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Prin prezenta, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) aduce în atenția 

autorităților administrației publice locale (APL) despre semnarea Memorandumului 

de înțelegere cu Fondul Națiunilor Unite pentru copii (UNICEF) cu privire la 

acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, 

inclusiv serviciilor sociale. 

În scopul modernizării mecanismelor de implementare a politicilor sociale prin 

intermediul dezvoltării serviciilor sociale la nivel național, al asigurării bunei 

cooperări prin prisma Memorandumului de înțelegere și implementării eficiente a 

Planului de acțiuni, parte integrantă a Memorandumului,  a fost emis Ordinul nr. 65 

din 12.09.2022 ”Cu privire la utilizarea mijloacelor financiare prevăzute în 

Memorandumul de înțelegere între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Fondul 

Națiunilor Unite pentru Copii (2022-2026), alocate în vederea finanțării Fondului de 

susținere a populației și a unor măsuri”. 

Conform prevederilor ordinului sus-numit, au fost aprobate Instrucțiunile de 

implementare a Planului de acțiuni bilateral cu plafoanele pentru măsurile de asistență 

socială pentru perioada septembrie 2022 - februarie 2023. Pentru perioada martie - 

septembrie 2023 vor fi aprobate alte plafoane, care se vor aduce la cunoștința 

autorităților, pe măsură ce acestea vor fi stabilite. 

Suplimentar la cele menționate, se impune necesitatea realizării de către 

autoritățile APL a unor activități specifice orientate spre implementarea măsurilor de 

asistență socială stabilite de MMPS. 
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Contextual, în mod prioritar, urmează a fi elaborată documentația necesară în 

vederea operării rectificărilor în bugetul local, în corespundere cu modificările 

introduse în Legea bugetului de stat pentru anul 2022, dar și creării/dezvoltării 

serviciilor sociale. Despre măsurile întreprinse în acest sens, urmează să informați 

Ministerul, în termen restrâns. 

Suplimentar, comunicăm că subiectul privind modalitatea de  aplicare 

a acțiunilor orientate spre implementarea măsurilor de asistență socială stabilite de 

către Minister va fi discutat și în cadrul unui atelier de lucru, despre care veți fi 

informați suplimentar. 

În continuitatea activităților și asigurării implementării angajamentelor, Agenția 

Națională Asistență Socială va asigura suportul metodologic necesar și va organiza o 

serie de activități orientate spre gestionarea eficientă realizării  acțiunilor sus-numite. 

 

 

 

      Secretar de Stat                                                         Vasile CUȘCA 
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