele de dezvoltare a serviciilor sociale, dar nu este obligată, 

ci poate crea servicii sociale și le acordă pornind de la posibilităţile financiare reale; 

- serviciile sociale pot fi prestate atât de instituţiile de asistenţă socială create de 

APC și APL II, precum și de APL I; 
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- APC organizează și gestionează prestarea serviciilor sociale cu specializare înaltă 

și, în caz de necesitate, contractează prestatori de servicii sociale cu specializare înaltă;  

- APL II înfiinţează, reorganizează sau lichidează, în modul stabilit, instituţii ce 

prestează servicii sociale şi asigură funcţionarea acestora, precum și procură serviciile 

sociale de care nu dispun; 

- APL I contribuie la dezvoltarea şi prestarea serviciilor sociale în teritoriul 

administrat şi aprobă, în conformitate cu legislaţia, resursele financiare necesare, precum 

și susţin asociaţiile obşteşti de utilitate publică ce activează în sfera serviciilor sociale. 

Remarcăm, că autoritățile publice ale unui stat sunt create în scopul realizării unui 

interes public. În condițiile crizei economice și sociale continue din țară, autoritățile 

publice de toate nivelele trebuie să coopereze în vederea realizării intereselor legitime ale 

tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul Republcii Moldova, dar în special să-și 

unească eforturile și resursele pentru a proteja persoanele aflate în dificultate. 

Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, în art.5 alin. (1) prevede, 

că autorităţile publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi cele centrale pot 

coopera, în condiţiile legii, pentru a asigura realizarea unor proiecte sau servicii publice 

care solicită eforturi comune ale acestor autorităţi. 

Astfel, pentru ca să nu apară solicitări abuzive de finanțare de la bugetul de stat a 

serviciilor sociale create de APL I, în conformitate cu prevederile art.5 alin. (2) și (3) din 

Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, activităţile care trebuie 

desfăşurate prin cooperare vor fi fixate în acordurile semnate între părţi, în condiţiile 

legii, în strictă conformitate cu resursele bugetare şi cu responsabilităţile asumate de ele, 

iar acordurile încheiate vor conţine stabilirea clară a surselor de finanţare şi a limitelor 

puterii de decizie pentru fiecare nivel de autoritate publică în parte, precum şi a 

termenelor de realizare a acordului. 

De asemenea, potrivit art.12 alin. (4) din Legea nr.435/2006 privind 

descentralizarea administrativă, în vederea sporirii capacităţii financiare, autorităţilor 

publice locale li se acordă transferuri cu destinaţie generală. 

 

În situația creată, evitării marginalizării sau excluziunii sociale a persoanelor aflate 

în situații de risc social, promovării parteneriatului dintre autoritățile publice, Congresul 

Autorităților Locale din Moldova solicită respectuos, din numele autorităților 

administrației publice locale de nivelul întîi crearea unui Grup de lucru în vederea 

indenitifcării unor soluții comune privind finanțarea serviciilor sociale create de APL I, 

care riscă să-și înceteze activitatea. 

 

Cu respect, 

 

Viorel FURDUI 

Director Executiv al CALM 

  
 
 

Exec: C. Scorțescu, expert CALM 
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