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PREFAŢĂ

Protectia  sociala  a  populației  reprezinta  elementul-chete  al  reformelor  sociale  și  constituie
direc iaț  principală ale  politicii  unui  stat.  Domeniul  social  presupune  reforme  complexe  și
multidimensionale, realizarea carora este condiționata de necesitatea echilibrului intre reformele
economice iș  cele de suport financiar.

Implementarea  politicii  sociale  in  condițiile  actuale  presupune  aplicarea  de  noi  formule  de
protecție sociala a categoriilor de popula iț e social dezavantajate, noi instrumente de intervenție
in politicile de dezvoltare sociala, realizarea reformelor social-economice cu implicarea activa a
societații prin informare, dialog iș  consultari.

In acest sens, promovarea consecventa a politicilor sociale proactive servește drept garant al
drepturilor  cetațenilor  la  protecție  și  securitate  sociala.  Protecția  sociala  opteaza  pentru
asigurarea unui standard de viața de baza pentru toți oamenii, indiferent de categoriite pe care le
reprezinta iș  mijloacele de care dispun. In acest sens, condițiile concrete și nevoile diferite care se
cer a fi acoperite conduc la diversificarea modalitaților de realizare a protecției  sociale,  dar
avindu-se un singur obiectiv final - cel al asigurarii unui nivel de trai decent al popula iț ei.

Raportul DASPF Hînce ti ș  prezinta о analiză a caracteristicilor generate ale politicilor sistemului
muncii  iș  protecției  sociale  in  ansamblu  iș  vine  sa  reflecte  rezultatele  reformelor  in  aceste
domenii inițiate pe parcursul ultimilor ani. Elaborarea prezentului raport ne ofera posibilitatea
de a  evalua situația  pe  care  о avem, precum  iș  capacitatea  noastra de  a  о ameliora.  Fiind
conceput ca sursă informativă iș , totodata, ca instrument util de lucru, acest raport este destinat
deopotriva  organismelor  iș  instituțiilor  statale,  societații  civile,  tuturor  celor  interesați  de
politicile   sociale  pe  care  le  promovează Direc ia  Asisten ă  Socială  i  Protec ie  a  Familieiț ț ș ț
Hînce ti la nivel local.ș

 
INTRODUCERE

Protecţia  socială  se  concretizează  prin  programe  sociale,  care  cuprind  măsuri  şi
instrumente menite să asigure creşterea nivelului de trai şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, precum şi
protecţia populaţiei de efectele negative ale fenomenelor sociale, precum: şomajul, sărăcia, exodul
forţei de muncă, inflaţia, pauperizarea, efecte ce pot apărea în anumite perioade determinate de
diferitele condiţii economice şi sociale.  

Politicile sociale elaborate de Ministerul Sănătă ii, Muncii i Protec iei Sociale contribuieții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
la consolidarea familiei, asigurarea incluziunii sociale a copilului, persoanelor cu dizabilităţi şi a
altor grupuri vulnerabile,  crearea unei pieţi  a muncii funcţionale,  facilitează crearea condiţiilor
decente de muncă salariaţilor şi asigurarea unui nivel adecvat de protecţie persoanelor în vîrstă,
precum şi promovează egalitatea şanselor.

DASPF este  promotorul  implementării  politicii  sociale  de  stat  în  domeniul  protecţiei
sociale  a  populaţiei,  care  are  drept  scop  creşterea  nivelului  vieţii  cetăţenilor  şi  asigurarea
garanţiilor sociale de stat. În vederea realizării acestui deziderat, DASPF continuă implementarea
i  promovarea  reformelor  în  domeniu,  reforme ce  sînt  orientate  spre  asigurarea  unei  protecţiiși Protecției Sociale contribuie

sociale eficiente, juste şi incluzive. 
Pornind  de  la  obiectivul  principal  al  protecţiei  sociale  privind  diminuarea  şi  chiar

înlăturarea consecinţelor unor riscuri asupra nivelului de trai al segmentelor de populaţie social
vulnerabile, la fundamentarea şi promovarea politicilor sociale DASPF implimentează sistemul de
protecţie socială a populaţiei echitabil, social eficient şi stabil din punct de vedere financiar.  

Sistemul serviciilor sociale se referă atît la sistemul instituţional, cît şi la activită ileții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
profesionalizate,  programele de acţiune,  de intervenţie  desfăşurate în vederea realizării  măsurilor
prevăzute de politica socială, care au drept scop creşterea bunăstarii sociale. Elementul de bază
în promovarea unei reforme coerente în domeniul asistenţei sociale este dezvoltarea unui sistem
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diversificat de servicii sociale integrate la nivel de comunitate. Aceste servicii au menirea de a
mobiliza  comunitatea  în  dezvoltarea  mecanismelor  locale  de  susţinere  a  persoanelor  sau
familiilor  aflate  în  situaţii  de dificultate  în  raport  cu  necesităţile  locale  şi  de a  preveni
instituţionalizarea.

Dezvoltarea sistemului de servicii sociale integrate ţine de conceptul descentralizării  iși Protecției Sociale contribuie
dezvoltării  comunitare  şi  are  drept  scop  crearea  bunăstării  generale  pentru  toţi  membrii
comunităţii.

Republica  Moldova  este  angajată  plenar  în  procesul  de  racordare  la  valorile  şi
standardele europene. Reforma în domeniul serviciilor sociale este una din cele mai importante.

Programul  Naţional  privind  crearea  sistemului  integrat  de  servicii  sociale   prevede
extinderea serviciilor sociale comunitare specializate şi imbunătăţirea considerabilă a eficienţei
şi eficacităţii serviciilor sociale cu specializare inaltă. Combinînd măsurile de prevenire şi
reabilitare, precum şi soluţionind cazurile Ia nivel comunitar înainte ca ele să se agraveze (iar
soluţionarea  lor  să  devină  mai  costisitoare),  sistemul  devine  mai  eficient  din  punct  de
vedere al costurilor,  impulsionînd creşterea în ultimii ani a participării societăţii civile în viaţa
socială, implicarea comunităţilor în calitate de actori activi în rezolvarea problemelor apărute.

Sistemul integrat de servicii sociale are următoarele obiective:
1. Asigurarea calităţii şi eficienţii sistemului integrat de servicii sociale
2. Dezvoltarea, consolidarea şi integrarea serviciilor sociale orientate pentru grupul

de persoane aflate în diflcultate.
Dezvoltarea  sistemului  integrat  de  servicii  sociale  crează  oportunităţi  mai  bune pentru

incluziunea socială a persoanelor în dificultate,  asigurînd respectarea drepturilor fundamentale
ale  acestora.  Integrarea  serviciilor  sociale  presupune  mai  multe  abordări:  eficientizarea
serviciilor sociale, abordarea comprehensivă a necesităţilor familiei,  integrarea serviciilor sociale
pentru toate grupurile de beneflciari într-un sistem unic.

Integrarea  sistemului  de  servicii  sociale  se  realizează,  de  asemenea,  prin  intermediul
programelor  intersectoriale,  bazate  pe promovarea unor politici  strategice care vizează serviciile
sociale.

Actualmente,  este  în  proces  continuu  crearea  şi  dezvoltarea  serviciilor  sociale
comunitare  alternative  serviciilor  sociale  rezidenţiale.  Acestea au menirea  de a menţine  -
persoanele sau familia  aflate  în  dificultate  într-un cadru organizaţional  în  proximitatea
comunităţii,  avînd  ca  obiectiv  primordial  prevenirea  marginalizării,  excluderii  sociale
facilitarea reintegrării beneficiarilor în mediul familial, în comnunitate.

Raportul  Social  Anual,  propus,  reprezintă  o  generalizare  a  aspectelor  principale  ale
activităţii DASPF Hînce ti  și Protecției Sociale contribuie pe parcursul anului 2020. În el sînt reflectate rezultatele reformelor
sociale în raion, sînt evidenţiate problemele cu care se confruntă sistemul protecţiei sociale. Astfel,
raportul constituie un instrument important de monitorizare a situaţiei sociale din raion în decursul
unui an.

Raportul este adresat popula iei  raionuluiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ,  interesaţi  de problemele protecţiei  sociale  a
populaţiei. Constituind sursă de informare şi fiind un instrument util de lucru, raportul poate servi,
în egală măsură, organismelor şi instituţiilor raionale şi cetăţenilor de rînd.

Raportul  Social  Anual  2020  reprezintă  o  analiză  a  situaţiei  din  cadrul  sistemului  de
protecţie socială din raion, condiţionată de schimbările social-politice şi economice care au avut
loc pe parcursul ultimilor ani.  
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PROTECŢIA SOCIALĂ A PERSOANELOR  ÎN VÂRSTĂ ŞI
PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

Asistenţa  socială,  ca  parte  componentă  a  sistemului  protecţiei  sociale,  reprezintă  un
ansamblu de beneficii necontributive în bani (prestaţii sociale) sau în servicii sociale, aplicabile
separat sau în comun, de satisfacere a necesităţilor persoanelor care se găsesc în situaţii de risc.
Constituie mecanismul principal prin care societatea intervine pentru a preveni, limita sau înlătura
efectele negative ale evenimentelor care se produc asupra persoanelor sau grupurilor vulnerabile,
care nu pot face faţă exigenţelor vremii. 

Obiectivul primordial în asistenţa socială este atenuarea sărăciei şi promovarea incluziunii
sociale a persoanelor nevoiaşe şi cu dizabilităţi, familiilor cu copii în situa ie de risc, intervenţia peții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
perioada de timp cît  persoana se află în situaţie  de risc pentru a o ajuta să o depăşească prin
diverse servicii de asistenţă socială, acordate în combinaţie cu beneficiile băneşti în funcţie de
problemă. Diversitatea şi cuantumul prestaţiilor şi serviciilor sociale sînt condiţionate de starea
economiei,  de resursele financiare existente,  de necesitatea construirii  cadrului  administrativ  iși Protecției Sociale contribuie
normativ de aplicare. 

Prestaţiile  de  asistenţă  socială  sînt  exprimate  printr-o  gamă  largă  de  indemniza ii,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
compensa ii i ajutoare acordate persoanelor în dificultate.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

Serviciile sociale reprezintă un ansamblu de măsuri şi activităţi realizate pentru a răspunde
necesităţilor sociale ale persoanei sau familiei, în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, de
prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale.

Un obiectiv strategic al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei  Hînceşti constă în
dezvoltarea şi consolidarea serviciilor sociale pentru persoanele aflate în dificultate. Scopul major
al  sistemului  integrat  de servicii  sociale  presupune asigurarea  populaţiei  cu servicii  bazate  pe
estimarea nevoilor prin diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii  serviciilor comunitare la nivelul
fiecărei  unităţi  teritorial-administrative,  prin  integrarea  acestora  într-un  sistem  coerent  şi
echilibrat, întemeiat pe un mecanism clar de evidenţă, de monitorizare şi evaluare de performanţă,
pe implicarea structurilor relevante ale administraţiei publice locale şi ale societăţii civile.

Specialiştii  Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei au ca scop general studierea,
sintetizarea  şi  promovarea implementării  legislaţiei  în vigoare în  domeniul  asistenţei  sociale  a
persoanelor în etate şi incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi. Realizarea politicii statului
în domeniul asistenţei sociale a persoanelor în etate şi celor cu dizabilităţi şi asigurarea aplicării
legislaţiei la nivel local se efectuează de comun acord cu autorităţile administraţiei publice din
teritoriu. Cooperarea cu societatea civilă, inclusiv cu organizaţiile nonguvernamentale, precum şi
cu alte instituţii publice, duce la antrenarea acestora la prestarea serviciilor sociale în domeniu
pentru a ameliora situaţia persoanelor vîrstnice şi cu dizabilităţi.

Pe parcursul ultimilor ani au fost elaborate,  completate şi implementate mai multe acte
legislative  şi  normative,  menite  să  contribuie  la  îmbunătăţirea  condiţiilor  de  viaţă,  a  calităţii
prestării serviciilor sociale persoanelor în vîrstă şi persoanelor cu dizabilităţi.

Republica  Moldova  a  ratificat  Convenţia  ONU  privind  drepturile  persoanelor  cu
dizabilităţi,  prin Legea nr.  166-XVIII din 09.07.2010, demonstrând interes  în ceea ce priveşte
elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi,
precum şi ajustarea legislaţiei naţionale în vigoare la prevederile celei internaţionale. 

Ratificarea Convenţiei de către Republica Moldova a marcat o schimbare importantă în
domeniul dizabilităţii.

În vederea realizării prevederilor tratatelor interna ionale la care Republica Moldova esteții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
parte,  a obiectivelor documentelor strategice naţionale,  politicile din domeniu sunt orientate în
continuare spre promovarea i aplicarea unor noi mecanisme de protecţie socială a persoanelor și Protecției Sociale contribuie în
vârstă  i  celor  și Protecției Sociale contribuie cu  dizabilităţi,  precum  i  perfec ionarea  cadrului  legislativ-normativ  pentruși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
asigurarea respectării drepturilor, accesului acestora la prestaţii i servicii sociale, de ocupare înși Protecției Sociale contribuie
cîmpul muncii, de reabilitare, . a.și Protecției Sociale contribuie
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În acest context, e de menţionat că conform situaţiei de la 01.01.2021, în raionul Hînceşti
numărul  total  al  beneficiarilor  de  pensii  şi  alocaţii  sociale  de  stat constituie  24298  de
persoane, dintre care pensionari de toate categoriile constituie 21961 de persoane, iar beneficiari
de alocaţii sociale de stat constituie 2337 de persoane. 

Numărul  total  al  persoanelor  cu dizabilităţi,  beneficiari  de pensii  i  aloca ii  socialeși alocații sociale ții sociale
constituie 4691 de persoane, inclusiv pe categorii:

- Grad sever  – 705 de persoane;
- Grad accentuat – 2331 de persoane;
- Grad mediu – 1306 de persoane;
- Copii cu dizabilită i în vârstă de până la 18 ani  - 349 de persoane.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Dizabilitatea este stabilită de către Consiliul Na ional pentru Determinarea Dizabilită ii iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
Capacită ii de Muncă (CNDDCM), în urma diferitor afecţiuni, cum ar fi: afec iune generală, boalății, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
obi nuită, accident de muncă, boală profesională, participanţi la lichidarea avariei de la Cernobîl,și Protecției Sociale contribuie
participan i  la  conflicte  militare  (de  război,  exercitarea  serviciului  militar  etc.),  beneficiari  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
alocaţii sociale, persoane cu dizabilităţi din copilărie, copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18
ani . a. și Protecției Sociale contribuie

Protecţia socială a populaţiei în raionul Hînceşti se realizează prin crearea şi dezvoltarea
serviciilor sociale şi acordarea prestaţiilor de asistenţă socială în formă de mijloace financiare şi
ajutoare umanitate în formă de pachete alimentare unice ş.a. 

Serviciile sociale   cuprind un ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a
răspunde nevoilor sociale individuale,  familiale sau de grup în vederea depăşirii  unor situaţii  de
dificultate, pentru susţinerea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării
şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale.

Prestaţiile  de  asistenţă  socială sunt  exprimate  printr-o  gamă  largă  de  indemniza ii,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
compensa ii i ajutoare acordate persoanelor aflate în dificultate.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

SERVICIILE SOCIALE

Serviciile sociale se clasifică în felul următor: 

 serviciile sociale primare, care se acordă la nivel de comunitate tuturor beneficiarilor şi au
drept  scop  prevenirea  sau  limitarea  unor  situaţii  de  dificultate  care  pot  cauza
marginalizarea sau excluziunea socială; 

 serviciile  sociale  specializate,  care  implică  antrenarea  specialiştilor  şi  au  drept  scop
menţinerea,  reabilitarea  şi  dezvoltarea  capacităţilor  individuale  pentru  depăşirea  unei
situaţii de dificultate în care se află beneficiarul sau familia acestuia; 

 serviciile sociale cu specializare înaltă, sînt serviciile prestate într-o instituţie rezidenţială
sau într-o instituţie specializată de plasament temporar, care impun un şir de intervenţii
complexe  ce  pot  include  orice  combinaţie  de  servicii  sociale  specializate,  acordate
beneficiarilor cu dependenţă sporită şi care necesită supraveghere continuă (24/24 ore). 

SERVICIILE SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ
ŞI PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

Serviciile sociale reprezintă o componen ă importantâ a sistemului de asisten ă socialâ, înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
cadrul căruia statul i societatea civilă se angajeaza sa prevină, sa limiteze sau sî inlăture efecteleși Protecției Sociale contribuie
temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera
marginalizarea ori excluderea  socială a persoanelor i a familiilor aflate în dificultate.și Protecției Sociale contribuie

În  scopul  asigurării  drepturilor  persoanelor  în  vârstă  i  celor  cu  dizabilită i  la  un  traiși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
independent i în contextul integrării lor în societate,  și Protecției Sociale contribuie în raionul Hînceşti sunt create şi activează
Servicii sociale destinate persoanelor în vârstă i celor cu dizabilităţiși alocații sociale : 
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- Serviciul social asisten ă socială comunitarății, Muncii și Protecției Sociale contribuie  ; 
- Serviciul social ”Asisten ă Personală”ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  ;
- Serviciul social Îngrijire Socială la Domiciliu  ;
- Serviciul social „Locuinţă protejată  ”, situat în com. Lăpuşna, raionul Hînceşti,  pentru 2

beneficiari; 
- Serviciul  social  ”Echipa  mobilă”  (pentru  adulţi)   în  cadrul  Centrului  de  îngrijire  la

domiciliu pentru persoane care se află în incapacitatea de a se îngriji individual din raionul
Hînce tiși Protecției Sociale contribuie , pentru 84 de beneficiari; 

- Serviciul de alimentare în cantinele de ajutor social  ;
- Serviciul de reabilitare/recuperare a persoanelor în vârstă i celor cu dizabilită i în Centreleși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  

balneo-sanatoriale;
- Serviciul de a  sigurare cu mijloace ajutătoare tehnice   de către CREPOR;
- Serviciile cu specializare înaltă (Aziluri, Centre de plasament).  

SERVICIUL SOCIAL ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ

Serviciul  asisten ă  socială  comunitară  reprezintă  re eaua  na ională  de  asisten i  socialiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
profesioni ti,  veriga-cheie  în  implementarea  politicii  sociale  în  Republica  Moldova,  careși Protecției Sociale contribuie
activează la nivelul comunită ii. Acesta este constituit din şeful Serviciului de asistenţă socialății, Muncii și Protecției Sociale contribuie
comunitară, asistenţi sociali supervizori i asistenţi sociali comunitari. și Protecției Sociale contribuie

Scopul Serviciului este prestarea asisten ei sociale la nivel de comunitate pentru prevenireații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
i depă irea situa iilor de dificultate.și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Asistentul  social  comunitar  potrivit  atribu iilor  func ionale  prestează  servicii  socialeții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
cetă enilor din comunitate, cu accent sporit pe persoanele şi familiile care temporar se află înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
dificultate şi care, din motive de caracter economic, social, fizic sau psihologic, nu sînt în stare să
îşi  asigure prin mijloace şi eforturi  proprii  un nivel  decent de viaţă.  Diversitatea funcţiilor  şi
rolurilor  ce  îi  aparţin  asistentului  social  demonstrează  că  el  trebuie  să  posede  specificul
cunoaşterii  prognozării,  proiectării,  intervenţiei  în  asistenţa  socială,  conţinutul  tehnicilor
asistenţiale în diferite sfere ale vieţii sociale şi în lucru cu diferite categorii de beneficiari.

Asistentul  social  comunitar  organizează  evaluarea  potenţialilor  beneficiari,  elaborează
planuri  individualizate  de  asistenţă,  prestează  servicii  sociale  primare,  propune  şi  pregăteşte
cazurile  pentru  referire  spre  serviciile  sociale  specializate.  Concomitent,  el  oferă  consiliere
informaţională, contribuie la mobilizarea comunită ii, identifică familiile în situa ie de dificultate,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
ine eviden a cetă enilor din comunitate care se confruntă cu anumite probleme de ordin social,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

efectuează evaluarea nevoilor comunitare, inclusiv formulează recomandări pentru dezvoltarea de
noi servicii.

Pentru  asigurarea implementării  cu  succes a  politicelor de  protecţie socială şi fortificarea
capacităţilor funcţionale a structurilor teritoriale de asistenţă socială, prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1512 din 31/XII 2008 în subordinea Structurii teritoriale de asistenţă socială  a fost instituit
Serviciul de asistenţă socială comunitară cu următoarele norme de personal:

- Şef al Serviciului -1 unitate în fiecare unitate administrativ teritorială de nivelul II 
- asistent social -1 unitate la 5000 de locuitori în localităţile urbane şi pînă la 3000 locuitori

în localităţile rurale, dar nu mai puţin de o unitatate în fiecare primărie.       
Asistentul social de asemenea mobilizează potenţialul comunităţii pentru sprijinul

persoanelor în dificultate prin implicarea voluntarilor şi crearea grupurilor de suport.   
Asistenţii sociali îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Fişa postului aprobată prin

Ordinul Ministrului Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 10 din 2 martie 2007.       
În cadrul  Serviciului  de   asistenţă  socială   comunitară din raionul Hînce ti și Protecției Sociale contribuie în  anul   2020

au activat 48 asistenţi sociali în 39 primării. 
Din numărul total de asisten i cu studiiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  superioare sunt 26, inclusiv 7  în domeniul asistenţei

sociale, 17 asistenţi sociali au studii medii speciale, 3 asistent social  studii medii profesionale 2
studii medii.  La sfîr itul  anului  2020 în raion au fost   3    func ii  vacante de asistent  social.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Referitor la experienţa de muncă a asistenţilor sociali:
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-  0- 10 ani de activitate –33 asistenţi 
- 11-20 ani de activitate   12 asistenţi 
- 21-30 ani de activitate -  3 asistenţi 

E de menţionat faptul că în  anul 2020 asisten ii sociali au dat dovadă de abilită i practiceții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
instrumentînd multe cazuri i luînd la eviden ă familii noi aflate în dificultate. Cu toate acestea înși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
anul 2020 s-au eliberat din func ia de asisten i sociali ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 11 persoane. Făcînd o analiză i comparînd,și Protecției Sociale contribuie
cu anii precede i se observă o fluctua ie mare de cadre. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Anul Numărul persoanelor
eliberate

Numărul
persoanelor angajate

2017    11  persoane 6 persoane

2018     2   persoane 8 persoane

2019    13  persoane 9 persoane

2020    11  persoane ( 1 deces) 8 persoane

  Aceste cifre scot în eviden ă multe deficien e cu care se confruntă speciali tii  DASPF,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
eful Serviciului  ASC, Administra iile  publice locale  I,  precum: recrutarea asisten ilor  sociali,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

organizarea,  petrecerea   permanentă  a  comisiilor  de  concurs,  investirea  resurselor  umane  iși Protecției Sociale contribuie
financiare în instruirea noilor angaja i în func ia de asistent social. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

  Fluctua ia cadrelor este motivată de: func ie nemotivată i neatractivă atît din punct deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
vedere  a  motivării  financiare,  cît  i  a  numeroaselor  atribu ii,  necorespunderea  specializărilorși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
profesionale  a  personalului  angajat  cu  specificul  func iei  i  lipsa  pregătirii  profesionale  iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
psihologice.

   Noii angajaţi sunt la  etapa incipientă  de  dezvoltare  a capacităţilor de a asigura
implementarea cadrului legal privind asistenţa socială, de a identifica şi evalua necesităţile
grupurilor de beneficiari, de a mobiliza  comunitatea, de a interacţiona cu instituţiile  şi
organizaţiile relevante. 

       Resurse financiare
         Pentru Serviciul  de asistenţă socială comunitară pentru anul 2020 în buget 
         s-au   preconizat: 3 milioane 936 mii lei
         S- au valorificat :  3 milioane 378,6 mii lei
          Pentru salarii  planificate –  2 milioane   822,3    mii lei
                                 valorificate-  2 milioane    528,4    mii lei
          Pentru procurarea rechezitelor  planificate -  70  mii  lei
                                 valorificate-   53, 997  mii  lei 
          Pentru  deplasări de instruire sau supervizare, schimb 
                 de experienţă,  planificate- 20  mii lei 
                                valorificate - 14  mii  lei

Activităţi legate de consolidarea competenţelor profesionale

 Asistenţii sociali  comunitari  au participat la seminarele lunare organizate în cadrul
DASPF de către Şeful serviciului de  asistenţă socială comunitară. S-au petrecut 3 seminare cu
următoarea tematică ,,  Aspectele  legale  privind  asisten a  copiilor  afla i  în  situa ie  de  risc”ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
petrecut  de  CCF  Moldova,  ,,  Managementul  de  caz.  Evaluarea  ini ială  iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
complexă”, ,,Implementarea mecanismelor de colaborare intersectorială în vederea reducerii ratei
mortalită ii  infantile.”   Au mai  fost  planificate  activită i  legate  de consolidarea competen elorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
profesionale ale asisten ilor sociali comunitari cu următoarea tematică:,, Identificarea, eviden a iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
asisten a copiilor în situa ie de risc,”  ,, Implementarea cadrului legal privind protec ia specială ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
copiilor afla i în situa ie de risc,” ,,Regulament al Serviciului Îngrijire la domiciliu i standardeleții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
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minime  de  calitate,”  ,,  Procedura  de  cazare  a  persoanelor  adulte  în  azilul  de  bătrîni,”  ,,
Implementarea i respectarea cadrului legal referitor la acordarea ajutorului social, ” ,, Evaluareași Protecției Sociale contribuie
nivelului de risc i necesitatea de interven ie la situa ia coilului.”   O parte din tematici au fostși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
realizate on-line sau telefonic în legătură cu imposibilitatea prezen ei fizice a asisten ilor sociali înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
perioada stării de urgen ă din ară.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

 S-au petrecut  2  şedinţe de supervizare de grup mare pentru asistenţii sociali comunitari şi
asistenţii sociali supervizori cu următoarea tematică:  ,,  Perfectarea  unui  dosar  conform
Managementului  de  caz,  ”  ,,  Realizarea  evaluării  ini iale,  ”  Au  fost  planificate  edin e  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
supervizare lunare cu următoarele tematici  ,, Completarea corectă a cererii  de ajutor social,” ,
Realizarea evaluării complexe a unui copil în situa ie de risc,”,, Realizarea planului individualizatții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
de asisten ă,  ” ,,  Dosarul  beneficiarului Serviciului  ÎD,” ,,  Dosarul poten ialului beneficiar  alții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
azilului de bătrîni,” care sau realizat online sau telefonic.

Asisten ii  sociali  comunitari  au  beneficiat  de  un  atelier  în  regim on-line  ,,Date  pentruții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
impact:  Valorificarea  puterii  datelor  în  beneficiul  copilului.”  Curs  de  instruire  în  pilotarea
indicatorilor de îngrijire alternativă a copilului. ”

eful Serviciului  ASC împreună cu a i speciali i  din cadrul DASPF a participat    la unȘeful Serviciului ASC împreună cu ați specialiși din cadrul DASPF a participat   la un ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
atelier de lucru de consultare a indicatorilor de performan ă în Managementul de caz. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

În vederea implementării Ordinului Ministerului Protecţiei Sociale şi Familiei, nr. 99 din
31.12.2008, implementarea Mecanismului de supervizare profesională în asistenţa socială de
către cei 5 asistenţi sociali supervizori au fost desfăşurate  8 şedinţele de supervizare  de  grup
mic  atît în teritoriu cît şi în incinta Consiliului Raional. Scopul şedinţelor de supervizare de grup
mic a fost consolidarea capacităţilor grupurilor în vederea implementării legislaţiei în vigoare şi
dezvoltarea competenţelor profesionale a asistenţilor sociali. Sedinţele individuale   au şi ele o
serie de avantaje, de aceia supervizorii pe parcursul anului  au   petrecut   169 şedinţe individuale.

Activităţi legate de prestarea serviciului

      În ce priveşte schimbul de experienţă pozitivă cu diferite instituţii publice şi private ce
activează în  domeniul  asistenţei  sociale,  stabilirea contactelor, relaţiilor de parteneriat  mai
rămîne mult de lucru. La nivel de comunitate asistentul social colaborează cu APL I, Direcţia
şcolilor, grădiniţelor, Oficiul poştal, Centrele medicale. În acest context putem menţiona pr.
Logăne ti,  Boghiceni,  Mere eni,  Ciuciuleni,  Ivanovca,  și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie  Crasnoarmeiscoe,   Drăgu enii  Noi,și Protecției Sociale contribuie
Pa cani, Bobeica, Lăpu na,  Cărpineni,  Bozieni.și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

      Eficient conlucrăm cu serviciile sociale alternative: Centre de plasament şi de zi din
raion, Azilul  raional, Centrul raional ,, Pro- Femina”, Centrul de plasament şi reabilitare pentru
copii de vîrstă fragedă, Serviciul ,,Echipa Mobilă pentru persoane cu dezabilităţi,”  Centrul
,,Concordia,”  Centrul de zi ,,Pasărea albastră,”  Centrul de caritate ,,Bethezda,”  Asociaţia de
caritate ,,Dancu Tabita,” AO  ,, The Moldova Project,” Agen ia teritorială pentru ocuparea for eiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
de  muncă,  CNAS,  CRIS,  CC,,  Viitorul”  din  com  Sărata-  Galbenă,  ,,Perspectiva”  din  com.
Lăpu na, ÎI,, Corlată”,  Proiectul ,,Hanul Dragostei”,   ,,Helmut Wole”,  ÎI ,, Podoleanu Nicolae”,și Protecției Sociale contribuie
AO Filocalia”,Fonda ia de binefacere ,, Dobroe Serd e”, AO,, Promo-Lex”,  SRL,, Tulbacom”,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
II ,, Gurmeza Maria”, SRL,, Iurcobal”.

      Mai activi în colaborarea cu instituţiile sus numite au fost asistenţii sociali din pr.
Cărpineni, Mere eni,  Secăreni, Fîrlădeni, și Protecției Sociale contribuie Bobeica, Drăgu enii Noi, și Protecției Sociale contribuie Crasnoarmeiscoe, Ciuciuleni,
Cioara,  Hînce ti,  Logăne ti, Dancu,  Lăpu na,  Boghiceni,  Drăgu enii Noi. și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

      La nivelul localităţilor din raion s-au mai stabilit relaţii de parteneriat cu agenţi
economici, biserici, Biserica Creştină Baptistă, Biserica ,,Emanuel,”  Biserica creştină ortodoxă,
Biserica adventistă ,,Adra,”  Biserica Hristean Evanghelică,  ONG-uri,  Asocia ii  Ob te ti,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
Întreprinderi Individuale.

  Pe parcursul anului  2020  o serie de primării au beneficiat de ajutoare umanitare. De
exemplu:  AO ,,The Project Moldova” sus ine multe familii  din localită ile Logăne ti, Bobeica,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
Ciuciuleni, Logăne ti, Drăgu eii Noi cu  produse alimenare, igienice. și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
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   ÎI ,,Corlată” SRL,, Tulbacom”, II ,, Gurmeza Maria”, SRL,, Iurcobal”din Cărpineni a
oferit  la  pensionari  i  persoane cu dezabilită i  produse alimentare,  îmbrăcăminte,  încăl ămine,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
materiale de construc ie, lemne i cărbune de foc. Biserica Evangelistă din satul Crasnoarmeiscoeții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
a donat  la 350 copii  cadouri  de Crăciun. Biserica Baptistă din satul Calma ui a oferit pacheteții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
alimentare persoanelor intuite la pat.  În satul Cioara i Dancu   AO ,, Dancu Tabita”oferă prînzții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
cald persoane adulte i cu dezabilită i. În satul Logăne ti 5 familii social vulnerabile se bucură deși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
sus inerea AO ,, Project Moldova.” În cadrul proiectului ,, Project Moldova” este sus inută i oții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
familie din satul Drăgu enii -Noi      și Protecției Sociale contribuie

  Cu ocazia sărbătorilor de iarnă în satul Drăgu enii Noi 60 copii s-au bucurat de  cadouriși Protecției Sociale contribuie
din patrea Bisericii Cre tină Evanghelistă ,,Golgota”. Un cetă ean original din satul Drăgu eii Noiși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
a donat cîte 1000 lei la 10 familii din localitate. O persoană din satul Ciuciuleni a donat la 7
familii cu copii pachete alimentare. Centrul ,, Rena tere”din satul Ciuciuleni a donat cadouri deși Protecției Sociale contribuie
Crăciun copiilor din sat.   În satul Leu eni 56 familii au primit cadouri din partea II,, Difremoe”,și Protecției Sociale contribuie
60 copii din aceia i localitate au primit cadouri.și Protecției Sociale contribuie

   În satul Fîrlădeni Funda ia ,, Caritate” a oferit la 10 familii colete alimentare cu ocaziații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
sărbătorilor de iarnă. Asocia ia ADRA din Bozieni a oferit la 10 copii cadouri.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

  Asocia ia de caritate ,, Dancu Tabita” din satul Dancu a oferit 370 cadouri pentru copii.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
  În vederea executării  Ordinului Ministerului Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 71 din

03.10. 2008 prin care a fost aprobat Managementul de caz,  asistenţii sociali  comunitari identifică
şi evaluiază situaţia  potenţialilor beneficiari, deschizînd  dosare  conform Managementului  de
caz. Anul 2020 asistenţii sociali au deschis  1571 cazuri dintre care cazuri soluţionate şi închise
1227, cazuri aflate în lucru  814, cazuri în proces de monitorizare post intervenţie 383,  cazuri
referite către alte instituţii şi servicii 1263, în baza Ordinului MMPSF nr. 55 din 12 iunie 2009,
Mecanismul de referire al cazului în sistemul de servicii sociale specializate. 

Numărul de
cazuri deschise

Numărul de
cazuri  închise

Numărul de
cazuri în lucru

Numărul de
cazuri

monitorizate
post

interven ieții sociale

Numărul de
cazuri referite

către alte
servicii

1571 1227 841 383 1263

     În scopul redresării situaţiei materiale a unor categorii de beneficiari şi în conformitate
cu prevederile  Regulamentului  cu privire la  organizarea i func ionarea Serviciului  social  deși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
sprijin pentru familiile cu copii. În  anul 2020 pentru Serviciului social de sprijin secundar au fost
transferate  mijloace  financiare  în  sumă  de  577,531 mii  lei.  De  sprijin  familial  secundar  au
beneficiat  36 familii,  suma constituind   372,000  mii  lei,  respectiv  205,531mii lei  au rămas
neutilizate.

     În  scopul  acordării  unor  măsuri  de  suport  centrate  pe  necesită ile  evaluate  aleții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
persoanelor/familiilor  defaovizate  prin  Hotărîrea  Guvernului  nr.  716/2018  a  fost  aprobat
Regulamentul de organizare i func ionare a Serviciului social de suport a familiilor /persoanelorși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
defavorizate.

     Scopul  serviciului  nominalizat  constă  în  sus inerea  familiei/persoanei  defavorizateții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
pentru  prevenirea/diminuarea/depă irea  situa iilor  de  dificultate,  precum  i  pentru  prevenireași Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
excluziunii sociale i institu ionalizării acestora, în baza necesită ilor identificate.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

     Concomitent, obiectivele Serviciului in de facilitarea depă irii situa iei de dificultate cuții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
care se confruntă familia/persoana defavorizată; acordarea suportului monetar familiei/persoanei
defavorizate,  conform necesită ilor identificate,  precum i prevenirea excluziunii  sociale i/sauții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
institu ionalizării membrilor familiei/persoanei defavorizate.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

      În vederea asigurării unui mecanism transparent i eficient de acordare a Serviciului datși Protecției Sociale contribuie
sunt instituite două filtre care evaluează necesită ile beneficiarului i examinează situa ia acestuia.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Acestea  sunt  echipa  multiidisciplinară  de  la  nivelul  unu al  autorită ilor  administra iei  publiceții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
locale  i Comisia raională pentru protec ia persoanelor aflate în situa ii de dificultate.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
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     Totodată,  Serviciul  nominalizat   stabile te  elemente  de  asistare  i  monitorizare  ași Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
utilizării  suportului monetar în scopurile stabilite în planul individualizat de asisten ă, ceea ceții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
contribuie la responsabilizarea beneficiarului pentru propria sa via a i a membrilor familiilor lui,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
precum i la diminuarea situa iei de dificultate.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

      Suportul  monetar  se  acordă  beneficiarului  pentru  repara ia  locuin ei  i/sauții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
repara ia/construc ia  sobei,  adaptarea  locuin ei  la  necesită ile  familiei/persoanei  defavorizate,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
procurarea combustibilului pentru prepararea hranei i pentru încălzire în sezonul rece, procurareași Protecției Sociale contribuie
mobilierului adaptat  la necesită i,  precum i alte necesită i  stabilite în planul individualizat deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
asisten ă.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

       Serviciul dat constă în acordarea unei sume băne ti nerambursabile i neimpozabile ceși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
nu va depă i suma de 6000 lei, care se acordă familiei/persoanei aflate în situa ie de dificultate,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
printr-o plată unică i/sau lunară pentru o perioadă determinată, dar nu mai mare de 6 luni pentruși Protecției Sociale contribuie
facilitarea  realizării  ac iunilor  stabilite  în  planul  individualizat  de  asisten ă,  confirmată  prinții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
rezultatele evaluării necesită ilor.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

       Serviciul colaborează cu Comisia raională  pentru protec ia persoanelor aflate în situa iiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
de  dificultate.  Pe  parcursul  perioadei  de  raportare  au  fost  convocate  planificat  3  edinţe  aleși Protecției Sociale contribuie
Comisiei,  la  care  au  fost  puse  în  discu ie  i  examinate  Rapoartele  de  evaluare  a  situaţieiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
familiilor/persoanelor  defavorizate,  pentru  acordarea  ajutorului  bănesc  pe  dosarele  de  suport
monetar deschis pentru cazul a 70 familii/persoane defavorizate .

 Mijloace financiare planificate pentru Serviciul social de suport monetar – total 436,2 mii
lei. 

 Mijloace financiare transferate pentru acordarea suportului monetar, 
 total – 550,55 mii, lei
 Mijloace financiare utilizate, total –    350,55 mii, lei
 Suma minimă a suportului financiar -  3000 lei
 Suma maximă a suportului financiar – 6000 lei
 Mijloace financiare neutilizate, total – 203,35 mii lei
       În cazul  în care serviciile sociale primare nu satisfac  necesităţile beneficiarilor,

dosarele    din   comunitate  sunt  îndreptate  spre  serviciile  sociale  specializate. Asistenţii
sociali din raion au referit  135  cazuri la Comisia raională pentru Protecţia Copilului aflat în
dificultate, unde s-a examinat situaţia la 135   copii din  108   familii. Pe parcursul anului 2020
Comisia nominalizată s-a întrunit  în   9  şedinţe.  

      Activitatea  asistenţilor sociali comunitari este foarte amplă  şi complexă. În scopul
diminuării situaţiilor problematice din comună şi  asigurarea unui climat pozitiv asistenţii sociali
primesc cetăţenii cu diferite întrebări în audienţă. În  anul  2020 în  raion au  fost  realizate 14294
audienţe, petrecute  6 761  vizite la domiciliu i diferite institu ii,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  în scopul evaluării necesităţilor
de servicii şi prestaţii sociale. 

      Asistenţii sociali comunitari lucrează mult şi cu familiile vulnerabile cu copii, familii cu
copii  în situaţie de risc, copii rămaşi fără îngrijire părintească.  Pe parcursul ultimilor ani se
constată o creştere a numărului de copii aflaţi în dificultate. Asistentul social este acea persoană
în comunitate care identifică  aceşti copii şi propune cazurile  spre examinare la Comisia Echipei
Multidisciplinare.  În primării s-au desfă uratși Protecției Sociale contribuie  aproximativ 87   şedinţe EMD. 

      Fiecare asistent social activează cu următoarele categorii de beneficiari: 
 Persoane cu dizabilităţi:

- grad sever -  557
- grad accentuat – 1939
- grad mediu -  986

 Copii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani – 230
 Copii  răma i fără ocrotire părinteascăși Protecției Sociale contribuie    - 79
 Copii aflaţi sub tutelă ( fără plată) - 636
 Familii monoparentale - 595
 Familii numeroase (3 şi mai mul iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  copii) – 1064
 Familii  social-vulnerabile – 1074
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 Copii cu  ambii părin iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie   plecaţi peste hotare- 636
 Copii cu  un părinte plecat peste hotare – 963
 Familii cu copii în situaţie de risc-217
 Persoane în etate (peste 80 ani) - 1283
 Persoane îngrijite la domiciliu- 600 
 Copii plasaţi în Case de tip familie - 61
 Participan i la evenimentele din Transnistria- 263ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
 Participan i la războiul din Afganistan-  399ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
 Participan i la lichidarea consecin elorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
 avariei de la Cernobîl-  23
 Veterani II război mondial i văduve de război-22 și Protecției Sociale contribuie

     În baza  Legii nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social, asistenţii sociali au
realizat un volum  mare la înregistrarea cererilor, verificarea  i  și Protecției Sociale contribuie procesarea în Sistemul
Informaţional Automatizat. Pe parcursul anului 2020 au fost prezentate 7397 cereri de solicitare a
ajutorului social.   În  anul  2020 în raion s-a acordat   ajutor social   în  sumă  de 21 milioane
061,121 mii lei, la 20 mii 774 beneficiari  şi APRA  suma de 21 milioane  832,300 mii  lei, la 40
mii 173 beneficiari.

     Conform Legii  asistenţei  sociale  nr.  547-XV din  25.12.2003 obiectivele  asistenţei
sociale constau în prevenirea şi depăşirea situaţiei de dificultate a persoanelor sau a familiilor şi în
asigurarea integrării lor în societate, cu respectarea principiului autonomiei.

        În vederea asigurării eficienţei Serviciului de asistenţă socială comunitară se
preconizează următoarele obiective:

- studierea permanentă a cadrului legal 
- colaborarea cu structurile guvernamentale, organele de resor;
- instruirea şi formarea continuă
- realizarea evaluării şi monitorizării activităţii asistenţilor sociali comunitari.
- dezvoltarea mecanismului de supervizare 
- mobilizarea comunităţii 
- acordarea  diferitor  forme de  asisten ă  socială  persoanelor  cu dezabilită i  în  func ie  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

necesită ile specialeții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- îmbunătă irea mecanismului de identificare i referire a cazurilor la nivel local,  în scopulții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

coordonării eficiente a serviciilor prestate la nivel local 
       În rapoartele anuale asisten ii sociali comunitari au enumerat unele dolean e necesită iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

i  probleme cu care se confruntă în activitate: posibilită i  limitate de plasament  în cazurile cuși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
risc ridicat de vulnerabilitate, comportamentul neadecvat a unor beneficiar.

Concluzii i propuneri:și alocații sociale

- Pentru îmbunătă irea i optimizarea  activită ii asistentului social comunitar este  nevoie cații, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
în fiecare primărie să activeze un specialist în protec ia copilului;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

- SIAAS comite un ir de erori, ceea ce duce la nemulţumirea solicitan ilor de ajutor social;și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- lipsa bunelor practici privind lucrul cu copii cu comportament delicvent i copii în conflict și Protecției Sociale contribuie

cu legea; 
- neraportarea cazurilor de violen ă de către victim.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

SERVICIUL SOCIAL „ASISTENŢA PERSONALĂ”

Raportul  social  anual,  reprezintă  o  generalizare  a  aspectelor  principale  ale  activită iiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
serviciului  social  „Asisten ă  Personală”  din  cadrul  Direc iei  Asisten ă  Socială  si  Protec ie  ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Familiei  pe parcursul  anului  2020. În raport  sunt  reflectate  rezultatele  reformelor   sociale   în
raionul  Hînce ti,  sînt  eviden iate  problemele  cu  care  se  confruntă  sistemul  protec iei  socialeși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
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persoanelor cu dizabilită i. Astfel, raportul constituie un instrument important de monitorizare ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
situa iei sociale a persoanelor cu dizabilită i din r-n Hînce ti în decursul unui an.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie      

Odată cu ratificarea Conven iei  ONU privind drepturile  persoanelor  cu dizabilită i  prinții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Legea  nr.60  din  30.03.2012,  Republica  Moldova  a  demonstrat  interes  în  ceea  ce  prive teși Protecției Sociale contribuie
elaborarea i promovarea politicilor în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilită i,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
precum i ajustarea legisla iei na ionale în vigoare la prevederile celei interna ionale.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
 Ratificarea Conven iei de către Republica Moldova a marcat o schimbare importantă înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
domeniul  dizabilită ii,  Conven ia venind cu un nou concept  de abordare a acestei  categorii  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
persoane i anume: abordarea persoanelor cu dizabilită i nu doar prin prisma protec iei sociale i ași Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
stării de sănătate, dar în primul rind prin prisma drepturilor omului i a incluziunii sociale, acesteiși Protecției Sociale contribuie
categorii de personae fiindu-le recunoscute valoarea umană, beneficiind de acelea i drepturi civile,și Protecției Sociale contribuie
politice, sociale, culturale ca i ceilal i cetă eni.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Dezvoltarea  serviciilor  sociale  are  ca  scop  prevenirea  institu ionalizării  iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
dezinstitu ionalizarea  persoanelor  cu  dizabilită i,  precum  i  solu ionarea  cazurilor  la  nivelții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
comunitar  înainte  ca  ele  să  se  agraveze,  iar  ca  obiectiv  primordial  va  asigura  prevenirea
marginalizării,  excluderii  sociale  i  facilitarea  reintegrării  beneficiarilor  în  mediul  familial,  înși Protecției Sociale contribuie
comunitate.
     Prin ratificarea în anul 2010 a Conven iei Organiza iei Na iunilor Unite privind drepturileții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
persoanelor cu dizabilită i statul i-a asumat responsabilitatea de a asigura egalitatea în drepturi iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
oportunită i egale pentru persoanele cu nevoi speciale în societate. Realizarea acestui obiectiv vații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
urmari stabilirea unui sistem viabil i eficient de incluziune socială a persoanelor cu dizabilită i iși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
va promova instituirea de servicii eficiente noi adresate acestor persoane.
    În vederea realizării obiectivelor documentelor strategice na ionale politicile de protec ieții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
socială a persoanelor cu dizabilită i sunt orientate spre aplicarea unor noi mecanisme de protec ieții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
socială a persoanelor cu dizabilită i, perfec ionarea cadrului legislativ-normativ care vor asigurații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
accesul lor liber la presta ii i servicii sociale.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
     În contextul dezvoltării serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilită i comunicăm că,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
pe  parcursul  ultimilor  ani  au  fost  elaborate  i  aprobate  mai  multe  acte  normative  careși Protecției Sociale contribuie
reglementează modul de organizare i func ionare a mai multor tipuri de servicii sociale, inclusiv:și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
„Asisten ă personală”.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  
   Serviciul social „Asisten a Personală” a fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 314 dinții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
23  mai  2012  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  privind  organizarea  i  func ionareași Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Serviciului social „Asistenta personală” i a Standardelor minime de calitate.și Protecției Sociale contribuie
     Regulamentul privind organizarea i func ionarea Serviciului social „Asisten ă personală”și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
stabile te  modul  de  organizare  i  func ionare  a  Serviciului  social  Asisten ă  personală  pentruși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
persoanele cu dizabilită i severe.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
 Serviciul social Asisten ă personală este un serviciu social specializat, instituit prin deciziații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Consiliului, r-n Hînce ti, nr. 03/18 din 20.06.2013.și Protecției Sociale contribuie
     Serviciul î i desfă oară activitatea în conformitate cu prevederile legisla iei, Regulamentulși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
privind organizarea i func ionarea Serviciului social Asisten ă personală, Standardele minime deși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
calitate pentru Serviciul dat, deciziile, dispozi iile i ordinile DASPF Hînce ti.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
            Scopul i obiectivele:și alocații sociale
     Serviciul social „Asistenţă personală” a fost implementat în Republica Moldova în baza
Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.     
     Scopul Serviciului este de a oferi asisten ă i îngrijire copiilor i adul ilor cu dizabilită iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
severe, în vederea favorizării independen ei i integrării lor în societate (în domeniile: protec ieții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
social, muncă, asisten ă medical, instructive-educativ, informational, acces la infrastructură etc.).ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     Principalele obiective ale Serviciului ,,Asistenţă Personală” sunt:

1.  oferirea   serviciilor  de  asistenţă  şi  îngrijire  flexibile,  centrate  pe  persoană,  care  să
îmbunătăţească calitatea vieţii şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi severe;
2. facilitarea accesului la educaţie şi încadrare în cîmpul muncii;
3. prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi;
4. sprijinirea beneficiarilor să menţină şi să dezvolte relaţii sociale în familie şi comunitate.
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     Serviciile oferite în cadrul Serviciului ,,Asistenţă personală”  sunt sub formă de:
1) servicii de îngrijire personală – igienă personală, alimentaţie, îmbrăcare şi dezbrăcare etc;
2) mobilitate – deplasare în cadrul locuinţei şi în afara acesteia, ridicare şi aşezare, transfer,
manipularea scaunului rulant etc.;
3) sarcini menajere de bază – suport pentru prepararea hranei, curăţenie, spălatul hainelor,

procurarea alimentelor şi produselor, achitarea facturilor etc.;
4)  participare la viaţa socială – suport pentru deplasare în exterior şi comunicarea cu ceilalţi,

acces la serviciile comunitare, recreere, viaţa culturală şi asociativă, educaţie şi activitate
de muncă;

5) supraveghere şi îndrumare – ajutor pentru a se orienta în timp şi spaţiu, a-şi asigura propria
securitate, a-şi dirija comportamentul său în relaţiile cu ceilalţi.

    Începînd cu anul 2014 i pînă în prezent, în raionul Hînceşti, au fost instituite 68 de unităţiși Protecției Sociale contribuie
de asistenţi personali din bugetul local i 113 unită i de asisten i personali din Pachetul minim deși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
servicii  sociale.  Astfel,  în  anul  2020,  de  Serviciu  Asisten ă  personală  au  beneficiat  186  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
persoane, dintre care:

Gradul sever din copilărie Gradul sever afecţiune
generală

Gradul sever suferinţă
oculară

92 79 15

     Dat  fiind  faptul  că  cifrele  de  control  incluse  în  distribuirea  mijloacelor  financiare  ale
Fondului Local de sus inere  pentru anul 2021 i estimările pentru anii 2022-2023 pe tipuri deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
servicii  conform Limitele  plafoanelor  stabilite  pentru fiecare  serviciu social  inclus  în pachetul
minim, repartizate per autoritate publică locală de nivelul  al doilea pentru anul 2021,  nu au fost
alocate mijloace financiare suficiente pentru între inerea Serviciului „Asisten ă Personală” pentruții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
anul 2021.  
     Începînd cu 01.01.2021 au fost excluse 38 unită i de din serviciul „Asisten ă personală” dinții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
lipsa mijloacelor financiare. Conform Hotărîrei de Guvern nr.314/2012 din 23.05.2012, p. 54(alin.
5) prestarea serviciilor de asisten ă personală poate fi suspendată în cazul în care termenul pentruții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
care beneficiarul a fost admis în Serviciu a expirat.
     Începând cu anul 2014 până la sfârşitul anului 2020 de Serviciul ,,Asistenţă Personală” au 
beneficiat 212 persoane.
     
 Evaluarea necesităţilor de asistenţă: Evaluarea  necesită ilor  de asisten ă este realizată  de oții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
echipă  multidisciplinară,  formată  din  speciali ti  din  diferite  domenii  ca:  asisten ă  socială,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
medicină, educa ie, societatea civilă, etc.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     În procesul evaluării necesită ilor ale beneficiarului s-a inut cont de adaptările mediuluiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
fizic în care el locuie te i activează, tehnologiile de asistare disponibile beneficiarului i suportulși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
informal  primit  din  partea  rudelor,  prietenilor  i  a  comunită ii.  În  anul  2020  echipași Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
multidisciplinară de specialişti a realizat evaluarea necesităţilor de asistenţă pentru 154  solicitanţi
ai Serviciului.
     Începînd  cu  luna  iunie  au  avut  loc  4  şedinţe  ale  Comisiei  raionale  pentru  examinarea
cererilor  solicitanţilor  privind  admiterea  în  serviciul  ,,Asistenţă  Personală”.  În  cadrul  acestor
edin e au fost examinate 154 cereri a solicitan ilor de serviciu „Asisten ă personală”,  în urmași Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

cărora  s-au admis 114 persoane i s-au refuzat 12 persoane. și Protecției Sociale contribuie
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     Modul de oferire a serviciilor: În cadrul serviciului ,,Asistenţă personală” beneficiarul
are un rol  activ  în  planificarea  sarcinilor  asistentului  personal  şi  în  stabilirea  modului  în  care
acestea trebuie realizate.  Serviciile de asistenţă personală sunt oferite în funcţie de necesităţile
beneficiarului: la domiciliu, în comunitate, la locul unde studiază. Totodată, pentru a îmbunătăţi
calitatea  serviciilor  prestate,  cel  puţin  o  dată  pe  an  se  efectuează  reevaluarea  necesităţilor
beneficiarilor.  Modificările  în program sînt negociate  în prealabil  între  prestatorul de serviciu,
beneficiarul  i  asistentul  personal.   Astfel,  în  anul  2020  au  fost  reevaluate  și Protecției Sociale contribuie 71  de  planuri
individualizate. În timpul vizitelor de reevaluare s-a constatat că în multe cazuri s-a îmbunătăţit
starea emoţională a beneficiarilor, deoarece acest serviciu le oferă posibilitatea de a fi implicaţi în
diverse activităţi, precum: frecventarea instituţiilor curative şi de reabilitare, participarea la diverse
manifestări culturale (hramul localităţii), frecventarea instituţiilor religioase, fapt ce contribuie la
integrarea în societate a persoanei cu dizabilităţi.
     Asistentul personal sub supervizarea efului Serviciului i în baza planului individualizatși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
de asisten ă, elaborează un program zilnic, săptămînal i lunar de oferire a serviciilor de asisten ății, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
personală. În func ie de necesită ile beneficiarului, programul este revizuit periodic.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     Suspendarea şi încetarea prestării Serviciului:  Prestarea serviciilor de asisten ă personalății, Muncii și Protecției Sociale contribuie
poate fi suspendată, pe o perioadă de maxim 6 luni, în unul dintre următoarele cazuri:
     1) la cererea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
      2) la plasarea temporară a beneficiarului într-un serviciu rezedin ial (la între inerea deplină ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
statului).
     Încetarea prăstării serviciilor de asisten ă personală are loc în unul dintre următoarele cazuri:ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
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     1) beneficiarul nu mai întrune te criteriile de eligibilitate pentru Serviciu;și Protecției Sociale contribuie
     2) beneficiarul sau, după caz,  reprezentantul său legal  solicită personal încetarea prestării
Serviciului;
     3) beneficiarul este deservit la domiciliu de către lucrătorul social;
     4) beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său legal prime te sau solicită stabilirea aloca ieiși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
pentru îngrijire i/sau înso ire, supraveghere;și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     5) termenul pentru care beneficiarul a fost admis în Serviciu a expirat;
     6) decesul beneficiarului.
        În anul 2020 a fost încetată prestarea serviciilor pentru 5 beneficiari, inclusiv 4 beneficiari-
deceda i: 1 beneficiar-încetarea serviciului în baza cererii. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Persoanele excluse din Serviciul ,,Asistenţă personală” în anul 2020

Motivul excluderii Numărul persoanelor
Decedaţi 4
Dorinţa proprie 1

     Monitorizarea  şi  evaluarea  Serviciului:  DASPF deţine  şi  aplică  o  procedură  de
monitorizare şi  evaluare  a Serviciului,  prin efectuarea  vizitelor  la domiciliul  beneficiarului.  În
cadrul  acestor  vizite  beneficiarul  de  asemenea  are  un  rol  activ.  Şeful  Serviciului  efectuează
investigaţii şi colectează informaţia necesară pentru a stabili dacă prestarea Serviciului corespunde
criteriilor stabilite în Planul individualizat de asistenţă,  procedurilor interne ale prestatorului şi
Standardelor minime de calitate. În cadrul vizitelor de monitorizare au fost colectate următoarele
informa ii: starea sănătă ii, integritatea fizică i psihică a beneficiaruluiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ; implementarea planului
individualizat de asisten ății, Muncii și Protecției Sociale contribuie ; opinia beneficiarului cu privire la serviciile primite; opinia asistentului
personal cu privire la serviciile oferite. În urma fiecărei vizite de monitorizare s-a elaborat un
raport de monitorizare în care au fost incluse constatările i recomandările privind implementareași Protecției Sociale contribuie
Planului individualizat de asisten ă i, eventual, necesitatea revizuirii acestuia.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie  În scopul realizării
standardului de monitorizare şi evaluare a Serviciului, în anul 2020 s-au efectuat 195 de deplasări
în teritoriu şi s-au realizat 405 vizite de monitorizare a serviciilor de asistenţă personală, în urma
cărora  s-au întocmit  rapoarte  de  monitorizare  cu  privire  la  fiecare  vizită. În  timpul  efectuării
acestor vizite ne-am asigurat că serviciile corespund necesităţilor de asistenţă ale beneficiarilor şi
Standardelor  minime  de  calitate.  Beneficiarii  sunt  satisfăcuţi  de  serviciile  prestate,  nu  există
plîngeri.

S-a  constatat  că  planurile  individualizate  sunt  implementate  eficient.  DASPF de ine  iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
aplică o procedură de protec ie a beneficiarului împotriva abuzului (fizic, psihic, sexual, materialții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
sau financiar), neglijării, discriminării, a tratamentului inuman sau degradant.
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     Instruirea personalului: DASPF de ine i aplică o politică privind perfec ionarea profesionalății, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
continuă a personalului angajat,  implică activ beneficiarul în instruirea asistentului personal de
care este deservit.
     Angaja ii  Serviciului  participă  la  cursuri  de  instruire,  pentru  a  dobîndi  abilită ile  iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
cuno tin ele  necesare,  în  scopul  oferirii  serviciilor  de  calitate  i  sporirii  nivelului  lor  deși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
competen ă profesională.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
      Pe  parcursul  anului  2020  s-au  efectuat  3  seminare  de  instruire  iniţială,  în  privinţa
familiarizării  asistenţilor  personali  cu  Regulamentul  privind  organizarea  şi  funcţionarea
Serviciului ,,Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate.
     În cadrul acestor seminare asistenţii personali au fost informaţi:

 despre  competenţa  asistentului  personal  de  a  realiza  adaptarea  mediului  şi  a
spaţiului personal la nevoile persoanei asistate; 

 despre competenţa asistentului personal de a comunica cu persoana cu grad de
dizabilitate, indiferent de gravitatea deficienţei, găsind cele mai potrivite forme
de comunicare şi cel mai potrivit stil în vederea identificării prompte a nevoilor
persoanei cu grad de dizabilitate, reducerii izolării acesteia şi prevenirii depresiei,
conform prevederilor planului individualizat de asistenţă;

  despre competenţa asistentului personal de a antrena şi sprijini persoana cu grad
de dizabilitate pentru a desfăşura activităţi zilnice în familie şi comunitate.

     Serviciul ,,Asistenţă personală”  este unul dintre cele mai solicitate. Pe parcursul anului
2020 în registrul de evidenţă s-au înregistrat 54 de cereri privind solicitarea admiterii în Serviciu.
În total sunt înregistrate 124 cereri de solicitare .
     Reie ind din faptul că, serviciul social „Asisten ă personală” este printre cele mai solicitateși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
servicii  la  nivel  local  i  reprezintă  o  necesitate  stringentă  pentru  majoritatea  persoanelor  cuși Protecției Sociale contribuie
dizabilită i severe, considerăm că este necesar de a majora unită ile de asisten i personali.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Concluzii si recomandări:„Asisten a Personală” este unul din serviciile sociale, prin intermediulții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
cărora  statul  asigură  realizarea  dreptului  fundamental  la  protec ie  socială  a  persoanelor  cuții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
dizabilită i. Din recomandările organismelor interna ionale în domeniul drepturilor omului reieseții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
că serviciul social „Asisten a Personală” este un drept fundamental al persoanelor cu dizabilită iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
severe, asigurarea i dezvoltarea căruia ine de responsabilitatea statului. și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     Conform prevederilor art. 53 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 60 privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilită i, serviciul de asisten a personală se asigură persoanelor cu dizabilită iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
severe conform recomandărilor din programul individual de reabilitare şi incluziune socială   
     Potrivit  art.  45  alin.  (4)  din  Legea  nr.  60/30.03.2012  privind  incluziunea  socială  a
persoanelor cu dizabilită i, „Programul individual de reabilitare şi incluziune socială, precum şiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
activită ile  şi  serviciile  menţionate la  alin.  (3) sînt  executorii  pentru persoanele cu dizabilităţi,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
pentru organele de stat corespunzătoare, de asemenea pentru întreprinderi, instituţii, organizaţii şi
agenţii economici indiferent de forma de proprietate.” 
     Conform art.4 din Legea nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, dreptul la
servicii sociale este stabilit în mod individual, în baza evaluării necesită ilor persoanei/familiei deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
aceste servicii. Iar potrivit art. 3 lit. d) din aceea i lege, prestarea serviciilor sociale se bazează peși Protecției Sociale contribuie
principiul  de  oportunită i  egale,  care  prevede  asigurarea  dreptului  la  servicii  sociale  tuturorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
persoanelor/familiilor defavorizate în condi ii de tratament egal i fără discriminare.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
    Reie ind din prevederile sus men ionate, concluzionăm că, odată ce este indicat (bifat) înși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
programul individual de reabilitare i incluziune socială, serviciul „Asisten ă personală” urmeazăși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
în mod obligatoriu a fi asigurat persoanei în cauză. 
     În pofida cadrului normativ favorabil privind asigurarea serviciului „Asisten a Personală”,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
cu regret, constatăm că reglementările privind organizarea acestuia necesită a fi îmbunătă ite. Dinții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
analiza legisla iei i practicilor de organizare i prestare a serviciului „Asisten a personală”, putemții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
identifica următoarele probleme existente în domeniu: 
- accesibilitatea redusă a serviciului;
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- lipsa resurselor financiare pentru între inerea Serviciului social “Asisten ă personală”;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
-  abordarea  contradictorie  a  beneficiarilor  serviciului  „Asisten a  personală”  i  beneficiarilorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
aloca iei sociale pentru îngrijire i supraveghere;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
- lipsa garan iilor privind continuitatea serviciului;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- reglementări rigide privind regimul de muncă i de odihnă a asisten ilor personali.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
      Totodată,  în contextual implementării  i realizării cu success a reformelor în domeniulși Protecției Sociale contribuie
protec iei sociale a persoanelor cu dizabilită i este necesară implicarea tuturor autorită ilor publiceții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
centrale i locale, a societă ii civile, precum i asisten a tehnică din partea donatorilor.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

SERVICIUL SOCIAL ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU

Serviciul  de  îngrijire  socială  la  domiciliu î i  desfă oară  activitatea  în  conformitate  cuși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al
Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate, cu modificările iși Protecției Sociale contribuie
completările ulterioare. 

Serviciul î i desfă oară activitatea în baza următoarelor principii: și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
1) accesibilitate i disponibilitate;și Protecției Sociale contribuie
1) informare;
2) abordare individualizată;
3) parteneriat;
4) participare;
5) confiden ialitate;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
6) non-discriminare.
          Scopul Serviciului de Îngrijire socială la domiciliu constă în prestarea serviciilor de

calitate  prin  asigurarea  bunăstării  persoanelor  aflate  în  situa ii  de  dificultate,  pentru  un  traiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
independent i decent în familie i comunitate, prevenirea  marginalizării/izolării beneficiarilor,și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
men inerea  facultă ilor  mentale  ale  acestora  i  men inerea  acestora  ca  persoane  active  iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
importante social în comunitate.

          Obiectivele Serviciului sînt următoarele:

1. Asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire la domiciliu pentru  facilitarea
integrării   sociale  a  beneficiarilor,  în  conformitate  cu  necesităţile  speciale  şi  cu
particularităţile  de dezvoltare  individuală  precum i  pentru activizarea  eforturilorși Protecției Sociale contribuie
proprii;

2. Prevenirea  instituţionalizării  prin  men inerea  persoanelor  în  mediul  familial  iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
comunitar;

3. Incurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de via ă independent,  pe cît esteții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
posibil, în familie i comunitate;și Protecției Sociale contribuie

4. Sensibilizarea  opiniei  publice  cu  privire  la  problemele  cu  care  se  confruntă
persoanele vîrstnice i cele cu dizabilită i;și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

5. Mobilizarea comunită ii pentru solu ionarea necesită ilor cu implicarea voluntarilor.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

6. Asigurarea  eviden ei  centralizate  a  potenţialilor  beneficiari  care  locuiesc  în  razații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
unită ii teritorial administrative.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

            Îngrijirea  socială  la  domiciliu  reprezintă  o alternativă  pentru  „îngrijirea  în
instituţii”.  Acest  fapt   presupune  că  susţinerea  persoanelor  în  etate,  în  vederea  integrării  şi
menţinerii lor în comunitate, este mai eficientă decît plasamentul şi izolarea lor pe termen lung
într-un azil sau spital.

            Serviciile oferite în cadrul serviciului de îngrijire la domiciliu sînt sub formă de:
- consiliere;
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- procurarea din mijloacele financiare ale beneficiarului a produselor alimentare, mărfurilor
de uz casnic i a medicamentelor;și Protecției Sociale contribuie

- prepararea hranei, livrarea prînzurilor calde (după caz);
- sprijin pentru plata unor servicii comunale;
- îngrijirea locuinţei şi gospodăriei;
- realizarea igienei personale;
- organizarea procesului de adaptare a locuinţei la nevoile persoanei dependente;
- organizarea  procesului  de  procurare  i  transportare  a  combustibilului  la  domiciliu  dinși Protecției Sociale contribuie

mijloacele financiare ale beneficiarului;
- antrenarea beneficiarului în activităţi sociale şi culturale;
- după caz, încălzirea sobelor.

           În februarie 2020  Consiliul Na ional de Acreditare a Prestatorilor de servicii socialeții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
a acreditat Serviciul de îngrijire socială la domiciliu pentru o perioadă de 5 ani.

           E de men ionat faptul, că în februarie 2020 Serviciul a fost verificat de cătreții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Inspec ia Socială din cadrul MSMPS al RM privind corectitudinea prestării serviciilor de îngrijireții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
la  domiciliu.  A fost  verificată  documenta ia  serviciului,  dosarele  personale  ale  beneficiarilor,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
dosarele personale ale lucrătorilor sociali.  De asemenea au fost vizita i i o parte din beneficiariții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
la domiciliu. În urma verificării efectuate a fost elaborat un Plan de ac iuni privind implementareații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
recomandărilor înaintate de către Inspec ia Socială.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

                    Pentru a beneficia de servicii, solicitantul/reprezentantul legal al acestuia depune o
cerere scrisă la  asistentul  social  din primărie,  care este înregistrată   în registrul  de evidenţă  a
solicitan ilor.  Dreptul  la  servicii  de  îngrijire  la  domiciliu  se  stabile te  în  baza  criteriilor  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
eligibilitate.

          De serviciile gratuite ale Serviciului beneficiază persoanele vîrstnice  care au atins
vîrsta standard de pensionare i persoanele cu dizabilită i  adulte, care nu au copii sau au copiiși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
majori inap i de muncă sau locuiesc separate de copiii majori ap i de muncă obliga i,  conformții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
legisla iei, săi între ină i săi îngrijească, dar care, din anumite  considerente justificate, nu- i potții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
realiza obliga iile.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

          Evaluarea necesităţilor de îngrijire socială la domiciliu:  Serviciul de îngrijire
socială la domiciliu  este acordat în baza necesităţilor fiecărui solicitant,  care se efectuează în
procesul  de  evaluare  i  conform  cererii  personale.   Evaluarea  potenţialilor  beneficiari  iși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
consultarea opiniei lor se efectuează de către o echipă multidisciplinară creată de APL I, care
include:  asistentul  social  comunitar,  lucrătorul  social,  asistentul  medical  comunitar,
reprezentantul APL, reprezentantul societă ii civile, reprezentantul sindicatelor în teritoriu, dupății, Muncii și Protecției Sociale contribuie
caz, mediatorul comunitar, de asemenea pot fi implicaţi i al i speciali ti relevan i, care participăși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
la evaluarea necesită ilor solicitan ilor de îngrijire la domiciliu i care formulează concluzii cuții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
privire la necesitatea/ lipsa necesită ii acordării  Serviciului. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

          Rezultatele evaluării, conform metodologiei de lucru, sunt înregistrate în fişa de
evaluare  a  necesită ilor  şi  sunt  păstrate  în  dosarul  beneficiarului,  la  care  au  acces  doar  şefiiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
serviciului de îngrijire la domiciliu. Acest dosar se păstrează în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială
şi Protecţie a Familiei Hînceşti, conform legisla iei în vigoare privind confiden ialitatea datelor cuții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
caracter  personal i  este monitorizat  de către  şefii  serviciului  de îngrijire  socială  la domiciliuși Protecției Sociale contribuie
privind actualizarea datelor. 

          Modul de oferire a serviciilor: Procesul prestării serviciilor sociale are în centrul
său  satisfac ia  beneficiarului  i  necesită ile  acestuia,  de  aceea  implicarea  beneficiarului  înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
procesul evaluării, luării deciziei, elaborării planului individualizat i prestării serviciilor propriu-și Protecției Sociale contribuie
zise oferă cea mai mare satisfac ie, dat fiind faptul că beneficiarul nu doar este asistat pentru ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
duce un mod de via ă independent şi este implicat activ în acest proces. Acesta are posibilitateații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
să- i exprime punctul său de vedere cu privire la necesită i i serviciile sociale, ceea ce implicăși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
beneficiarul i prestatorul într-un proces continuu de comunicare activă i eficientă. și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

Beneficiarii au dreptul:
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1)  să fie informa i asupra prevederilor legale privind func ionarea Serviciului; ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
1) Să î i exprime acordul referitor la serviciile prestateși Protecției Sociale contribuie ;
2) să  înainteze  i  să  depună plîngeri,  în  condiţiile  legii,  referitor  la  calitatea  serviciilorși Protecției Sociale contribuie

prestate, la atitudinea şi tratamentul personalului;
3) să fie asistaţi şi ajuta i de către personalul Serviciului în realizarea obiectivelor planuluiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

individualizat de îngrijire;
4) să li se păstreze şi utilizeze datele cu caracter personal conform legisla iei;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
5) să  solicite  suspendarea  sau  sistarea  prestării  serviciilor  conform  acordului  sau

contractului de prestare servicii încheiat cu prestatorul;
6) să fie trata i cu respect i demnitate de către personalul Serviciului;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
7) să  participe  la  procesul  de  luare  a  deciziilor  referitoare  la  acordarea  serviciilor.
 
Beneficiarii Serviciului au următoarele obligaţii:

1)  să  furnizeze  informaţii  veridice  privind  situa ia  copiilor  majori  ap i  de  muncă,  loculții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
domicilierii  acestora,  prezen a  sau  lipsa  legăturilor  cu  ace tia,  existen a  sau  lipsații, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
comunicării cu ace tia;și Protecției Sociale contribuie

2) să respecte regulamentul de activitate al Serviciului;
3) să manifeste o atitudine respectuoasă fa ă de personalul Serviciului. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

  În  ce prive te  lucrătorii  sociali  –  ace tia  și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie prezintă  planul  săptămînal/lunar  de lucru cu
vizitele planificate la beneficiari  la începutul fiecărei luni, iar la sfîrşitul fiecărei luni – raportul
privind serviciile prestate.  

  Lucrătorii sociali sunt speciali ti importan i care activează la nivel de comunitate. Ace tiași Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
contribuie la crearea condiţiilor pentru o viaţă decentă şi participativă, după posibilitate, pentru
persoanele beneficiare de Serviciul de îngrijire socială la domiciliu. 

  De asemenea, în scopul atingerii obiectivelor Serviciului, împreună cu asistentul social
comunitar  ei  au  participat  la  mobilizarea  comunităţii  în  acţiuni  de voluntariat  în  perioada  de
pandemie (s.Sofia, Bălceana, .a.), au organizat activităţi de binefacere prin distribuirea coletelorși Protecției Sociale contribuie
alimentare  la  beneficiarii  satelor  aflate  în  carantină  (s.Bălceana,  com.Lăpu na,și Protecției Sociale contribuie
com.Crasnoarmeiscoe . a.),  au evaluat  nevoile comunităţii  şi au formulat recomandări  pentruși Protecției Sociale contribuie
eficientizarea prestării serviciilor la nivel de comunitate.

           Conform Regulamentului de îngrijire socială la domiciliu, lucrătorii sociali în comun
cu APL s-au implicat  în  organizarea  şi  desfăşurarea  funerariilor  pentru persoanele solitare
luate  la  îngrijire,  de exemplu în s.Bujor,  s.Caracui,  s.Mire ti,  s.Crasnoarmeiscoe,  s. Dancu,și Protecției Sociale contribuie
s.Cioara, s.Cărpineni ş. a. 

           Pe parcursul anului  2020 persoanele aflate la îngrijire au beneficiat de prînzuri calde
de la cantinele locale de ajutor social, distribuite, din cauza pandemiei Covid-19, la domiciliu. E
de men ionat, că majoritatea persoanelor aflate la îngrijire beneficiază anual de ajutorul socialții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
pentru perioada rece a anului, iar la perfectarea documentelor necesare sunt asista i de lucrătoriiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
sociali.  Beneficiarii  afla i  la  îngrijire  care  dispun  de  cote  de  pămînt  anual  primesc  diferiteții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
produse: grîu, porumb sau ulei de floarea soarelui.

           Sistarea şi suspendarea prestării Serviciului:   Serviciul de îngrijire socială  la
domiciliu se sistează  pentru beneficiarii deceda i,  plasa i la Azil, sau lua i la îngrijirea rudelorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
sau a altor persoane, conform documentelor justificate şi se înlocuiesc cu beneficiarii din lista de
rezervă. În anul 2020  de servicii de îngrijire  socială la domiciliu au beneficiat 620 persoane,
dintre care pentru 81 de persoane serviciul a fost sistat din următoarele motive:

Motivul  sistării  serviciului Perso
ane

Decedaţi 48

Plecaţi  în  altă  localitate/lua i  la  îngrijirea  rudelor   sauții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 31

19



persoanelor ter e  .ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

Cazaţi în Azil 2

Total sista iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 81

         Comparativ cu anii preceden i, în anul 2020 numărul beneficiarilor de servicii deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
îngrijire la domiciliu a scăzut. În unele APL I se constată un număr insuficient de beneficiari, pe
viitor aceasta ar determina reducerea locurilor de muncă. 

   În anul 2020 au beneficiat de servicii de îngrijire la domiciliu 620 persoane solitare şi
inapte de muncă, oferite de 64 de lucrători sociali.

         Au fost accepta i în Serviciu 67 persoane, aceştia fiind anterior inclu i în lista deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
rezervă.

Unită ile  de  lucrători  sociali  angajaţi ții sociale
în ultimii 6 ani şi numărul beneficiarii deserviţi

Anii 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lucrători
sociali  angajaţi
în  Serviciul  de
îngrijire  socială
la domiciliu 

73 73 71 68 68 64

Beneficiari
, persoane

784 750 704 691 651 620

   Numărul beneficiarilor îngriji i la domiciliu după grad de vulnerabilitate se reprezintății, Muncii și Protecției Sociale contribuie
conform următorului tabel:

Gradul de vulnerabilitate Benefici
ari

                            gr. sever

                            gr. accentuat

                            gr. mediu

32

95

23

Total beneficiari cu dizabilită i afla i la îngrijireții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 150

Inclusiv femei 92

Beneficiari  ţintuiţi la pat (cu sau fără grad) 14

            Instruirea personalului: Pe parcursul anului 2020  lucrătorii sociali noi angaja i auții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
beneficiat  de formare ini ială  a competen elor  lucrătorilor  sociali,  conform Suportului de cursții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
aprobat de MSMPS, iar restul lucrătorilor sociali au beneficiat de instruire profesională continuă
în număr total de 24 ore. 

            Dotarea i finan area Serviciului:și alocații sociale ții sociale     La începutul anului 2020, din cauza situa ieiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
epidemiologice din ară COVID-19, lucrătorii sociali au fost asigura i cu echipament de protec ie,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
care  a constat din dezinfectant, mănu i, mă ti i costume de protec ie, încăl ăminte, geantă iși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
scurtă. 

      Cheltuielile  pentru Serviciul îngrijire  socială  la domiciliu  se efectuează în limita
mijloacelor prevăzute în bugetul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei. 
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      Monitorizarea şi evaluarea Serviciului:  Pe parcursul anului 2020 de către efiiși Protecției Sociale contribuie
serviciului  s-au  efectuat  124  vizite  în  teritoriu,  în  urma  cărora  s-au  întocmit   rapoarte  de
monitorizare pentru fiecare beneficiar în parte.  Au fost revăzute 90% din beneficiari  de către
echipa multidisciplinară locală în comun acord cu efii serviciului. În timpul vizitelor de revedereși Protecției Sociale contribuie
s-a constatat că în multe cazuri s-a îmbunătăţit starea emoţională a beneficiarilor, deoarece acest
serviciu le oferă posibilitatea de a trăi  cît posibil  de independent în propriile case i de a  fiși Protecției Sociale contribuie
implicaţi  în  diverse  activităţi,  precum:  frecventarea  instituţiilor  curative  şi  de  reabilitare,
frecventarea  instituţiilor  religioase,  fapt  ce  contribuie  la  integrarea  în  societate  a  persoanelor
solitare, vîrstnice i/sau cu dizabilităţi.și Protecției Sociale contribuie

           Măsurile întreprinse pe parcursul anului 2020 pentru realizarea obiectivelor:

- Pe parcursul anului 2020, de către efii serviciului de ingrijire socială la domiciliu dinși Protecției Sociale contribuie
cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei s-au organizat edin e individualeși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
cu lucrătorii  sociali  din primării  privind  îngrijirea  socială  la  domiciliu  i  metodele  deși Protecției Sociale contribuie
rezolvare a unor  dificultă i întîlnite în procesul  de prestare a serviciilor. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

- S-au efectuat 124 vizite în APL de nivel I ale raionului Hînceşti. În urma deplasărilor în
teritoriu,  au  fost  vizitaţi  90% beneficiari  îngriji i  la  domiciliu  i,  respectiv,  întocmiteții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
rapoarte de monitorizare privind calitatea serviciilor prestate.

Cît  priveşte  calitatea  serviciilor  de  îngrijire  la  domiciliu  prestate  se  constată  unele
deficienţe:

- În unele localită i ale raionului Hînce ti se constată un număr insuficient de beneficiariții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
eligibili pentru încadrarea în Serviciul de îngrijire socială la domiciliu, ceea ce aduce la
reducerea unită ilor de lucrător social vacante i referirea lor spre alte servicii sociale dinții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
cadrul Direc iei asisten ă socială.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

- Regulamentul prevede instituirea unităţii de şofer al autoturismului la 150 de beneficiari
deserviţi,  pînă  în  prezent  în  serviciul  de  îngrijire  la  domiciliu  această  unitate  nu  este
aprobată, ceea ce împiedică monitorizarea  de 2 ori pe an a serviciilor prestate de lucrătorii
sociali beneficiarilor îngriji i, precum şi realizarea activităţilor  necesare de  deservire ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
pensionarilor, invalizilor, bătrînilor solitari;

SERVICIUL SOCIAL „LOCUINŢA PROTEJATĂ” 

       Serviciul  social  Locuinţa  protejată  este  un  serviciu  destinat  persoanelor   adulte  cu
dizabilităţi  mintale  uşoare  care  au  nevoie  de  suport  pentru  a  trăi  independent  într-o
comunitate. Serviciul presupune plasarea persoanelor cu dizabilităţi într-o locuinţă obişnuită dintr-
o comunitate. Persoanele care au fost plasate în acest serviciu au fost dezinstituţionalizate din Casa
internat pentru copii (băieţi) cu deficienţe mintale Orhei, unde au locuit marea majoritate a vieţii
lor.

Serviciul  social  Locuinţă  Protejată  Lăpuşna  este  un  serviciu  specializat,  instituit  prin
decizia  Consiliului  raional  Hînce ti   nr.  04/08  din  29.09.2014 i  prestat  de  cătreși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie  Direc ia  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Asisten ă Socială i Protec ie a Familieiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  Hînceşti, în parteneriat cu AO Keystone Moldova (în baza
Memorandum-ului de colaborare semnat la 25.03.2014 şi în baza Acordului de parteneriat semnat
la 29.09.2014) .

Serviciul  activează  în  baza  Regulamentului  de  organizare  i  func ionare  a  Serviciuluiși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
social  Locuinţă  Protejată  aprobat  prin  Decizia  Consiliului  raional  Hînce ti   nr.  04/08  dinși Protecției Sociale contribuie
29.09.2014, precum i conform standardelor minime de calitate, aprobate prin Decizia Consiliuluiși Protecției Sociale contribuie
raional Hînce ti nr. 06/16 din 18.12.2014. și Protecției Sociale contribuie

Scopul serviciului este crearea condiţiilor pentru dezvoltarea deprinderilor necesare unei
vieţi  autonome,  pentru  integrarea  socială  şi  profesională  în  comunitate  a   persoanelor  cu
dizabilităţi intelectuale.

În  vederea  realizării  acestui  scop,  Serviciul  dispune  de  un  specialist  în  următoarea
componen ă:ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
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 Lucrător  social – 1 unitate

Obiectivele Serviciului:
- dezinstitu ionalizarea a 2 tineri cu dizabilită i mintale;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- asigurarea condi iilor minime de trai pentru garantarea integrită ii fizice i psihice;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
- asigurarea serviciilor de îngrijire i suport dîn comunitate;și Protecției Sociale contribuie
- dezvoltarea deprinderilor de autodeservire;
- facilitarea accesului la servicii de orientare i formare profesională.și Protecției Sociale contribuie

Beneficiarii Serviciului
În cadrul serviciului sunt plasate 2 persoane cu dizabilită i, dezinstitu ionalizate din Casa-ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

internat pentru copii cu deficien e mintale (băie i) din Orhei.  ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

N/o Numele, prenumele
beneficiarului

Data, luna, 
anul na teriiși alocații sociale

Perioada de
plasament în

instituţia
rezidenţială

Data mutării 
în serviciu

1. Adam Mihail 28.02.1989 27.10.2004(OR) 29.04.2015
2. Deliu Ivan 05.02.1990 16.09.2004(OR) 29.04.2015

Asisten a i suportul pentru o via ă independentăț ș ț
Beneficiarii sunt sprijini i de către personalul angajat în a asimila cît mai multe deprinderiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

de  via ă  necesare  pentru  a  duce  o  via ă  pe  cît  posibil  independentă  în  locuin ă,  comunitate,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
conform necesită ilor, preferin elor, intereselor i în măsura capacită ilor acestora.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Pentru a dezvolta abilită ile de apreciere a valorii banilor i gestionarea corectă a acestora,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
tinerii  primesc  banii  de  buzunar,  care  nu  sunt  cheltui i  pentru  între ierea  locuin ei,  dar  suntții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
destinate procurării obiectelor de uz personal, după propria voin ă.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Personalul  Serviciului  asigură beneficiarilor  sprijin  pentru  a- i  gestiona problemele  deși Protecției Sociale contribuie
sănătate.  Personalul de sprijin este la curent cu starea de sănătate a beneficiarilor pentru a-i ajuta
să- i  gestioneze problemele de sănătate  curente sau (în situa ii)  de urgen ă.  Personalul asigurăși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
sprijin tinerilor în adminstrarea medicamentelor.

Locuin a Protejată asigură fiecărui beneficiar sprijin pentru a- i desfă ura programul zilnic,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
să- i organizeze i să- i desfă oare activită ile zilnice,  cu exercitarea efectivă i responsabilă ași Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
dreptului  la decizie  i autonomie.  Astfel,  tineriiși Protecției Sociale contribuie  au acces nerestric ionat  (24 de ore din 24) înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
locuin ă,  cu  respectarea  regulilor  privind  absen a  din  Locuin a  protejată  (stabilite  prinții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Regulamentul intern de conduită în locuin ă). Ei au deplină libertate de ac iune în camera proprie,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
cu respectarea regulilor casei. Ei au acces la toate spa iile i echipamentele comune, cu respectareații, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
condi iilor  convenite  prin  Regulamentul  de  conduită  (organizarea  autogospodăririi,  cură eniei,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
spa iilor comune etc.); beneficiarii au acces la telefonul din locuin ă. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Personalul  Serviciului  asigură  sprijin  tinerilor  în  participarea,  conform  cerin elor  iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
abilită ilor proprii la via a comunită ii. Ei au dezvoltat rela ii bune cu vecinii,  care îi ajută i îiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
sus in, pe cît este posibil. Băie ii singuri se pot deplasa în comunitate. Ei cunosc cum să ajungă lații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
primărie, la Oficiul Po tal. De fiecare dată, cînd doresc să- i procure ceva din banii lor de buzunar,și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
ei sunt liberi să o facă. 

Locuin a protejată de ine i aplică o procedură privind protecţia beneficiarilor împotrivații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
abuzului  (fizic,  psihologic,  sexual,  financiar-material),  neglijării,  discriminării,  a  tratamentului
degradant sau inuman – fapte comise deliberat  sau din ignoran ă.  Prin ordinul efului DASPFții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
Hînce ti  nr.  85/AB  din  28.10.2015,  a  fost  aprobată  Procedura  privind  protec ia  împotrivași Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
abuzurilor i neglijării  în cadrul Serviciului social ,,Locuin a protejată”.  Astfel, a fost informatși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
personalul  i  beneficiarii  prin  modalită i  accesibile  asupra  procedurii  cu privire  la  prevenirea,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
identificarea, semnalarea, evaluarea i solu ionarea suspiciunilor sau acuza iilor de abuz/neglijen ăși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
asupra beneficiarilor, pentru care s-au semnat într-un proces-verbal. Beneficiarii au fost încuraja iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
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să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului, a altor beneficiari din Locuin a Protejatății, Muncii și Protecției Sociale contribuie
sau a unor persoane din afara acestuia. 

Aspecte financiare privind prestarea Serviciului
La începutul plasamentului beneficiarilor în serviciu, A.O. Keystone a asigurat cheltuielile

de  între inere  a  locuin ei,  alimenta ie,  îmbrăcăminte,  încăl ăminte,  achitarea  facturilor,  pînă  lații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
momentul în care au fost realizate toate transferurile către DASPF, acest serviciu fiind sus inut lații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
momentul de fa ă din bugetul unită ii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Odată cu adaptarea la via a comunitară, dobîndirea unor abilită i  i angajarea în cîmpulții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
muncii, beneficiarii contribuie cu propriile venituri la cheltuielile de între inere a locuin ei, ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Pentru anul 2020 au fost planificate mijloace financiare alocate din bugetul raional în sumă
de 115,0 mii lei, din acestea fiind excluse cheltuielile pentru alimenta ie, asigurîndu-se doar platații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
serviciilor, cum ar fi: energia electrică, apa, canalizare, combustibil gazos, materiale de construcţie
pentru repararea gardului. S-a utilizat în total suma de 71,4 mii lei. 

În această perioadă au fost încheiate contracte de prestare servicii cu următorii agen i:ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
1. contract de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S.Premier Energy S.R.L.;
2. contract de asiguare a locuin ei cu apă prin intermediul Apă-canal Lăpu na;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

În concluzie,  se  poate  remarca  că  Serviciul  social  ”Locuin a  protejată”  corespunde cuții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Standardele  minime  de  calitate  ale  Serviciului,  corespunde  criteriilor,  cerin elor  i  condi iilorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
stabilite de Comisie, de aceea se recomandă continuarea plasamentului.

ACTIVITATEA CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE
CARE SE AFLĂ ÎN INCAPACITATEA DE A SE ÎNGRIJI INDIVIDUAL 

DIN RAIONUL HÎNCEŞTI 
(ECHIPA MOBILĂ PENTRU ADULŢI)

Îngrijirea socială la domiciliu reprezintă o gamă de servicii şi facilităţi acordate prin măsuri
de prevenire şi asistenţă în comunitate a persoanelor dependente, pentru ca acestea să-şi sporească
gradul de independenţă, să trăiască, pe cît le permite sănătatea, în propriile case.

  Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele care se află în incapacitatea de a se
îngriji individual din raionul Hînceşti îşi desfă oară activitatea în conformitate cu Regulamentulși Protecției Sociale contribuie
de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire la domiciliu pentru persoanele care se află în
incapacitatea  de a se îngriji  individual  din or.  Hînceşti  şi  zona aferentă,  aprobat  prin decizia
Consiliului Raional Hînceşti nr. 07/19 din 10 decermbrie 2010, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ţinând cont de prevederile Hotărîrii Guvernului RM nr.1034 din 31.12.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu i ași Protecției Sociale contribuie
Standardelor minime de calitate, cu modificările şi completările ulterioare.

Scopul Centrului constă în consolidarea serviciilor sociale primare de îngrijire socială la
domiciliu a persoanelor aflate în situaţii de dificultate care nu se pot deservi individual şi necesită
suportul unei persoane terţe.

      In activitatea sa, Centrul se conduce de prevederile actelor internationale la care Republica
Moldova  este  parte,  Constitutia  Republicii  Moldova,  Legii  Asistentei  sociale  nr  .547-XV din
25.12.2003, decizia Consiliului raional Hincesti nr. 07/19 din 10 decembrie 2010 cu modificările
i completările ulterioare, altor acte normative.și Protecției Sociale contribuie

      De serviciile Centrului beneficiază persoanele i familiile care, din cauza unor factori deși Protecției Sociale contribuie
natură  economică,  fizică,  psiholgică  sau  socială,  nu  au  posibilitate  prin  propriile  capacită i  iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
competen e să prevină i să depă ească situa iile de dificultate.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     Serviciile oferite în cadrul Centrului de îngrijire la domiciliu sunt sub formă de:
- suport moral;
- îngrijirea locuinţei şi gospodăriei;
- ajutor intru efectuarea igienei corporale;
- organizarea procesului de adaptare a locuinţei la nevoile persoanei dependente;
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- acordarea ajutorului la procurarea produselor alimentare şi medicamentelor;
- antrenarea în activităţi sociale şi culturale;
- schimbarea şi spalarea lengeriei de corp şi de pat;
- convorbiri de incurajare.

Dreptul la serviciile sociale prestate de Centrul se stabile te la cererea solicitantului şi înși Protecției Sociale contribuie
temeiul  evaluării  necesită ilor  persoanei,  confirmate  prin  ancheta  socială  i  prin  alte  acteții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
constatatoare.  Persoana are dreptul să fie informată asupra condi iilor de acordare a serviciilorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
sociale şi asupra rezultatelor privind evaluările necesită ilor individuale. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Pentru toate persoanele solitare şi cu dizabilităţi luate la deservire socială la domiciliu de
către echipa mobilă a Centrului, sunt întocmite dosare personale care conţin date despre situaţia
beneficiarului  şi  documentele  justificative  (dispozi ia  primăriei  de  luare  la  eviden ă  ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
beneficiarului,  copiile  buletinului  de  identitate,  a  legitimaţiei  de   pensionar/invalid,  certificat
despre starea familiară, certificat medical, actul condi iilor de trai  ş. a.). ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Aşa dar, în anul 2020 de către echipa Centrului de îngrijire la domiciliu au fost aproba iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
pentru deservire la domiciliu 84 de beneficiari.

Pe parcursul anului 2020, în baza demersurilor primăriilor raionului Hînceşti, precum şi
evaluării de către efectivul echipelor mobile al Centrului de îngrijire la domiciliu au fost evaluaţi
şi  luaţi  la  evidenţă  pentru  deservire  sociala  28  persoane  (oraşul  Hînceşti,  satele  Mere eni,și Protecției Sociale contribuie
Cărpineni,  Ciuciuleni,  Sofia,  Bălceana,  Bozieni,  Fundul-Galbenei,  Şipoteni,  Bujor,  Boghiceni,
Bobeica,  Stolniceni,  Drăguşeni,  Dahnovici,  Caracui,  Dancu),  cărora  le  sunt  prestate  servicii
sociale, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de îngrijire la domiciliu
pentru persoanele care se află în incapacitatea de a se deservi individual.

- Evalua i in semestrul I - 12 beneficiari;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- Evalua i in semestrul II –16 beneficiari, la fiecare echipă mobilă revenind în total pe anții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

câte 42 beneficiari in circula ie.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Tot  in  aceasta  perioadă  de  timp,  din  diferite  motive  (plasarea  în  azilul  de  bătrîni,

identificarea  rudelor,  înbunătăţirea  situatiei,  expirarea  termenului  de  deservire  conform
contractului,  deces)  au fost  sistate  serviciile  sociale  prestate  de  Centrul  de îngrijire  la  20 de
beneficiari, la momentul actual la fiecare echipă mobilă revin cîte 35 de beneficiari. Preconizate
pentru  evaluare  sunt  satele  Mingir,  Ciuciuleni,  Logănesti,  Mereşeni,  Carpineanca,  Carpineni,
Pascani, Pereni, Bu eni, Lăpu na.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

Motivul scoaterii de la eviden ății sociale Persoane

Deceda iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 8

Pleca i în altă localitate / la rude îndepărtateții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 1

plasaţi în Azil 0

Termenul expirat/imbunatatirea situatiei 0

Echipele mobile efectuează 1-2 ori pe saptămînă vizite la domiciliu beneficiarilor, după
necesitate, conform  planului individualizat.
      Lunar se întocmesc listele beneficiailor  întru  deservirea acestora cu prînz cald zilnic.
Astfel,  cu  prînz  cald  au  fost  asigura i  13  beneficiari  -  persoane  singuratice  şi  persoane  cuții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
dizabilită i din or. Hînceşti, precum si 22 de beneficiari din localită ile rurale.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
      Odată în lună se monitorizează  starea sanatatii a fiecărui beneficiar, după necesitate si la
solicitare se informeaza medicul de familie despre necesitatea consultării şi acordării ajutorului
medical  specializat  ori  internării  in  instituţiile  medicale.  La  solicitările  beneficiarilor  sunt
transportaţi in instituţiile medicale la consultarea medicilor specialişti. Permanent, la solicitarile
beneficiarilor,  se procură medicamente de prima necesitate,  conform recetelor scrise de medic,
pentru acordarea primului ajutor.
       In  anul  2020  numărul  beneficiarilor  pentru  prestarea  serviciilor  sociale  de  îngrijire  la
domiciliu comparativ cu anul 2019 este in scadere cu 10 persoane. Pe parcursul anului 2020, in

24



rota ie, au beneficiat de servicii de îngrijire la domiciliu de către echipa mobilă, 93 de persoaneții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
solitare, persoane singuratice si cu disabilităţi, oferite de personalul echipelor mobile în număr de
5 persoane: 1 ef al Centrului, 2 lucrători sociali, 2 şoferi. Lunar la o echipa mobilă revine cite 35 -și Protecției Sociale contribuie
42 benefciari. Din numărul total de beneficiari  la deservire permanentă, actual se află 70.

Anii 2019 2020
- ef  al CentruluiȘeful Serviciului ASC împreună cu ați specialiși din cadrul DASPF a participat   la un
- Lucrători sociali angajaţi în 

serviciul de îngrijire socială la 
domiciliu

- Lucrator medical

1
2 lucrători

2 şoferi

0

1
2
2

-
Beneficiari, persoane 84 84

    
La  momentul  actual  toate functiile sunt completate.

 Conform Regulamentului de îngrijire la domiciliu, lucrătorii sociali în comun cu APL s-au
implicat  în  organizarea  şi  desfăşurarea  funerariilor  pentru  persoanele  solitare  luate  la  îngrijire
socială  la  domiciliu  din  localită ile:  or.  Hînceşti,  s.  Ciuciuleni,   Bozieni,  Pereni,  Fîrlădeni,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Dragu eni ş. a. și Protecției Sociale contribuie

Urmează  de  efectuat  evaluarea  persoanelor  în  alte   sectoare,  în  primul  rînd  sunt  lua i  lații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
deservire  pensionarii  singuratici,  fără  copii,  invalizii,  care  sunt  imobilizati,  Distribu iații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
beneficiarilor deservi i la domiciliu după grad de vulnerabilitate se reprezintă conform următoruluiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
tabel (la situa ia 31.12.2020):                                         ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
                                                                                    

Gradul de vulnerabilitate Persoane
Persoane cu dizabilită i din copilărie,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
inclusiv: 
Grad sever                                          
Grad accentuat
Grad mediu

1
1
0

Persoane cu dizabilită i, inclusiv:ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Grad sever
Grad accentuat                       
Grad mediu

7
7
0

Bătrîni intui i la patții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 1
Persoane singuratice 67

Total: 84

       
       Reparaţii la domiciliu a beneficiarilor au fost efectuate la 8 persoane (Hînceşti, Boghiceni,
Pereni, Bozieni, Caracui, Ciuciuleni, Fîrlădeni, ipoteni ).Șeful Serviciului ASC împreună cu ați specialiși din cadrul DASPF a participat   la un

Cheltuielele  pentru  îngrijirea  la  domiciliu  se  efectuează  în  limita  mijloacelor  prevăzute  în
bugetul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei. 

Anul 2020

Planificat, mii lei Valorificat, mii lei

inclusiv: retribuirea muncii 545,0 487,6

Tot odată, la ambele  automobilele aflate in gestiune, lunar se utilizează căte 285-320 litre
benzină.  Permanent  se  verifică  corectitudinea  kilometrajului  parcurs  cu  utilizarea  petrolului.
Devieri n-au fost depistate, la automobilele date anual se efectueaza revizia tehnică şi deservirea
auto la fiecare 15000 km parcurşi.
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            Măsurile întreprinse pe parcursul anului 2020 pentru realizarea obiectivelor:
 S-au prestat serviciile sociale de îngrijire la domiciliu celor 84 de persoane din raionul

Hînceşti, care se află în incapacitate de a se îngriji individual;
 S-a asigurat prevenirea institu ionalizării persoamelor în vârstă i celor cu dizabilită i înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

institu iile reziden iale, precum i în Centrele temporare de plasament;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
 Pe parcursul anului 2020, de către efectivul Centrului de ingrijire socială la domiciliu din

cadrul  Direcţiei  asistenţă  socială  şi  protecţie  a  familiei  s-au  efectuat  convorbiri  de
supervizare  individuale  cu  asistenţii  sociali  din  teritoriu  privind  îngrijirea  socială  la
domiciliu a beneficiarilor Centrului, precum şi sistarea serviciilor sociale prestate (după
caz);

 S-au efectuat vizite în teritoriu,  în urma cărora au fost vizitaţi toţi beneficiarii Centrului, în
vederea  identificării  necesităţilor  beneficiarilor,  precum  şi  în  scopul  evaluării  iși Protecției Sociale contribuie
monitorizării activită ii Centrului.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

 Cît prive te calitatea serviciilor prestate de Centrul de îngrijire la domiciliu se constatăși Protecției Sociale contribuie
înfăptuirea activită ilor necesare de îngrijire a beneficiarilor în mod corect i responsabil. Plîngeriții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
i nemul umiri din partea beneficiarilor nu au fost înregistrate. și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

În scopul eficientizării prestării serviciilor de îngrijire la domiciliu privind îmbunătă ireații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
calită ii deservirii la domiciliu se propune:ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- preluarea  experien elor  pozitive  în  domeniu  de  la  organiza iile  nonguvernamentale  iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
interna ionale prestatoare de servicii sociale, structurile de asistenţă socială şi protecţie a familieiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
din alte raioane.
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale prestate persoanelor care se află în incapacitatea de a
se îngriji individual prin implicarea organizaţiilor obşteşti, agenţilor economici şi altor actori din
localităţile  raionului,  în  vederea  evitării  excluziunii  sociale  a  persoanelor  solitare  aflate  în
dificultate.

SERVICIUL DE ALIMENTARE ÎN CANTINELE DE AJUTOR SOCIAL

Un rol important în acordarea serviciilor sociale îl are organizarea meselor de binefacere
pentru anumite categorii de cetăţeni.

Cantinele de ajutor social prestează servicii de alimentare gratuite persoanelor socialment-
vulnerabile în conformitate cu Legea nr. 81-XV din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social
şi Regulamentul –tip de funcţionare a lor (HG nr. 1246 din 16.10.2003).

Persoanele pot beneficia  de serviciile cantinelor de ajutor social pe o perioadă de cel mult
30 de zile în trimestru, ceea ce permite de a cuprinde un număr mai mare de persoane socialment-
vulnerabile care au nevoie de aceste servicii.

De serviciile cantinelor de ajutor social beneficiază:
 Persoanele care au atins vîrsta de pensionare (fără susţinătorii legali, persoane cu venituri

mici);
 Persoanele cu dizabilităţi; 
 Copiii pînă la vîrsta de 18 ani (din familii cu  mulţi copii, din cele monoparentale şi din

alte familii considerate socialmente vulnerabile);
Cantinele oferă următoarele servicii:

 Pregătirea şi servirea zilnică a unei mese de persoană (de obicei a prînzului);
 Transportarea gratuită la domiciliu a hranei pentru persoanele socialmente vulnerabile,

care nu se pot deplasa la sediul cantinei.
În  baza  cererilor  depuse  de  solicitanţi,  listele  beneficiarilor  de  serviciile  cantinelor  de

ajutor social se perfectează de către asistenţii sociali care activează în APL sau în organizaţiile
nonguvernamentale, şi se prezintă pentru aprobare primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale.

Activitatea  cantinelor  de  ajutor  social  din  raion  în  anul  2020 este  reflectată  în  tabelul
următor:
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Denumirea localităţii,
cantinele

Anul
constituir

ii

Nr.
beneficiar

ilor

Inclusiv
persoane
deservite

la
domicili

u

Nr.
angajaţilo

r

Costul
unui
prînz
(lei)

Finanţatorul

or. Hînceşti
Cantina socială, 
or. Hînceşti, str. M. 
Hîncu, 104

1998 200 45 4 30

Confesiunea 
religioasă „Armata 
Salvării”,  primăria 
Hînceşti, agenţii 
economici din 
teritoriu, donatori 
străini

s. Ciuciuleni,
Serviciul Cantinei de 
ajutor social din cadrul 
Centrului comunitar de 
asistenţă socială 

Iunie 
2008

80 50 5 25
A. O.

Concordia
Austria; 
20%  -  contribuţia
primăriei

com. Mingir
Cantina de ajutor social 
„Casa Nadejda”, A.O. 
Concordia, Proiecte 
Sociale”

Septembri
e

2008
70 25 6 25

A. O.
Concordia

Austria

s. Negrea 
Cantina de ajutor social 
„Casa Nadejda”, A.O. 
Concordia, Proiecte 
Sociale
(inclusiv: se 
alimentează 15 copii 
din s. Sofia)

Noiembrie
2008

50 15 3 25
A. O.

Concordia
Austria

com. Lăpuşna
Centrul Multifuncţional 
„LĂPUŞNA”, A.O. 
Concordia, Proiecte 
Sociale

2019 50 25 5 25
A.O.  Concordia.
Proiecte  Sociale,
Austria:  contribuţia
primăriei  –  10%,
contribuţia
Consiliului  raional
– 10%.

Cantina de ajutor social din s. Negrea prestează servicii de alimentare şi persoanelor social-
vulnerabile din s. Sofia. 

Deci, de serviciile cantinelor de ajutor social beneficiază circa 450 persoane cu dizabilităţi
şi aflate în dificultate, copii din familii social defavorizate. Cu prînzuri calde la domiciliu sunt
asigurate circa 160 de persoane.  În mediu, costul unui prînz este de circa 25 lei pe zi.

Activitatea  cantinelor  de  ajutor  social  se  axează  pe  prevenirea  excluziunii  sociale  şi
facilitarea procesului de reintegrare socială a persoanelor vulnerabile.

SERVICIUL DE RECUPERARE/REABILITAREA PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ ŞI
PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI (ADULTE) 

ÎN CENTRELE BALNEO-SANATORIALE
 

     Reabilitarea/recuperarea  persoanelor  în  vârstă  i  celor  cu  dizabilită i,  se  efectuează  înși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Centrul  de  reabilitare  ”Victoria”din  or.Sergheevca,  regiunea  Odessa,  Ucraina  i  în  Centrulși Protecției Sociale contribuie
Republican pentru recuperarea sănătă ii  invalizilor  i pensionarilor ”Speran a” din or.Vadul luiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Vodă.
     Biletele de reabilitare/recuperare în centrele nominalizate se eliberează în conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr. 372 din 6 mai 2010 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
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modul de eviden ă  i  distribuire  a  biletelor  de reabilitare/recuperare a persoanelor  în vârstă  iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
persoanelor cu dizabilită i”.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     Centrul  ”Speran a”din  or.Vadul  lui  Vodă  este  specializat  în  profilaxia,  tratarea  iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
reabilitarea bolnavilor cu afec iuni cardiovasculare, nevroze cu dereglări func ionale ale sistemuluiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
cardiovascular, osteohondroze ale coloanei vertebrale, osteoartroze deformante primare, patologii
neurologice, paralizii cerebrale.
     Centrul  ”Victoria”  din or.Sergheevca  este  specializat  în  profilixia  i  tratarea  aparatuluiși Protecției Sociale contribuie
locomotor,  tulburărilor  metabolice,  genitale,  sistemului  cardiovascular  i  bolilor  specifice  ași Protecției Sociale contribuie
sistemului respirator.
     Beneficiază de bilete de reabilitare/recuperare, în condi iile Regulamentului, persoanele înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
vîrstă  i  cu dizabilită i  de la  vârsta  de 18 ani,  domiciliate  pe teritoriul  Republicii  Moldova înși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
condi iile legii, aflate în eviden ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  direc iilor/sec iilor teritoriale de asisten ă socială i protec ie ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
familiei.  Astfel,  începând  cu  luna  ianuarie  2020,  persoanele  cu  dizabilită i  severe,  potrivitții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
concluziei  Consiliului  Na ional  pentru  Determinarea  Dizabilită ii  i  Capacită ii  de  Muncă  sauții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
structurilor sale teritoriale, necesită ajutor permanent din partea altei persoane beneficiază de bilet
de tip ”ÎNSO ITOR” care include serviciile de cazare i alimentare. Beneficiarul biletului de tipȚITOR” care include serviciile de cazare și alimentare. Beneficiarul biletului de tip și Protecției Sociale contribuie
”ÎNSO ITOR” achită 30% din costul biletului respectiv.ȚITOR” care include serviciile de cazare și alimentare. Beneficiarul biletului de tip
     Concomitent a fost reglementat că, înso itor poate fi orice persoană care a atins vîrsta de 18ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
ani i este aptă să ofere servicii de supraveghere, suport i îngrijire a beneficiarului pe perioadași Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
reabilitării/recuperării.
     Prin modificările operate în cadrul normativ a fost specificat că, în cazul în care înso itorulții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
persoanei  cu  dizabilită i  severe  se  încadrează  în  categoriile  de  beneficiari  de  bilete  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
reabilitare/recuperare, Structura teritorială de asisten ă socială are dreptul să elibereze, conformții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
ordinii  de  rând,  aceea i  perioadă  bilet  de  reabilitare/recuperare  înso itorului  i  persoanei  cuși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
dizabilită i severe înso ite, respectându-se condi iile prezentului Regulament.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
    Totodată, în cazul în care, înso itorul este persoană în vârstă sau persoană cu dizabilită i iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
beneficiază de bilet de tip ”ÎNSO ITOR”, rândul se păstreză indiferent de faptul dacă anteriorȚITOR” care include serviciile de cazare și alimentare. Beneficiarul biletului de tip
înso itorul a beneficiat de bilet de reabilitare/recuperare conform ordinii de rând i/sau se află înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
eviden a  Structurii  teritoriale  de  asisten ă  socială  pentru  a  beneficia  de  bilet  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
reabilitare/recuperare.
     De menţionat că, începând cu 1 septembrie 2018 persoanele cu dizabilită i i pensionariiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
(de vârsta-standard de pensionare), cetă enii Republicii Moldova supu i represiunilor politice iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
ulterior reabilita i conform Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victemelorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
represiunilor politice, beneficiază de drept la reabilitare/recuperare anuală cu o reducere de 50%
din costul biletului . 
     Pe parcursul anului 2020 biletele de reabilitare/recuperare primite de la Agenţia Naţională
Asistenţă Socială au fost valorificate într-un numări mai mic, deoarece situaţia epidemiologică din
ţară legată de noul coronavirus (COVID-19) a impus unele restricţii şi Centrele de reabilitare o
perioadă îndelungată nu au fost funcţionale.

Situaţia se prezintă astfel:
Centrul de reabilitare ”VICTORIA” din or.Sergheevca, regiunea Odessa, Ucraina:
Bilete de reabilitare/recuperare:

- Total bilete de reabilitare/recuperare primite de la ANAS de la începurul anului 2020 – 48;
- total bilete repartizate – 17, 
- bilete de reabilitare/recuperare neutilizate restituite – 31;
- bilete nevalorificate parţial – 3;
- Bilete repartizate gratis – 16;
- Bilete repartzate la preţ redus – 1;

Beneficiarii biletelor de reabilitare/recuperare:
- Persoane vârstnice beneficiari de bilete – 10;
- Persoane cu dizabilităţi – 7;
- Înso itorii – 0;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- Victime reabilitate ale represiunilor politice – 0.
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Mijloace financiare transferate la contul Agen iei Na ionale Asisten ă Socială – 3283,05 lei.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Centrul Republican pentru recuperarea sănătă ii invalizilor i pensionarilor ”SPERAN A” ții sociale și alocații sociale ȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A
din or.Vadul lui Vodă:
Bilete de reabilitare/recuperare:

- Total bilete de reabilitare/recuperare primite de la ANAS de la începurul anului 2020 – 79;
- total bilete repartizate – 43, 
- bilete de reabilitare/recuperare neutilizate restituite – 37;
- bilete nevalorificate parţial – 5;
- Bilete repartizate gratis – 43;
- Bilete repartzate la preţ redus – 0;

Beneficiarii biletelor de reabilitare/recuperare:
- Persoane vârstnice beneficiari de bilete – 32;
- Persoane cu dizabilităţi – 11;
- Înso itorii – 0;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- Victime reabilitate ale represiunilor politice – 0.

Mijloace financiare transferate la contul Agen iei Na ionale Asisten ă Socială –0 lei.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

SERVICIUL SOCIAL DE ASIGURARE CU MIJLOACE AJUTĂTOARE TEHNICE ŞI
REABILITARE MEDICALĂ ÎN CADRUL CREPOR-lui

Acordarea  ajutorului  protetico-ortopedic  persoanelor  cu  diferite  forme  de  afec iuni,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
deforma ii  şi  maladii  ale  aparatului  locomotor,  hernii,  ptoză  a  organelor  interne,  afecţiuni  şiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
deformaţii  ale  coloanei  vertebrale,  precum  şi  prestarea  serviciilor  de  asisten ă  medicală  prinții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
consultare,  tratament  şi  reabilitare  a  persoanelor  cu dizabilită i  locomotorii  şi  a veteranilor  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
război  este realizată  de către  Centrul  Republican Experimental  de Protezare,  Ortopedie şi
Reabilitare (CREPOR)  (Hotărîrea  Guvernului  nr.  567  din  26.07.2011  pentru  aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare
tehnice  i  Ordinul  Ministerului  Muncii,  Protec iei  Sociale  i  Familiei,  nr.  38  din  05.03.2013,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de reabilitare i asisten ă medicalăși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
în cadrul CREPOR-lui). 

În vederea realizării obiectivului de incluziune socială şi aplicarea unor noi mecanizme de
protecţie socială a persoanelor cu disabilităţi, serviciile sociale reprezintă o formă importantă de
protecţie socială a acestora.

Asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice pentru persoane cu disabilităţi este realizată în
conformitate cu Hotarîrea Guvernului nr. 78 din 31.01.2002 cu privirea la extinderea funcţiilor şi
eficientizarea  activităţii  CREPOR,  care  prevede  consultarea,  tratamentul  şi  reabilitarea
participanţilor la razboi, în special  celor cu grad de dizabilitate şi a persoanelor cu disabilităţi
locomotorii.

În anul 2020 în cadrul CREPOR-uilui au fost confecţionate şi eliberate prin intermediul
DASPF Hînce ti, persoanelor cu disabilităţi locomotorii articole protetico-ortopedice şi mijloaceși Protecției Sociale contribuie
de locomoţie nemecanizate, şi anume:

1. Acordarea de articole protetice;
2. Mijloace de locomoţie nemecanizate şi alte articole;
3. Deservirea cu articole protetico-ortopedice, mijloace de locomoţie; 
În perioadă de activitate s-au întreprins următoarele măsuri:
 

Articole protetico-ortopedice

Categoria perechi
Proteze membre superioare 17
Proteze membre inferioare 8
Aparate ortopedice 1

29



Încălţăminte ortopedică:
- invalizi de pazboi 2

- veterani razboi 75

- invalizi de munca 45

- invalizi din copilărie 7

- copii cu dizabilităţi 20

- copii pînă la 18 ani 26

- Pensionari 17

Total 192
Corsete 28
Bandaje şi centuri ortopedice 12
Aparat, tutor 3

     Mijloace de locomoţie nemecanizate: 
                                                        
     Pe parcursul anului 2020 de catre DASPF a fost lua i la eviden ă 13 persoane careții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

necesită  cărucioare.  A  fost  asigurate  30  persoane:  26  persoane  au  primit   cărucioare  de  la
CREPOR, ca rezultat a conlucrării eficiente - 4 persoane au fost asigurate de o persoana fizică.

Propuneri pentru îmbunataţirea serviciului de protezare şi ortopedie.

     1.Conlucrarea mai eficientă cu CEMV pentru depistarea persoanelor ce necesită 
servicii de protezare şi ortopedie;
     2. Asigurarea mai operativa a beneficiarilor din raion cu cărucioare fotolii pliante şi

încălţăminte ortopedică după necesităţi;
     3. Confecţionarea protezelor pentru beneficiari în termen cît mai scurt posibil;
     4. Deplasarea mai frecventă în teritoriu a echipei de medici de la CREPOR.
     5. Suportul necesar beneficiarilor pentru transmiterea căruciorelor fotolii rulante i ași Protecției Sociale contribuie

mijloacelor  ajutătoare  tehnice,  defectate,  la  CREPOR,  după  caz,  Societatea  Invalizilor  din
Moldova, pentru a fi reparate.

     6.  Conlucrarea  cu  Societatea  Invălizilor  din  Moldova  i  cu  alte  organiza iiși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
neguvernamentale/de benefacere,  care distribui cărucioare fotolii rulante.
   

SERVICIILE SOCIALE CU SPECIALIZARE ÎNALTĂ
 (AZILURI, CENTRE DE PLASAMENT) 

PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ ŞI PERSOANE CU DIZABILITĂŢI

Plasarea  în  instituţiile  sociale  rezidenţiale  se  realizează  în  cazul  în  care  menţinerea  la
domiciliu nu este posibilă, ca urmare a evaluării socio-medicale a persoanei, a stării sănătăţii lui şi
necesităţii plasării în instituţie socială, cu consimţămîntul acesteia.

Crearea  azilurilor  pentru  persoanele  defavorizate  (persoane  în  etate  şi  persoane  cu
dizabilităţi) în raionul Hînceşti contribuie la scăderea numărului de persoane fără domiciliu şi în
situaţie  de  risc  şi  menţinerea  acestor  persoane  în  raza  raionului,  prin  oferirea  serviciilor  de
îngrijire. 

În raion activează Azilul din com. Sărata-Galbenă,  destinat persoanelor vîrstnice şi celor
cu disabilităţi.  Azilul  pentru  persoane în  vîrstă  şi  persoane cu dizabilităţi  din comuna Sărata-
Galbenă a fost creat în anul 2003, în conformitate cu decizia Consiliului raional Hînceşti nr. 05/09
din 25 septembrie 2003 „Cu privire la instituirea Azilului pentru persoanele vîrstnice şi celor cu
dizabilităţi”, prin care a fost aprobat Regulamentul de funcţionare a Azilului, statele de personal,
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contractul de comun acord privind cazarea în Azil, precum şi cererile beneficiarilor care necesită
tutelă în cadrul Azilului. Însă activitatea Azilului s-a început la data de 10 mai 2005. 

Totodată,  în  com.  Sărata-Galbenă  activează  Instituţia  Religioasă  Centrul  Creştin
„SAREPTA”, unde sunt cazate 60 persoane. 

Situaţia se prezintă astfel:
Adresa

juridică a
Centrului

Managerul
instituţiei

Anul
creării

Categorii
de

beneficia
ri

Pachetul de
servicii

prestate de
instituţie

Numărul
locurilor/

beneficiaril
or

Numărul
unităţilor

de
personal

Sursa
de

finanţar
e

Problem
ele cu
care se

confrunt
ă

instituţia

ap
rob

at
e

lun
ar

ap
rob

at
e în

fu
n

cţie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Azil 
pentru 
persoane 
vîrstnice şi
cu 
disabilităţi 
din com. 
Sărata-
Galbenă, 
str. Ştefan 
cel Mare

Pavliuc Ion 2003

Decizia
Consiliulu
i Raional
Hînceşti
nr. 05/09

din
25.09.200

3

Persoane
în etate şi

cu
disabilităţi

Cazare, 
alimentare,  
îngrijire 
socio- 
medicală; 
consiliere

70 5-6 23 23 Bugetul 
raional, 
donaţii

Blocul A 
necesită 
reparaţiie
capitală,
Instalarea
unui 
ascensor

Instituţia 
Religioasă
Centrul 
Creştin 
„SAREPT
A”” din 
com. 
Sărata-
Galbenă, 
str. 
Emanuil, 3

Culeac
Victor

2004

UBCCE
(Uniunea
Bisericilor
Creştinilo

r
Credinţei
Evangheli

ce)

Persoane
în etate şi

cu
disabilităţi

,
copii/tiner
i aflaţi in
dificultate

Cazare, 
alimentare,  
îngrijire 
socio- 
medicală; 
consiliere

60 2-3 17 17 Pensii,
donaţii,
întreţine
ri, ajutor
material

de la
biserici

Starea 
tehnică şi
sanitară 
bună

Centrul 
Multifuncţ
ional 
„LĂPUŞN
A” din 
com. 
Lăpuşna, 
raionul 
Hînceşti

Munteanu
Valeriu 

2019
Decizia

Consiliulu
i Local

Lăpuşna
în

parteneria
t cu AO

ao
„Concordi
a. Proiecte
sociale”

Persoane
în vârstă

şi cu
dizabilităţ

i

Plasament, 
alimentaţie, 
asistemţă 
medicală 
primară, 
asistenţă 
igienico-
sanitară, 
consiliere 
psihologică,
agrement, 
reabilitare, 
organizarea 
funerariilor.

16 2-3 5 5 AO
Concord

ia,
Bugetul
administ

raţiei
publice
locale,

Bugetul
raional

Starea 
tehnică şi
sanitară 
bună

AZILUL PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ ŞI PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
DIN COM. SĂRATA-GALBENĂ

Plasarea în Azilul pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi  din com. Sărata-
Galbenă se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la funcţionarea Azilului pentru
persoane  în  vîrsă  şi  persoane  cu  dizabilităţi  din  com.  Sărata-Galbenă  aprobat  prin  decizia
Consiliului Raional Hînceşti nr. 03/12 din 04 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare,
şi în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1500 din 31 decembrie 2004. 
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Numărul beneficiarilor în Azil constituie 70 de persoane.
Potrivit  prevederilor  regulamentare,  beneficiarii  azilului  pot  fi  cetăţeni  ai  Republicii

Moldova din rîndul persoanelor vîrstnice şi persoanelor cu dizabilităţi, de la 18 ani solitare, lipsite
de suport informal (familie), care necesită ajutor din partea comunităţii şi deservire socio-medicală
la domiciliu sau în cadrul azilului. 

Azilul prestează,  de asemenea, şi  servicii contra plată pentru: a) persoanele în vârstă şi
persoanele cu dizabilităţi copii cărora sunt obligaţi să-i întreţină, dar din anumite motive nu pot
realiza  obligaţiunea,  încheind  cu  administraţia  azilului  un  contract,  prin  care  îşi  asumă
responsabilitatea de a achita lunar întreţinerea persoanei cazate, în cuantumul de 4200 lei, stabilit
de către fondator (Consiliul raional); b) persoanele în vîrstă şi persoanele cu dizabilităţi, cetăţeni ai
altor state, aflate pe teritoriul Republicii Moldova în situaţii dificile.

De regulă,  nu se admite  cazarea  în  azil  a  persoanelor  cu  boli  psihice,  a  bolnavilor  de
alcoolism,  narcomanie,  toxicomanie,   tuberculoză,  cu  alte  maladii  care  necesită  tratament  în
instituţii specializate.

 Pe parcursul anului 2020 în cadrul a 8 şedinţe ale comisiei raionale pentru examinarea
dosarelor solicitanţilor de a fi cazaţi în centre de plasament (Aziluri, Centre de plasament) s-au
examinat 49 de dosare ale solicitanţilor  prezentate de primăriile raionului, care au fost perfectate
în conformitate cu Regulamentul privind cazarea în azil, precum şi conform Managementului de
caz, aprobat prin Ordinul MMPSF al RM.
 Aşa dar, în Azilul pentru persoane în vîrstă i persoane cu dizabilită i din com. Sărata-și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Galbenă i au fost cazate 9 persoane, dintre care, 3 persoane – cu 75 % din pensie, iar 6 persoane –și Protecției Sociale contribuie
contra  plată.  Pentru  26  de  persoane  a  fost  prelungit  termenul  de  cazare,  9  persoane  au  fost
externate din Azilul din com. Sărata-Galbenă din diferite motive, 2 persoane au primit refuz de
cazare în Azil. 

S-a asigurat  protec ia  socială  a  persoanelor  în  vârstă  i  persoanelor  cu dizabilită i  prinții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
perfectarea actelor necesare pentru cazarea solicitan ilor în institu iile reziden iale din republică cuții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
specializare înaltă.  Astfel,  au fost înaintate 3 demersuri în adresa Agen iei Na ionale Asisten ății, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Socială privind prelungirea termenelor de plasament în Centele republicane cu specializare înaltă:
2 persoane – în Centrul de plasament temporar pentru persoane în vârstă i persoane cu dizabilită iși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
din mun. Chi inău, 1 persoană – în Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilită iși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
(adulte) din com. Brînzeni, raionul Edine . La toate trei persoane le-a fost prelungit termenul deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
plasament încă pe 1 (un) an. 

INSTITUŢIA RELIGIOASĂ CENTRUL CREŞTIN „SAREPTA” 
DIN COM. SĂRATA-GALBENĂ

Menirea Institu iei Religioase Centrul cre tin „SAREPTA” din com. Sărata-Galbenă esteții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
găzduirea i prestarea pachetului de servicii sociale specializate persoanelor în vârstă, persoanelorși Protecției Sociale contribuie
cu dizabilită i, precum i copiilor i tinerilor afla i în dificultate, în vederea excluziunii sociale iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
marginalizării a acestora. 

Din start Centrul se numea Azilul de bătrâni „SAREPTA”, însă conform Deciziei nr. 24
din 03.03.2015 a Ministerului Justiţiei al RM au fost înregistrate modificări la statutul Instituţiei
Religioase Azilul „SAREPTA” cu schimbarea denumirii în Instituţia Religioasă Centrul Creştin
„SAREPTA” (Hotărîrea din 02.02.2015).

Serviciile Centrului sunt prestate pentru 60 de persoane, cum ar fi:
- Cazare;
- Alimentare;
- Asisten ă igienico-sanitară;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- Îngrijire socio-medicală,
- Consiliere psihologică.

Activitatea  Centrului  contribuie la  scăderea numărului  de persoane fără domiciliu  şi  în
situaţie  de  risc  şi  menţinerea  acestor  persoane  în  raza  raionului,  prin  oferirea  serviciilor  de
îngrijire. 
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CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL “LĂPUŞNA” 
DIN COM. LĂPUŞNA,  RAIONUL HÎNCEŞTI

În  anul  2019  a  fost  deschis  Centrul  Multifuncţional  „LĂPUŞNA”  cu  sediul  în  com.
Lăpuşna,  raionul  Hînceşti,  care  oferă  servicii  sociale  primare  şi  specializate  în  vederea
(re)integrării sociale a beneficiarilor în situaţie de dificultate.

Centrul este creat în baza deciziei Consiliului Local Lăpuşna, în parteneriat cu Asociaţia
Obştrască „Concordia. Proiecte sociale”, conform Acordului de parteneriat încheiat între părţi.

Scopul Centrului presupune prestarea serviciilor  primare pentru depăşirea situaţiilor de
dificultate prin activităţi de prevenire a instituţionalizării beneficiarilor  şi specializate: îngrijire,
reabilitare şi (re)integrare socială a persoanelor vârstnice, în baza evaluării necesităţilor.

În cadrul Centrului multifuncţional „LĂPUŞNA” se prestează următoarele servicii sociale:
- serviciul social „Plasament pentru persoane vârstnice”;
- serviciul social „cantina de ajutor social”.

Beneficiarii Centrului sunt:
a) persoanele  vârstnice,  care  au  atins  vârsta  standard  de  pensionare  şi  din  cauza  unor

circumstanţe de natură fizică sau socială au o capacitate scăzută de auto-deservire, necesită
supraveghere, asistare şi îngrijire specializată;

b) persoanele care au atins vârsta de pensionare (fără domiciliu, fără susţinători legali, fără
venituri sau cu venituri mici);

c) persoanele cu dizabilităţi;
d) copiii până la vîrsta de 18 ani (din familiile cu mulţi copii, din cele monoparentale şi din

alte  familii  considerate  socialmente  vulnerabile  în  baza  anchetei  sociale  întocmite  de
organele teritoriale de asistenţă socială).
Finanţarea  Centrului se  realizează  din  bugetul  administraţiei  publice  locale,  mijloacele

băneşti,  bunurile  materiale  şi  servicii  atrase  de  Primăria  s.  Lăpuşna,  raionul  Hînceşti,  de  la
parteneri,  persoane fizice şi/sau juridice din străinătate şi/sau din ţară şi din mijloacele băneşti,
bunuri materiale şi servicii atrase sau puse la dispoziţie de A.O. „Concordia. Proiecte Sociale” şi
Autorităţile Administraţiei Publice Locale de nivelul II, de la persoanele fizice şi-sau juridice din
străinătate şi din ţară conform prevederilor Contractului de sponsorizare.

Capacitatea de admitere în serviciul social de „Plasament pentru persoanele vîrstnice din
cadrul Centrului multifuncţional „LĂPUŞNA” este de 16 persoane (8 – de sex masculin şi 8 – de
sex feminin).

Perioada  de  plasament  al  beneficiarilor  serviciului  de  plasament  este  de  6  luni  pentru
plasamentul temporat, în scopul depăşirii situaţiei de dificultate în care se află beneficiarul sau
perioadă  de  plasament  nedeterminată,  cu  prestarea  spectrului  de  servicii  în  corespundere  cu
necesităţile stabilite în planul individualizat de asistenţă şi cererea persoanei.

Identificarea  beneficiarului  se  realizează  de  către  asistentul  social  comunitar,  care
perfectează dosarul şi îl transmite structurii teritoriale de asistenţă socială.

Admitetea  în  Serviciu  re  realizează  în  baza  referirii  beneficiarului  de  către  structura
teritorială de asistenţă socială.

Astfel în baza decizilor comisiei  raionale pentru examinarea dosarelor de a fi cazate în
instituţiile  de  plasament,  în  serviciul  de  plasament  din  cadrul  Centrului  Multifuncţional
„LĂPUŞNA” au fost plasate 6 persoane în vîrstă şi cu dizabilităţi. Unei persoane i-a fost refuzată
plasarea  in  Centru  din  cauza  că  suferă  de  probleme  psihoneurologice,  ceea  ce  prezintă
contraidicaţii pentru plasament.

Beneficiarilor de serviciu li se oferă: plasament, alimentaţie; asistenţă medicală primară;
asistenţă igienico-sanitară; consiliere psihologică; agrement; reabilitare; organizarea şi asigurarea
înmormântării beneficiarilor conform prevederilor contractuale.

PROTECŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI  INTELECTUALE ŞI
PSIHOSOCIALE
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Problema persoanelor cu probleme psihoneurologice rămâne i în continuare una acută,și Protecției Sociale contribuie
în legătură cu politica statului privind reformarea sistemului reziden ial de îngrijire a persoanelorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
cu dizabilităţi mintale şi dezinstituţionalizarea celor plasaţi în instituţiile cu profil psihoneurologic,
în scopul creării serviciilor sociale pentru adulţi la nivel local. 

De  asemenea,  se  promovează  politica  bazată  pe  menţinerea  adultului  în  comunitate,
asigurarea  alegerii  formei  optime  de  îngrijire  cu  accent  pe  serviciile  sociale  alternative,
plasamentul într-un serviciu de tip reziden ial fiind măsura finală de protecţie.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

 În republică activează institu iile de asisten ă socială i reabilitare din subordinea Agenţieiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
Naţionale Asistenţă Socială din cadrul Ministerului Sănătă ii, Muncii i Protec iei Sociale, dupății, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
cum urmează:

1. Centrul de plasament pentru persoane vârstnice i persoane cu dizabilită i, com. Cocieri,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
raionul Dubăsari;

2. Centrul de plasament pentru persoane vârstnice i persoane cu dizabilită i, mun. Chi inău;și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
3. Centrul  de  plasament  temporar  pentru  persoane  cu  dizabilită i  (adulte),  com.  Cocieri,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

raionul Dubăsari;
4. Centrul  de plasament  temporar  pentru  persoane cu dizabilită i  (adulte),  com. Bădiceni,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

mun. Soroca;
5. Centrul  de  plasament  temporar  pentru  persoane cu  dizabilită i  (adulte),  com.  Brînzeni,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

mun. Edine ;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
6. Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilită i (adulte), mun. Băl i;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
7. Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilită i, mun. Hînce ti;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
8. Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilită i, mun. Orhei;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
9. Centrul de plasament i reabilitare pentru copii de vârstă fragedă din mun. Chi inău;și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
10. Centrul de plasament temporar i reabilitare pentru copii Băl i.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Conform Ordinului Ministerului Sănătă ii, Muncii i Protec iei Sociale al RM nr. 807/Ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
din 04 septembrie 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Grupurilor de
lucru intersectoriale i a componen ei nominale”, au fost aprobate Regulamentul de activitate alși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Grupurilor  de  lucru  intersectorial  privind  examinarea  solicitărilor  de  admitere  temporară  în
institu iile  de  asisten ă  socială,  precum  i  componen ele  nominale  ale  Grupurilor  de  lucruții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
intersectorial,  în  scopul  asigurării  transparen ei  în  procesul  decizional  privind  asigurareații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
drepturilor  copilului,  persoanelor  în  etate  i  cu dizabilită i,  precum i  pentru examinarea  altorși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
chestiuni ce in de domeniile specifice de activitate.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Însă,  ţinând  cont  de  politica  statului,  care  este  bazată  pe  menţinerea  adultului  în
comunitate, asigurarea alegerii formei optime de îngrijire cu accent pe serviciile sociale alternative
în raza raionului unde domiciliază, plasamentul într-un serviciu de tip rezidenţial din republică
este măsura finală de protecţie, în cazul în care altă soluţie nu există.

Ocrotirea drepturilor şi intereselor persoanelor majore cu dizabilită i cu capacitate deții sociale
exerciţiu restrînsă sau limitate în capacitatea de exerciţiu

La data de 2 iunie 2017 a intrat în vigoare Legea nr. 66 din 13 aprilie 2017 cu privire la
modificarea  şi  completarea  unor  acte  legislative,  prin  care  s-au  modificat  parţial  dispoziţiile
Codului civil privind tutela şi curatela asupra copiilor minori şi s-au modificat total dispoziţiile
Codului civil şi altor legi privind tutela şi curatela asupra persoanelor majore. Acestea din urmă, în
loc de  „persoane incapabile”  se numesc începând cu 2 iunie 2017 „persoane ocrotite”, asupra
cărora este necesar de a fi instituită o măsură de ocrotire judiciară.

De menţionat,  că tutelele asupra persoanelor majore,  instituite anterior datei  de 2 iunie
2017, sunt guvernate imediat de noua lege (art. XVII alin. (3) din Legea nr. 66). Aceste tutele s-au
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menţinut  până  la  2  iunie  2018,  după  care  au  încetat  pe  plin  drept.  Prin  urmare,  autorităţilor
administraţiilor publice locale au fost expediate scrisori cu recomandări de a informa tutorii pe
care i-au desemnat asupra persoanelor ocrotite despre faptul că tutela încetează la 2 iunie 2018.
Dacă  este  necesară  menţinerea  tutelei  după această  dată  tutorii  sau alte  persoane îndreptăţite,
conform art. 4830 din Codul civil, trebuie să depună în instanţa de judecată competentă o cerere de
instituire a măsurii de ocrotire judiciară.

Potrivit  prevederilor  legale,  autorităţile  tutelare  nu  mai  au  competenţa  de  a  desemna
ocrotitorul provizoriu, curatorul sau tutorele persoanei majore asupra căreia s-a instituit o măsură
de ocrotire judiciară. Această din urmă competenţă a trecut la instanţele de judecată (art. 4836 şi
4843 din Codul civil).

Conform art.  481 alin.  (6)  din  Codul  civil,  la  luarea  oricărei  decizii  privind  persoana
ocrotită,  se  acordă  prioritate  dorinţelor  şi  sentimentelor  persoanei  ocrotite  exprimate  de  sine
stătător, la solicitarea acesteia, cu ajutorul persoanei de încredere.

Autorităţile tutelare exercită supravegherea generală a măsurilor de ocrotire contractuale
sau judiciare, pot vizita persoana ocrotită, iar persoanele însărcintate cu ocrotirea sunt obligate să
se prezinte la autoritatea tutelară ori de câte ori sunt convocate (art. 482 alin.(3) din Codul civil).
Autoritatea  tutelară  poate,  la  cerere  sau din oficiu,  să  emită  prescripţii  obligatorii  persoanelor
însărcinate cu ocrotirea (art. 482 alin.(4) din Codul civil).

Pe parcursul anului 2020 s-a contribuit activ la instituirea măsurii de ocrotire judiciară prin
oferirea consultărilor juridice asupra a 12 persoane cu dizabilită i, în scopul acordării suportului înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
luarea  deciziilor,  în  accesarea  serviciilor  publice  sau   private,  reprezentându-i  în  raport  cu
persoanele fizice, juridice i autorită i. Asupra a 4 persoane cu dizabilită i a fost instituită măsurași Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
de ocrotire judiciară, fiind respectate toate prevederile legale. 

Plîngeri i nemul umiri din partea beneficiarilor nu au fost înregistrate. și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Prin  instituirea  măsurii  de  ocrotire  judiciare,  în  vederea  satisfacerii  necesită ilorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

persoanelor cu dizabilită i mintale, s-a asigurat dreptul acestei categorii la acordarea suportului înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
luarea  deciziilor,  în  accesarea  de  către  ace tia  a  serviciilor  publice  sau  private,  astfel  fiindși Protecției Sociale contribuie
asigurată incluziunea socială a persoanelor cu dizabilită i i respectarea drepturilor i libertă ilorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
fundamentale ale omului.

PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ ACORDATĂ PERSOANELOR
ELIBERATE DIN DETENŢIE

Conform Legii nr. 297-XIV din 24.02.1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor
eliberate din deten ie, DASPF a contribuit la acordarea protec iei i asisten ei sociale persoanelorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
eliberate  din deten ie,  în baza Comunicatelor  privind eliberarea  din deten ie  înaintate  de cătreții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
administra iile penitenciarelor din republică. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

În  asigurarea  protec iei  i  asisten ei  sociale  acestei  categorii  de  popula ie,  DASPFții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
colaborează activ cu institu iile de stat, în competen a cărora este asigurarea unui mod de via ății, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
decent persoanelor eliberate din deten ie (CTAS, Spitalul Raional, CNDDCM, AOFM, APL I iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
altele).

A a dar, 4 persoane din raionul Hînce ti au fost eliberate din deten ie, cărora li s-a acordatși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
protec ia  socială,  ele fiind referite  la diverse servicii  sociale,  în special  serviciu de acordare ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
ajutorului social i/sau ajutorului pentru perioada rece a anului. De către administra iile publiceși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
locale de nivelul I aceste persoane au fost asigurate cu locuin ă, ajutoare materiale i lemne de foc,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
iar de Agen ia Teritorială de Ocupare a For ei de Muncă Hînce ti au fost luate la eviden ă, findu-leții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
achitate  indemniza iile  lunare de omer,  asigurată  instruirea  persoanelor  în  diferite  domenii  iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
oferite  locuri  de  muncă  corespunzătoare  meseriei.  Astfel,  s-a  asigurat  adaptarea  socială  a
persoanelor eliberate din deten ie.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Protec ia socială i asigurarea adaptării sociale a persoanelor eliberate din deten ie continuății, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
prin prestarea diferitor servicii sociale.
 

ACTIVITĂŢI PRIVIND CONSEMNAREA ZILELOR REMARCABILE LEGATE 
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DE PROTECŢIA SOCIALĂ A POPULAŢIEI

Anual,   de  Direc ia  Asisten ă  Socială  i  Protec ie  a  Familiei  Hînce ti,  în  comun  cuții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
autorită ile administra iilor publice locale de nivel I i II, agen ii  economici,  organiza iile non-ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
guvernamentale, se organizau i desfă urau manifestări legate de consemnarea Zilelor remarcabileși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
ce in de protec ia socială a popula iei, fiind organizate măsuri culturale din mijloacele financiareții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
alocate de Consiliul Raional Hînce ti, cum ar fi:și Protecției Sociale contribuie

 Ziua comemorări celor căzuţi în războiul din Afganistan - 15 februarie;
 Ziua comemorării eroilor căzuţi în lupte din Transnistria – 2 martie;
 Ziua producerii catastrofei la C.A.E. de la Cernobîl – 26 aprilie;
 Ziua Victoriei asupra fascismului – 9 Mai;
 Ziua Internaţională a Oamenilor în Vîrstă – 1 octombrie;
 Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi – 3 decembrie.

În  anul  2020  nu  s-au  organizat  activită i  culturale  pentru  persoane  în  vârstă  i  cuții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
dizabilită i,  precum  i  pentru  cei  din  alte  categorii  ale  popula iei,  în  legătură  cu  situa iații, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
epidemiologică din ară legată de COVID-19.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Se întreprind măsuri  pentru acordarea sprijinului  permanent  persoanelor în vârstă i  cuși Protecției Sociale contribuie
dizabilităţi la exercitarea drepturilor fundamentale în relaţiile cu comunitatea, instituţiile statale
(apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi la şedinţele de judecată, instalarea căilor de acces
la  intrările  în  instituţiile  publice,  antrenarea  organizaţiilor  de  caritate,  religioase,  agenţilor
economici  din teritoriu  în organizarea  meselor  de binefacere,  distribuirea coletelor  cu produse
alimentare şi industriale, altor ajutoare).

Protecţia socială a persoanelor adulte aflate în dificultate din raionul Hînce ti continuă prinși Protecției Sociale contribuie
prestarea diferitor servicii, în scopul integrării sociale ale acestora.

PRESTAŢIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Prestaţiile  de  asistenţă  socială  sînt  exprimate  printr-o  gamă  largă  de  compensa ii,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
indemniza ii i ajutoare acordate persoanelor în dificultate.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

COMPENSAŢIA PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT ACORDATĂ
PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

În  vederea  implementării  Hotărârii  Guvernului  Republicii  Moldova  nr.  1413  din  27
decembrie  2016  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  modul  de  stabilire  şi  plată  a
compensaţiei  pentru  serviciile  de  transport  (cu  modificările  i  completările  ulterioare)și Protecției Sociale contribuie ,  pe
parcursul anului 2020 de compensaţie pentru serviciile de transport au beneficiat:

1) persoanele cu dizabilităţi severe;
2) persoanele cu dizabilităţi accentuate;
3) copii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani;
4) persoanele care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în

vârstă de până la 18 ani;
5) persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii) în vârstă

de până la 18 ani), cetăţeni ai Republicii Moldova sau cetăţeni străini având domiciliul
legal în Republica Moldova în condiţiile legii şi se află în evidenţa structurilor teritoriale
de asistenţă socială de la locul de trai.

Compensaţia pentru categoriile de persoane specificate mai sus se stabileşte pe baza cererii
depuse la structurile teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai. La cerere pentru stabilirea
compensaţiei se anexează următoarele documente:

1. copia buletinului de identitate sau certificatului de naştere (în cazul copiilor cu dizabilităţi
în vârstă de până la 18 ani);

2. copia legitimaţiei de pensionar;
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3. copia certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă, eliberat de Consiliul Naţional
pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă;

4. copia  concluziei  privind  necesitatea  deservirii  cu  transport  persoanei  cu  dizabilităţi
locomotorii,  eliberată  de  către  Consiliul  Naţional  pentru  Determinarea  Dizabilităţii  şi
Capacităţii de Muncă. 

Compensaţia se achită  trimestrial, pentru trimestrul în curs,  în prima lună a trimestrului de
gestiune (ianuarie, aprilie, iulie, octombrie) prin intermediul Î. S. „Poşta Moldovei”.

Mărimea compensaţiei pentru un trimestru în anul 2020 a constituit:
1) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani –

138 de lei (cuantumul compensaţiei stabilite include şi compensaţia pentru persoanele care
însoţesc persoana cu dizabilităţi sever sau copilul cu dizabilităţi în vârstă de până la 18
ani);

2) pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 69 de lei.
3) Suplimentar  la  mărimile  compensaţiei  stabilite,  persoanele  cu  dizabilităţi  locomotorii

(inclusiv  copiii  cu  dizabilităţi  locomotorii  în  vârstă  de  până  la  18  ani)  beneficiază,
trimestrial, de un supliment în mărime de 200 de lei. 

De menţionat, că compensaţia pentru serviciile de transport s-a achitat prin intermediul I.S.
„Poşta Moldovei” Centrul de Poştă Hînceşti on-line i pe suport de hârtie, listele spre achitareși Protecției Sociale contribuie
fiind exportate prin Programul Informa ional de Asistenţă Socială. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Aşa dar, în anul 2020 au fost achitate compensaţiile respective la  3146 de beneficiari în
sumă totală 1393,7 mii lei.

Neachitaţi  au  rămas  146  de  beneficiari  în  sumă  de  15,1  mii  lei  din  diferite  motive
(prezentarea  cererii  i  actelor  justificative  după  formarea  listelor  de  plată  în  luna  octombrie,și Protecției Sociale contribuie
neprezentarea  la  timp de  către  beneficiari  la  oficiul  poştal  pentru  a  ridica  banii,  pe motiv  de
sănătate sau absenţa în teritoriu ş.a.). 

Situaţia este prezentată în tabelul următor:
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Hânce tiși alocații sociale 361 334 1059 1141 138 113 3146 233 268 34 32 567 11 1393,7 2753,7 15,1 146

Cheltuielile panificate pentru plata compensaţiei pentru serviciile de transport în anul 2021
constituie 2753,7 mii lei. 

Potrivit Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 862 din 09.12.2020, au fost operate
modificări  în  Hotărîrea  Guvernului  nr.  1413  din  27  decembrie  2016  pentru  aprobarea
Regulamentului  cu  privire  la  modul  de  stabilire  i  plată  a  compensa iei  pentru  serviciile  deși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
transport. 
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Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021,  pentru persoanele cu dizabilită i severeții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  i  și Protecției Sociale contribuie copiii cu
dizabilită i  ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie în vârstă de până la 18 ani, mărimea compensa iei  pentru un trimestru va constituiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
360,0 lei,  care include i compensa ia pentru persoanele care le înso esc pe acestea (pct. 12 alși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Regulamentului nominalizat).

Pentru persoanele cu dizabilită i accentuateții, Muncii și Protecției Sociale contribuie , mărimea compensa iei pentru un trimestru înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
raion va constitui:

1) 69,0 lei începând cu 1 ianuarie 2021;
2) 124,5 lei începând cu 1 ianuarie 2022;
3) 180,0 lei începând cu 1 ianuarie 2023.

De men ionat, că potrivit pct. 29 (4), 11 beneficiari ai compensa iei au pierdut dreptul lații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
plata  compensa iei  în  cazul  utilizării  facilită ilor  fiscale  i  vamale  la  importul  unui  mijloc  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
transport,  destinat  pentru  transportarea  persoanelor  cu  dizabilită i  ale  aparatului  locomotor,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
conform prevederilor  legisla iei  în  vigoare.  Stoparea plă ilor  compensa iei  a  avut  loc,  pe bazații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
copiei certificatului de inmatriculare a mijlocului (prezentat obligatoriu de către beneficiar în timp
de 3 zile lucrătoare de la data inmatriculării),  din trimestrul următor celui care a beneficiat de
scutirea de drepturi de import al unui mijloc de transport, până la împlinirea termenului de 5 ani.

Beneficiarilor de compensa ie din rândul persoanelor cu dizabilită i  locomotorii  care auții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
depus cerere la Direc ie  pentru a renun a la compensa ia pentru serviciile de transport în schimbulții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
facilită ilor  fiscale  i  vamale,  conform pct.  30  al  Regulamentului,  li  s-au  eliberat  certificateleții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
privind solicitarea beneficiarului de a renun a la compensa ie în schimbul facilită ilor fiscale iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
vamale. O copie a certificatului s-a anexat la dosarul beneficiarului. 

AJUTOR SOCIAL ŞI/SAU AJUTOR PENTRU PERIOADA RECE A ANULUI

În scopul eficientizării sistemului de presta ii  sociale i direc ionării acestora către ceiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
mai săraci , a fost adoptată  Legea cu  privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 iși Protecției Sociale contribuie
HG 1167 din 16. 10. 2008  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi
plată a ajutorului social, care are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat familiilor
defavorizate,  prin acordarea ajutorului social stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global
mediu lunar al familiei i necesitatea de asisten ă socială.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Acordarea  presta iei  se  bazează  pe  stabilirea  eligibilită ii  i  sumei  presta iei  băne tiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
utilizînd lacuna venitului.  Suma presta iei este echivalentă cu diferen a dintre venitul lunar minimții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
garantat i venitul lunar al unei familii. Presta ia este potrivită la structura familiei pentru a asigurași Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
faptul  că  fiecare  familie  se  bucură  de  nivel  minim  de  bunăstare.  Selectarea  beneficiarilor  se
bazează  pe situa ia  socio-economic  a  familiei,  utilizîndu-se criterii  de bunăstare  i  condi ii  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
eligibilitate  pentru  persoanele apte de muncă.

Conform HG Nr.  135  din  04.03.2020  pentru  modificarea  punctului  12  din  Hotărîrea
Guvernului  nr.  1167  din  16  octombrie  2008  determinarea  cuantumului  ajutorului  social  în
conformitate cu Legea nr. 133-XVI din 13 iunie cu privire la ajutorul social, începînd cu 1 aprilie
2020 s-a stabilit nivelul venitului lunar minim garantat de la 1056 lei  la 1107 lei pentru ajutorul
social i de la și Protecției Sociale contribuie 2323,20 lei la 2435.40 lei  pentru ajutorul pentru perioada rece a anului.

În principiu, acordarea ajutorului social este legat de sărăcie i este o presta ie diferen iatăși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
pentru fiecare gospodărie, spre deosebire de metodele tradi ionale de presta ii bazate pe  anumiteții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
categorii de persoane.

 Pe perioada anului 2020 au fost  primite  i procesate în programul SIAAS următorulși Protecției Sociale contribuie
număr de cereri. 
Nr.        Luna Total cereri depuse

1. Ianuarie 956
2. Februarie 692
3. Martie 283
4. Aprilie 65
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5. Mai 157
6. Iunie 251
7. Iulie 246
8. August 184
9. Septembrie 347
10. Octombrie 1581
11. Noiembrie 1556
12 Decembrie 1079

Total 7397
Tabelului I: Numărul  de cereri primate i procesate în programul SIAAS. ș

Diagrama 1. Numărul  de cereri primate i procesate în programul SIAASș

      Dinamica numărului cererilor este diferită pe parcursul anului, scade în timpul lunilor calde şi
creşte în timpul lunilor reci.

     Pe parcursul   anilor  2018 - 2019- 2020 s-au adresat i au obţinut dreptul la și Protecției Sociale contribuie ajutorul 
social:
Nr. Luna 2018 2019 2020

Nr. Suma Nr. Suma Nr. Suma
1. Ianuarie 1934 1729137 1938 1752510 1530 1529379
2. Februarie 1951 1693979 1753 1618175 1486 1517219
3. Martie 1994 1748038 1856 1837850 1588 1465654
4. Aprilie 2106 1984856 1948 1842208 2288 2612389
5. Mai 1887 1748093 1737 1660512 2076 2541571
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6. Iunie 1898 1755753 1668     1617476 1635    1792993
7. Iulie 1874 1708375 1651 1560917 1648 1834844
8. August 1826 1673639 1639 1566090 1668 1918048
9. Septembrie 1789 1650859 1520 1428479 1654 1843152
10. Octombrie 1804 1664224 1505 1440376 1653 1859714
11. Noiembrie 1852 1709817 1472 1412478 1642 1914744

12. Decembrie 1959 1771930 1523 1570904 1906 2313414
TOTAL 22874 20838700 20210 17887972 20774 21061121

Tabelul II: Numarul de beneficiari i suma acordată lunar pe parcursul a 3 ani pentru ajutorș
social. (2016-2017-2018)

               Diagrama 2: Numarul de beneficiari                                           Diagrama 3: Suma
                                                                   (Ajutor social 2018-2019-2020)           
                              
     În  conformitate  cu  p.471”Dreptul  la  ajutor  pentru  perioada  rece  a  anului  se  determină
concomitent  cu  determinarea  dreptului  la  ajutor  social,  în  baza  cererii  pentru  acordarea
ajutorului social, depuse la solicitantul sau reprezentantul legal al familiei” a Regulamentului cu
privire  la  modul  de  stabilire  şi  plată  a  ajutorului  social,  aprobat  prin  Hotărîrea  Guvernului
Republicii Moldova nr. 1167 din 16.10.2008  pe parcursul anilor 2018-2020 s-au adresat i auși Protecției Sociale contribuie
obţinut dreptul la ajutor pentru perioada rece a anului:

Nr. Luna 2018 2019 2020
Nr. beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului.

Nr. Suma Nr. Suma Nr. Suma
1. Ianuarie 6698 2159640 7098 2501100 7055 3961000
2. Februarie 6705 2116170 7274 2614150 7736 4559500
3. Martie 6874 2190510 7603 2767450 8213 4466000

4. Aprilie 45 14490 11 5250 80 4300
5. Mai 0 0 0 0 6 5000
6. Iunie 0 0 0 0 0 0
7. Iulie 0 0 0 0 0 0
8. August 0 0 0 0 0 0
9. Septembrie 0 0 0 0 0 0
10. Octombrie 0 0 0 0 0 0
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11. Noiembrie 6555 2294215 6779 3390600 8285 4144500

12. Decembrie 7006 2496200 7070 3988350 8798 4692000
TOTAL 33883 11271225 35835 15261650 40173 21832300

Tabelul III: Numarul de beneficiari i suma acordată lunar pe parcursul a 3 ani pentru APRA.ș
(2018-2019-2020)

           Diagrama 3: Numarul de beneficiari                                Diagrama 4: Suma
                                                              (APRA 2018-2019-2020)                                           

 E de men ionat faptul, că  implementarea ajutor social i ajutor pentru perioada receții sociale și alocații sociale
a  anului  a  constituit  unul  din  factorii  de  bază  care  a  avut  impact  semnificativ  asupra
evolu iei  sărăciei,  în  special,  în  mediul  rural.ții sociale  Nr beneficiarilor  de ajutor social  i  ajutorși alocații sociale
pentru  perioada rece a anului s-a marit.

Suma mijloacelor  financiare utilizate  pentru plata ajutorului social  i/sau  ajutor pentruși Protecției Sociale contribuie
perioada rece a anului:

 

Denumirea
Suma pe anii.

2018 2019 2020

Ajutor social 20838700 17887972 21061121

Ajutor pentru perioada rece a anului 11271225 15261650 21832300

Tabelul IV. Suma mijloacelor financiare utilizate pentru plata AS i/sau APRA , 2016-2017-2018ș
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     Diagrama 5: Suma mijloacelor financiare utilizate pentru plata AS i/sau APRA , 2018-și/sau APRA , 2018-
2019-2020

Pe parcursul anului sistematic s-a efectuat o monitorizare în fiecare localitate din raionul
Hînce ti,în urma căreia s-a stabilit autenticitatea i corectitudinea informa iei prezentate în cerereași Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
pentru acordarea ajutorului cocial i/sau APRA.și Protecției Sociale contribuie

În total s-au efectuat peste 573 de anchete sociale fiind executate de către asisten ii socialiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
comunitari din fiecare localitate i comisia cu privire la verificarea corectitudinii ajutorului socialși Protecției Sociale contribuie
din cadrul DASPF.

Conform  HG  Nr.729  din  18.07.2018 privind  modificarea  HG  nr.1167/2008 pentru
aprobarea  Regulamentului cu privire la modul de stabilire i plată a ajutorului social  și/sau APRA , 2018- au fost
aprobate  Instruc iunile privind ralizarea activită ilor de interes comunitar.țiunile privind ralizarea activităților de interes comunitar. țiunile privind ralizarea activităților de interes comunitar. Lista pe localitate a
persoanelor  care  urmează  să  presteze  activită i  de  ineres  comunitar  se  transmite  în  modții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
electronic ,lunar , primarului de către structura teritorială de asisten ă socială.Totodată primariiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
prezintă lunar pe suport de hîrtie i electronuc până la data de 1 a lunii de gestiune lista semnată ași Protecției Sociale contribuie
persoanelor care au prestat/refuzat prestarea activită ilor sus men ionate.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

În conformitate cu p.39 ”ajutorul social .după caz ajutorul pentru perioada rece a anului
se stabile te beneficiarului sau altei persoane în baza procurii titularului ,sumele neachitate seș
plătesc integral ,inclusiv pentru luna decesului” a Regulamentului cu privire la modul de plată
a ajutorului social , aprobat prin HG nr.1167 din 16.10.2008 pe parcursul acestui an au fost
eliberate  97 de permisiuni pentru a primi ajutor social i ajutor pentru periaoda rece a anuluiși Protecției Sociale contribuie
membrilor familiilor celor deceda i cu actele confirmative de suportare a cheltuielilor de deces. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Pe  parcursul  anului  2020  au  fost  înregistrate  5  peti iiții sociale  –  care  au  fost  examinate  iși Protecției Sociale contribuie
solu ionate în conformitate cu legisla ia,necesită ile solicitan ilor i posibilită ile direc iei.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

În perioada ianuarie – decembrie 2020 sau procesat  7397 cereri de ajutor social i/sauși Protecției Sociale contribuie
ajutor pentru perioada rece a anului.În perioada sus men ionată s-au efectuat  ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 12 liste de plată
ajutor social i și Protecției Sociale contribuie 7 liste de plată  ajutor pentru perioada rece a anului. 

Astfel,  pentru  anul  2021  ne  propunem  următoarele  priorităţi  pentu  implimentarea
Programului de Ajutor social:

 indexarea anuală a VLMG, reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de
consum pentru anul precedent;

 utilizarea ajutorului social în beneficiul familiei i pentru necesită ile acesteia;și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
 responsabilizarea beneficiarilor de ajutor social (semnarea acordului cu STAS);
 verificarea  la  reşedinţa  curentă  a  beneficiarului  de către  Comisie  corectitudinea

utilizării ajutorului social conform angajamentelor asumate, întocmind raportul de
utilizare a presta iei;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

 implementarea activită ilor de interes comunitar;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
 men inerea în continuare a intirii presta iei către familiile defavorizate;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

majorarea pragului indicatorilor de bunăstare;
 majorarea, după caz, a cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului.

Recomandări:
 - efectuarea cât mai des a vizitelor inopinate în teritoriu cu scop de verificare la reşedinţa

beneficiarului a corectitudinii datelor declarate în cererea pentru acordarea ajutorului social.
-  organizarea  i  promovarea  seminarelor  de  instruire  continuă  întru  dezvoltarea  iși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

consolidarea competen elor profesionale ale asistenţilor sociali în vederea prestării serviciilor deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
calitate.

PACHETUL MINIM DE SERVICII SOCIALE
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     În  vederea  eficientizării  măsurilor  de  asisten ă  socială,  asigurării  accesului  grupurilorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
vulnerabile la servicii sociale de calitate i sus inerii autorită ilor administra iei publice locale înși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
acordarea  măsurilor  de  asisten ă  socială,  prin  art.  XIII  din  Legea  nr.  288/2017  cu  privire  lații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
modificarea i completarea unor acte legislative, au fost operate modificări i completări la Legeași Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
Fondului republican i a fondurilor locale de sus inere socială a popula iei nr. 827/2000. Astfel,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
începînd cu 1 ianuarie 2018 activitatea Fondului republican de sus inere socială a popula iei i ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
fondurilor locale de sus inere socială a popula iei a fost sistată.  Mijloacele Fondului de sus inere ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
popula iei, în temeiul legii men ionate, se utilizează pentru finan area programelor cu destina ieții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
specială în domeniul asisten ei sociale, finan area serviciilor sociale incluse în pachetul minim deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
servicii sociale în condi iile stabilite de Guvern.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     În  scopul  sus inerii  autorită ilor  administra iei  publice  locale,  precum  i  asigurăriiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
dreptului la servicii sociale grupurilor defavorizate, Conform Hotărîrii Guvernului nr. 800/2018, a
fost instituit pachetul minim de servicii sociale. Astfel, în anul 2018 în pachetul minim de servicii
sociale au fost incluse următoarele servicii: 
- Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, 
- Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii, 
- Serviciul social Asistenţă personală. 
    În  contextul  implementării  de  către  structurile  teritoriale  de  asisten ă  socială,  Agen iații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Na ională Asisten ă Socială transferă lunar autorită ilor administra iei publice locale de nivelul alții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
doilea  sumele  acumulate  în  Fondul  de sus inere  a  popula iei.  Finan area  pachetului  minim deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
servicii sociale se  realizează propor ional mijloacelor financiare acumulate în fondul respectiv iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
sumei prevăzute pentru pachetul minim de servicii sociale specificate per autoritate publică locală
de nivelul al doilea.

SERVICIUL SOCIAL DE   SUPORT MONETAR ADRESAT   
FAMILIILOR/PERSOANELOR DEFAVORIZATE

      În scopul acordării unor măsuri de suport centrate pe necesită ile evaluate ale persoanelor/ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
familiilor defaovizate  prin Hotărîrea  Guvernului  nr.  716/2018 a fost  aprobat  Regulamentul  de
organizare  ifunc ionare  a  Serviciului  social  de  suport  monetar  adresatși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
familiilor/persoanelor defavorizate.

Scopul  serviciului  constă  în  sus inerea  familiei/persoanei  defavorizate  pentruții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
prevenirea/diminuarea/depă irea situa iilor de dificultate, precum i pentru prevenirea excluziuniiși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
sociale i institu ionalizării acestora, în baza necesită ilor identificate.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Concomitent, obiectivele Serviciului in de facilitarea depă irii situa iei de dificultate cuții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
care se confruntă familia/persoana defavorizată; acordarea suportului monetar familiei/persoanei
defavorizate,  conform  necesită ilor  identificate,  precum  i  prevenirea  excluziunii  sociale,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
institu ionalizării membrilor familiei/persoanei defavorizate.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

În vederea asigurării unui mecanism transparent i eficient de acordare a Serviciului suntși Protecției Sociale contribuie
instituite  două  filtre  care  evaluează  necesită ile  beneficiarului  i  examinează  situa ia  acestuia.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Acestea sunt echipa multiidisciplinară de la nivelul  local  al  autorită ilor  administra iei  publiceții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
locale de nivelul I  i  Comisia pentru protec ia persoanelor aflate în situa ii de dificultate.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     Totodată,  Serviciul  stabile te  elemente de asistare i  monitorizare a utilizării  suportuluiși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
monetar în  scopurile  stabilite  în  planul  individualizat  de  asisten ă,  ceea  ce  contribuie  lații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
responsabilizarea beneficiarului pentru propria sa via a i a membrilor familiilor lui, precum i lații, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
diminuarea situa ieiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  de dificultate.
      Suportul  monetar  se  acordă  beneficiarului  pentru  repara ia  locuin ei  i/sauții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
repara ia/construc iații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  sobei,  adaptarea  locuin ei  la  necesită ile  familiei/persoanei  defavorizate,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
procurarea combustibilului pentru prepararea hranei i pentru încălzire în sezonul rece, procurareași Protecției Sociale contribuie
mobilierului  adaptat  la  necesită i,  precum i alte  necesită i  stabilite  în  planul  individualizat  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
asisten ă.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     Serviciul constă în acordarea unei sume băne ti nerambursabile i neimpozabile ce nu vași Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
depă iși Protecției Sociale contribuie  suma de 6 000 lei, care se acordă familiei/persoanei aflate în situa ie de dificultate, printr-oții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
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plată unică  i/sau  lunară  pentru  o  perioadă  determinată,  dar  nu  mai  mare  de  6  luni  pentruși Protecției Sociale contribuie
facilitarea realizării  ac iunilor  stabilite  în  planul  individualizat  de  asisten ă,  confirmată  prinții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
rezultatele evaluării necesită ilor.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     Serviciul  colaborează  cu  Comisia  pentru  protec ia  persoanelor  aflate  în  situa ii  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
dificultate.  Pe  parcursul  perioadei  de  raportare  au  fost  convocate  planificat 3  și Protecției Sociale contribuieedinţe ale
Comisiei,la care au fost puse în discu ie i ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie examinate Rapoartele de evaluare a situaţiei  familiilor/
persoanelor  defavorizate,  pentru  acordarea  ajutorului  bănesc  pentru  27  familii  /  persoane
defavorizate.
 
Mijloace financiare planificate pentru Serviciul social de suport monetar – 436,2 mii lei 
Mijloace financiare transferate pentru acordarea suportului monetar, total – 345,4 mii, lei
 Mijloace financiare utilizate, total – 142,05 mii, lei
Suma minimă a suportului financiar -3000 lei
Suma maximă a suportului financiar – 6000 lei
Mijloace financiare neutilizate, total – 203,35 mii lei
      
 Mijloacele  financiare  din  Serviciul  social  de  suport  monetar  adresat  familiilor/persoanelor
defavorizate, pentru anul 2020 au fost acordate după categorii, conform tabelului:
nr.
d/o

Categoriile de beneficiari Nr.de
titulari

Suma(mii
lei)

Mărimea
medie,lei

Numărul  total  de  beneficiari,care  se  regăsesc  în
următoarele categorii:

27 142050 5261,11

1. Persoanele în etate,total, inclusiv: 14 66050 4717,86
a) pensionari singuratici 1 3000 3000
b) persoanele în etate  cu vârstele trecute de 75 ani iși Protecției Sociale contribuie
neincluse in punctul  

8 37500 4687,5

c) al i pensionari neinclu i în punctele  a) b) ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie 5 25550 5110

2. Numărul total de personae cu dizabilită i, ții sociale inclusiv: 8 47000 5875
-Numărul persoanelor cu dizabilitate severă 4 23000 5750
-Numărul persoanelor cu dizabilitate accentuată 3 18000 6000
-Numărul persoanelor cu dizabilitate medie 1 6000 6000

3. Familii cu  copii în situa ie de risc, total, ții sociale inclusiv: 4 23000 5750
a) cu copii cu dizabilită iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 1 6000 6000
b) familii cu un singur parinte 1 6000 6000
c) familii cu tutela asupra copiilor orfani 1 5000 5000
d)familii cu venituri mici 1 6000 6000

4. Alte persoane (neincluse în comportamentele 1; 2 iși alocații sociale
3) total, inclusiv:

1 6000 6000

a)persoane   neincadrate in munca din motiv de boala 1 6000 6000
b) persoane cu venituri mici 0 0 0

5. Numărul  familiilor  în  scopul  prevenirii
institu ionalizăriiții sociale

0
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[],5
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0

[],55
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Mijloace financiare acordate după categorii în anul 2020, 
mii lei

pensionari solitari

pensionari in etate

persoane cu dizabilitati

persoane cu venituri mici

alti pensionari

persoane neincadrate in cimpul
muncii

fam.cu copii in situatie de risc

Dinamica numărului beneficiarilor i a mijloacelor financiare distribuite pentru acordareași alocații sociale
suportului monetar,

pentru anii 2018-2020
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       Concluzii: Acordarea  suportului  monetar  familiei/persoanei  defavorizate,  conform
necesită ilor  identificate  a  prevenit  excluziunea  socială  i/  sau  institu ionalizărea  membrilorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
familiei/persoanei defavorizate.

Resursele  financiare  insuficiente  afectează  negativ  capacitatea  Direc iei  ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Asisten ă Socială i Protec ie a Familiei de a-şi îndeplini rolul în furnizarea ajutorului bănesc dinții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
cadrul Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, acest fapt
se denotă din lista de a teptare mare i îndelungată.și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
       Recomandări: Implicarea  mai  activă  a  administra iei  publice  locale  în  conlucrare  cuții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
speciali tii din cadrul direc iei, pentru identificarea beneficiarilor, care are drept scop primordialși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
de a-i ajuta să înfrunte probleme material, prevenind excluziunea socială i/ sau institu ionalizăreași Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
membrilor familiei/persoanei defavorizate.

Includerea  în  planul  individualizat  de  asisten ă  a  solicitantului  serviciului  de  suportții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
monetar a ac iunilor concrete de suport din partea autorită ilor publice locale.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

SERVICIUL SOCIAL DE   SPRIJIN PENTRU FAMILIILE CU COPII   

     Politicile  din domeniul  protecţiei  sociale  a  familiei  şi  copilului  ca  parte  componentă  a
sistemului de protecţie socială au menirea de a oferi o asistenţă adecvată copiilor, familiilor cu
copii în scopul asigurării unui trai decent. Ele sunt orientate spre modernizarea şi diversificarea
serviciilor  comunitare  şi a celor de tip familial  în vederea combaterii  sărăciei  şi  a excluziunii
sociale,  prevenirii  instituţionalizării  copilului,  creşterii  calităţii  vieţii  familiei,  dar şi  încurajării
natalităţii.
     Conform prevederilor articolului 47 al Constitu iei „statul este obligat să ia măsuri pentruții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
ca orice persoană să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi
familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile
sociale necesare.”
      Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii  este orientat spre familiile cu copii,
pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în vederea asigurării creşterii şi educaţiei copilului
în mediul familial.
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      Scopul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii constă în susţinerea dezvoltării
capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia copilului, prin consolidarea factorilor protectori din
interiorul  familiei  şi  conectarea  ei  la  resursele  relevante  din  comunitate.
      Serviciul se prestează în două forme: sprijin familial primar şi sprijin familial secundar. În
cadrul sprijinului familial secundar familiile cu copii pot beneficia de ajutor bănesc. 
      Sprijinul  familial  primar  include  activităţi  variate,  flexibile,  orientate  spre consolidarea
mediului familial şi a factorilor protectori din interiorul familiei: formarea capacităţii de a depăşi
situaţiile dificile,  crearea reţelei  sociale  a familiei  şi a capacităţii  acesteia  de a oferi  suport  în
perioadele dificile,  formarea  deprinderilor  privind  îngrijirea  şi  educaţia  copilului,  formarea
competenţelor sociale  şi  emoţionale  ale  copilului,  identificarea  factorilor  care  pot
conduce apariţia riscului de neglijare şi abuz. Acesta este realizat prin intermediul programelor de
prevenire primară, în funcţie de necesităţile comunităţii şi existenţa serviciilor comunitare, care
pot  include:  activităţi  de informare  şi sensibilizare,  şcoala  părinţilor,  grupuri  de suport  pentru
părinţi  şi  pentru copii,  activităţi  comunitare cu copiii  pentru susţinerea dezvoltării  emoţionale,
sociale  şi  incluziunii  sociale  a  acestora.  Beneficiari  ai  sprijinului  familial  primar  sînt  toate
familiile cu copii din comunitate.
       Sprijinul familial secundar include un ansamblu de activităţi adresate familiilor cu copii în
situaţii de risc, cu scopul de a diminua factorii care afectează sănătatea şi dezvoltarea copilului, a
preveni separarea copilului de familie sau a pregăti reintegrarea lui în familie, care sînt realizate în
baza managementului de caz aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
      Pentru prevenirea  separării  copilului  de  familie  sau  reintegrarea  acestuia  în  familie,
sprijinul familial secundar se realizează în baza evaluării complexe.
      Ajutorul  bănesc  se  oferă  în  situaţiile  în  care  sprijinul  familial  secundar  nu  asigură
diminuarea problemei/soluţionarea  cazului  fără  de  asistenţă  financiară.  La  stabilirea  ajutorului
bănesc se iau în considerare necesităţile familiei, numărul de copii în familie, condiţiile de trai,
factorii  sezonieri, gravitatea problemei etc.,  precum şi venitul familiei  obţinut din salarii,  plăţi
sociale şi alte surse de venit, declarate sub responsabilitatea familiei. Familia beneficiară de ajutor
social  are  dreptul  de  a accesa  ajutor  bănesc. Beneficiari  ai  sprijinului  familial  secundar  sînt
familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare.
      Pentru  finan area  Serviciului  au  fost  planificate  din  Bugetul  de  Stat  de  către  Agen iații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Na ională Asisten ă Socială pentru raionul Hînce ti  ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie 1132,6  mii,lei,  dintre care utilizate  au fost
372,0 mii,lei.   
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Evolu ia Serviciului social de sprijin pentru familiile ții sociale
cu copii, anii 2018-2020  

Suma,mii lei numărul copiilor numarul familiilor

       

Acordarea mijloacelor financiare din Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii, 

pentru anul 2020

Nr.d/o Suma,lei
1. Mijloace financiare transferate, 

total
577530,96

2. Mijloace financiare utilizate 372000,0
3. Mijloace financiare neutilizate 205530,96
4. Numărul familiilor total, inclusiv: 36 372000
4.1. Familii monoparientale 6 48000
4.2. Familii în care copiii sunt îngriji i de ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

alte persoane, decît părin iiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
9 96000

4.3. Familii cu copii cu dizabilită i             ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 3 24000
4.4 Familii cu 4 i mai mul i copii  și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 5 84000
4.5 Familii cu venituri mici                       13 120000
5. Numărul familiilor care au beneficiat 

de AS/APRA
6

6. Numărul copiilor total, inclusiv: 93
6.1. a) fete ;

 b) băieţi 
41
52

6.2. cu vîrsta cuprinsă intre;
a)0-2 ani 
b)3-6 ani 
c)7-15 ani 

9
25
53
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d)16-18 ani 6
6.3. mediul:

rural
urban

89
4

7. Mărimea minimă a ajutorului 
bănesc (copil)

4000

8. Mărimea maximă a ajutorului 
bănesc (copil)

4000

 

13

9

6

3

5

Numărul familiilor beneficiare de ajutor banesc din 
Serviciul social sprijin pentru familiile cu copii 

dupa categorii

familii cu venituri mici

familii cu tutela asupra copiilor orfani

familii monoparientale

familii cu copii invalizi

familii cu 4 si mai multi copii
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120

96

48

24

84

Mijloacele financiare acordate din Serviciul social 
sprijin pentru familiile cu copii dupa categorii, 

mii lei

familii cu venituri mici

familii cu tutela asupra copiilor orfani

familii monoparientale

familii cu copii invalizi

familii cu 4 si mai multi copii

     Ajutorul  bănesc  a  fost  solicitat   i  acordat  pentru  diferite  scopuri  (de  exemplu,și Protecției Sociale contribuie
repara ia/construirea  sobei,  repara ie  cosmetică  a  locuin ei,  procurarea  lemnelor  i  cărbunilorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
pentru sezonul rece,  procurarea mobilierului,  animalelor domestic,  procurarea îmbrăcămintei  iși Protecției Sociale contribuie
acoperirea altor necesită i ale familiei i copilului, astfel pentru:ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
  - procurarea produselor alimentare i  mărfurilor industriale de strictă necesitate au beneficiat  și Protecției Sociale contribuie 36
familii în sumă de 372000 lei;                                                                                          
          Ajutorul bănesc  din Serviciul social  de sprijin pentru familiile cu copii  a fost acordat într-
o  plată  unică.  Mijloacele  financiare  au  fost  ridicate  de  către  solicitan i  de  la  filiala  ,,Po tații, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
Moldovei.
        În perioada de raportare s-a conlucrat cu organele APL I în vederea selectării corecte  a
familiilor  cu  copiii  ce  au  nevoie  de  sus inere  social  i  întocmirea  corectă  a  actelor  privindții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
acordarea ajutorului financiar.
           Recomandări:  Serviciul sprijin familial repezintă un serviciu complex care necesită în
permanen ă mediatizare i promovare amplă. Este necesară implicarea mai activă al administra ieiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
publice locale în conlucrare cu speciali tii din cadrul direc iei, pentru identificarea beneficiarilor,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
care are drept scop primordial de a-i ajuta să înfrunte probleme de tip material prevenind separarea
copilului de familie.

SERVICIUL SOCIAL „PACHET ALIMENTAR UNIC” 
ACORDAT PERSOANELOR / FAMILIILOR DEFAVORIZATE

      Serviciul social ”Pachet alimentar unic”persoanelor/familiilor defavorizate este un serviciu
social specializat şi este un serviciu nou în Republica Moldova i în raionul Hînceşti.și Protecției Sociale contribuie

      În baza Deciziei  Consiliului  Raional  Hînce ti  nr.03/34 din 22 mai  2020 a fost instituitși Protecției Sociale contribuie
Serviciul  social  ”Pachet  alimentar  unic”persoanelor/familiilor  defavorizate  în  cadrul  DASPF
Hînceşti şi aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea  Serviciului  social ”Pachet
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alimentar  unic”persoanelor/familiilor  defavorizate,   raportul  de  evaluare  a  situaţiei
familiei/persoanei şi actul de constatare primire-predare a pachetului.
      Serviciul  are  drept  scop  sus inerea  familiei/persoanei  defavorizate  pentruții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
prevenirea/diminuarea/depă irea situa iilor de dificultate, precum i pentru prevenirea excluziuniiși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
sociale i institu ionalizării acestora, în baza necesită ilor identificate, prin acordarea unui colet cuși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
produse alimentare de strictă necessitate.
       Serviciul  colaborează  cu  Comisia  pentru  examinarea  cererilor  solicitanţilor  privind
admiterea in serviciul social ”Pachet alimentar unic” persoanelor/familiilor defavorizate. 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost convocate 7 și Protecției Sociale contribuieedinţe ale Comisiei raionale, la
care au fost puse în discu ie i ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie examinate rapoartele de evaluare a situaţiei familiilor/persoanelor
defavorizate  pentru acordarea unui colet alimentar în valoare de aproximativ 250 lei. În total au
beneficiat de colete cu produse alimentare 1920 familii/persoane în sumă totală de 448444,55
lei.
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PROTEC IA FAMILIEI I COPILULUIȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A ȘI PROTECȚIE A

Conven ia Organiza iei Na iunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului ții sociale ții sociale ții sociale prevede în
articolul 3 că „ ... statele părţi se angajează să asigure copilului protecţia şi îngrijirile necesare
pentru bunăstarea sa, ţinând cont de drepturile şi obligaţiile părinţilor săi, ale tutorilor săi, ale altor
persoane  legal  responsabile  pentru  el,  şi  vor  lua,  în  acest  scop,  toate  măsurile  legislative  şi
administrative corespunzătoare...”. 

Totodată, în baza articolului 27 Conven ia garantează „ ... dreptul oricărui copil la un nivelții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
de viaţă suficient pentru dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială. Părinţilor şi
oricăror altor persoane care au în grijă un copil le revine în primul rând responsabilitatea de a
asigura,  în  limita  posibilităţilor  şi  a  mijloacelor  lor  financiare,  condiţiile  de  viaţă  necesare
dezvoltării copilului. Statele părţi, ţinând seama de condiţiile naţionale şi în limita mijloacelor lor,
vor adopta măsuri corespunzătoare pentru a ajuta părinţii şi alte persoane care au în grijă un copil
să  valorifice  acest  drept  şi  vor  oferi,  în  caz  de  nevoie,  o  asistenţă  materială  şi  programe  de
sprijin ...”. 

Sistemul naţional de protecţie socială a familiei şi copilului din Republica Moldova include 
două componente de bază: prestaţii băneşti şi servicii sociale.

1.1. Prestaţii adresate familiei şi copilului   

Presta iile  sociale  ții sociale sunt  o  forma de  sprijin  financiar,  care  răspunde unei  game largi  de nevoi
sociale i acoperă atât drepturi universale, cît si presta ii care se adresează doar persoanelor sauși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
familiilor aflate într-o situa ie de dificultate, vulnerabilitate ori dependen ă. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Dreptul  la  presta ii  sociale  pentru  familiile  cu  copii,  copiii  în  situa ie  de  risc  i  copii  răma iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
(temporar) fără ocrotire părintească este garantat de cadrul normativ na ional. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Indemnizaţiile  adresate  familiilor  cu  copii  reprezintă  principalul  suport  financiar  din  partea
statului pentru familiile cu copii şi este exprimat sub formă de plăţi unice sau periodice acordate
familiei pentru naşterea şi creşterea/îngrijirea copilului. 

La data de 23 decembrie 2016 a fost aprobată Legea nr. 315 privind prestaţiile sociale
pentru  copii,  care  stabileşte  prestaţiile  sociale  pentru  copii  în  scopul  asigurării  unui  sprijin
financiar  minim  din  partea  statului  la  naşterea  copilului,  pentru  îngrijirea  copilului,  pentru
cre terea  copiilor  gemeni,  precum şi prestaţiile  sociale  de suport  pentru copiii  adoptaţi,  copiiiși Protecției Sociale contribuie
rămaşi  temporar fără ocrotire  părintească şi  copiii  rămaşi  fără ocrotire părintească,  inclusiv în
vederea continuării studiilor. 

Legea 315/2016 prevede următoarele tipuri de prestaţii sociale pentru copii: 

 Presta ii stabilite de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale:ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

1) Pentru copil, la naştere, se acordă indemnizaţie unică la naşterea copilului; 
2) Pentru copil cu vîrstă de pînă la 2 ani se acordă indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului
persoanei neasigurate; 
3) Pentru copiii gemeni sau pentru mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se acordă, pentru
fiecare copil, indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea lor pînă la vîrsta de 3 ani; 

 Presta ii stabilite de către Direc ia Asisten ă Socială i protec ie a familiei:ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

1) Pentru copilul rămas temporar fără ocrotire părintească şi pentru copilul rămas fără ocrotire 
părintească plasat în serviciul de tutelă/curatelă se acordă indemnizaţie lunară pentru întreţinerea
copilului aflat sub tutelă/curatelă; 
5) Pentru copilul adoptat se acordă indemnizaţie lunară pentru întreţinerea copilului adoptat; 
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 Presta ii stabilite de către institu iile de învă ămînt profesional tehnic şi în institu iiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
de învă ămînt superior:ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

1) Pentru copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească i copiii răma i fără ocrotire părintească,și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
precum şi pentru tinerii care, pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, deţineau statutul de copil rămas
fără ocrotire părintească, care îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt profesional tehnic şi
în institu ii de învă ămînt superior se acordă indemnizaţie pentru continuarea studiilor. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

1.2  Servicii sociale adresate familiei cu copii 

Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18.06.2010 constituie cadrul general de
creare  şi  funcţionare  a  sistemului  integrat  de  servicii  sociale.  Aceasta  determină  sarcinile  şi
responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale altor persoane juridice şi
fizice abilitate cu asigurarea şi prestarea serviciilor sociale, precum şi asigură protecţia drepturilor
beneficiarilor de servicii sociale. Serviciile sociale sunt definite ca ansamblu de măsuri i activită iși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
realizate  pentru a  satisface necesită ile  sociale  ale  persoanei/familiei  în  vederea depă irii  unorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
situa ii de dificultate, de prevenire a marginalizării i excluderii sociale. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
Dreptul la serviciile sociale existente este stabilit în mod individual, în baza evaluării necesită iiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
persoanei/familiei de aceste servicii. 

Serviciile sociale se clasifică în felul următor: 

 serviciile sociale primare, care se acordă la nivel de comunitate tuturor beneficiarilor şi au drept
scop  prevenirea  sau  limitarea  unor  situaţii  de  dificultate  care  pot  cauza  marginalizarea  sau
excluziunea socială; 

 serviciile sociale specializate,  care implică antrenarea specialiştilor şi au drept scop menţinerea,
reabilitarea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de dificultate în
care se află beneficiarul sau familia acestuia; 

 serviciile sociale cu specializare înaltă,  sînt serviciile prestate într-o instituţie rezidenţială sau
într-o instituţie specializată de plasament temporar, care impun un şir de intervenţii complexe ce
pot include orice combinaţie de servicii sociale specializate, acordate beneficiarilor cu dependenţă
sporită şi care necesită supraveghere continuă (24/24 ore). 

Servicii sociale primare

Pe parcursul anului  2020  Centrul  comunitar “Viitorul” din c.  Sarata Galbenă  nu a
prestart servicii în legătură cu situa ia epidemiologică din ară. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie Centrul comunitar “Perspectiva”
din c. Lăpu na și alocații sociale a fost închis, iar angaja ii disponibiliza i.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Servicii sociale specializate

Actualmente, familiile cu copii i copii afla i în dificultate sau situa ie de risc din raionși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
beneficiază de următoarele servicii sociale specializate:

 Centrul  de  zi  pentru  copii  cu  dizabilită i  multiple  ”Pasărea  Albastră”,ții sociale
mun.Hînce tiși alocații sociale     

     
Institu ia  asigură servicii  de sprijin  i  îngrijire  de bază,  terapii  adecvate,  de abilitare  iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

reabilitare, educative i recreative. și Protecției Sociale contribuie
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        SCOPUL Centrului este: sensibilizarea comunităţii în problemele copiilor cu dizabilită i,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
reabilitarea  psihosociala  i  reprezentarea  acestor  persoane în  societate,  a  noilor  alternative  deși Protecției Sociale contribuie
asistenţă socială şi a metodelor de soluţionare a diverselor probleme pentru familiile lor. 
         Beneficiari ai Centrului sunt copii cu disabilită i multiple i severe cu vîrsta cuprinsă între 2-ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
18  ani,  atît  din  mun.  Hînce ti  cît  i  din  satele  apropiate:  Caracui,  Sarata-Galbenă,  Mere eni,și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
Bu eni, Bozieni, Logăne ti, Ciuciuleni.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

  Capacitatea Centrului este de 27 de locuri. 

  În perioada 17.03.2020-31.08.2020 copiii  nu au frecventat  Centrul în legătură cu situa iații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
epidemiologică din ară. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

  Administra ia Centrului a organizat, la distan ă (prin intermediul re elelor de socializare, prinții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
telefon, aplica ii video), în această perioadă activită i de informare despre infectarea cu COVID-ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
19, i anume:și Protecției Sociale contribuie

- Supravegherea stării de sănătate fizică i emo ională a familiei – 27 familii;și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- Activită i de socializare, deprinderi de via ă (igienă, alimenta ie, sănătate) – 27 familii;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- Consiliere  psihologică  –  la  telefon  (părin ii  i  beneficiarii  de  vîrstății, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

adolescent);Instruirea  părin ilor  privind  organizarea  activită ilor  de  kinetoterapie  lații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
domiciliu cu copiii (gimnastică, plimbare, .a);și Protecției Sociale contribuie

- Terapie ocupa ională (desen, muzică, vizionarea desenelor animate).ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Zilnic  părin ii  erau telefona i  i  li  se solicita  informa ii  despre starea sănătă ii  copiilor.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Părin ii copiilor au fost deschi i pentru conlucrarea la distan ă. În această perioadă infectări cuții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
COVID-19 în rîndul copiilor i părin ilor nu au fost identificate.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

   
Din  data  de  01.09.2020  Centrul  i-a  început  activitatea  în  regim  normal.  În  perioadași Protecției Sociale contribuie

01.09.2020-31.12.2020 în cadrul Centrului  2  activită i extracuriculare i anume: Toamna deții sociale și alocații sociale
aur; Crăciunul.

 Centrul de plаsament  temporar„Brînduşa” or. Hînceşti

      Centrul  este  o  institutie  publica,  care  ia  în  îngrijire  de  tip  familial,  pe  o  perioadă
determinată copii  aflati în situatii de risc. Centrul este o institutie din subordinea Consiliului mun.
Hîncesti i este în totalitate finan ată din bugetul municipiului.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

 Scopul Centrului este de a oferi copiilor aflati în situatii de risc servicii de cazare, îngrijire,
educatie si, după caz consiliere psihologică,  medicală în vederea (re)integrării  copilului într-un
mediu familial. 

Beneficiarii Centrului sînt copii aflati în dificultate cu  domiciliu în mun.Hînce ti.și Protecției Sociale contribuie
Centrul are o capacitate de 25 de locuri. 
Întru realizarea scopului, Institutia Publica CPT,,Brandusa,, a avut în plasament 23 de copii,

in perioada ianuarie-decembrie 2020. 
Pe parcursul anului au fost:
- reintegra i în familiile biologiceții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  - 2 copii;
- a fost schimbată forma de protec ie tutelă – 2 copii;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- dezinstitu ionalizat (la studii) – 1 copil.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Speciali tii  centrului  împreuna  cu  asistentul  social  comunitar  au  efectuat  i  efectuiazăși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

vizite  la  domiciliul  copiilor  reintegra i,  se  lucreaza  cu  familia  pentru  a  men ine  o  atmosferații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
benefica de educatie si dezvoltare a copiilor. 

La moment sunt plasati 17 copii cu virsta cuprinsa de la 3 la 16 ani: din ei: 
- copii cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească – 10 copii;
- copii cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească – 2 copii;
- fără statut – 5 copii.

In aceasta perioada de plasament de urgen ă au beneficiat 2 copii, atit din municipiu, cit siții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
din alte localitati a raionului Hincesti.
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 Centrul raional Maternal - „Pro-Femina” mun. Hînceşti 

Centrul  Raional  Maternal  ,,Pro-Femina’’este  institutie  publică i  activează  în  bazași Protecției Sociale contribuie
Regulamentului  privind organizarea si  func ionarea Centrului aprobat prin ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie Decizia nr 05/15 din
7 decembrie  2016 i in redac ie nouă prin decizia nr 05/06 a Consiliului Raional Hincesti dinși alocații sociale ții sociale
12.10.2017.

Scopul Centrului: este de a preveni abandonul copilului prin oferirea unui mediu suportiv
cuplului  aflat  în  dificultate,  dezvoltarea  abilită ilor  parentale  ale  mamei,  precum  i  mediereații, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
rela iilor cu familia extinsă în vederea (re)integrării în mediul familial.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
       Beneficiari: 

Centrul  Raional  Maternal  ,,Pro-Femina’’  are  o  capacitate  de  22  locuri  de  plasament
temporar (4 pentru cuplul mama-copil;14 pentru alti benificiari cum ar fi copii sau femei).
       Copii sunt  plasa i în Centru fiind înso i i de către părinte sau reprezentantul lor legal. Plasareații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
individuală a copiilor este admisă pentru copii la care s-a stabilit o măsură de protec ie socialății, Muncii și Protecției Sociale contribuie
(plasament în regim de urgen ă) pe perioada acestei măsuri.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
         In perioada ianuarie- decembrie 2020 de seviciile centrului au benificiat 43 de copii, dintre
care 13 copii  cu statut de copil  rămas temporar fără ocrotire  părintească /  rămas fără ocrotire
părintească i 30 copii cuplu mamă-copil:și Protecției Sociale contribuie
         Au fost integrati in familie i societate :și Protecției Sociale contribuie

 28 de copii cupluri mama-copil; 
 6 copii reintegra i în familia biologică;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
 2 copii reintegra i în familia extinsă;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
 2 copii plasa i în serviciul tutelă/curatelă.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

         La moment în serviciile Centrului se află:
 2 cupluri mama-copil (cu 3 copii);
 1 minoră fără statut (neglijare din partea părin ilor);ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
 o minoră fără statut (victimă a abuzului sexual);
 2 copii cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească;
 4 copii cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească.

Concluzii:
Centrul  de plasament  temporar  pentru copii  în  situa ie  de risc  „Brînduşa”  ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  i  Centrulși Protecției Sociale contribuie

Raional Maternal „Pro Femina” din mun. Hînce ti în perioada martie-august au activat cu regimși Protecției Sociale contribuie
închis, adică: limitarea intrării persoanelor străine în institu ii; au fost stabilite grafice de lucruții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
restric ionate. Angaja ii Centrelor au fost dota i cu mă ti, dezinfectan i. Zilnic erau dezinfectateții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
camerele, mînerele la u i i obiectele care erau folosite de copii. Copiii se aflau afară două ore / zi.și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
Terenurile  de joacă au fost  dezinfectate  pînă la ie irea afară i  după.  Copiiilor  l-i  s-a adus lași Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
cuno tin ă  măsurile de protec ie (spălatul mîinilor, igiena corporală, .a).și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

La moment  toate  trei  Centre  î i  desfă oară  activitatea  în  regim normal  cu  respectareași Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
tuturor normelor sanitaro-epidemiologice.

 Serviciul Casa de copii de tip familial (CCTF)

Principiul  de  bază  al  statului  într-un  şir  de  acte  naţionale  şi  internaţionale,  la  care
Republica Moldova este parte, îl constituie dreptul copilului de a creşte şi a se dezvolta în mediul
familiei.                           

În scopul prevenirii instituţionalizării şi eficientizării procesului de dezinstituţionalizare a
copiilor şi, totodată, pentru asigurarea progresivă a respectării dreptului copilului de a creşte într-
un mediu familial, un accent deosebit se pune pe dezvoltarea serviciilor sociale de tip familial.

Potrivit  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.51 din 17.01.2018 privind aprobarea
Regulamentului cu privire la Serviciul social Casa de copii de tip familial i Standardelor minimeși Protecției Sociale contribuie
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de  calitate,  Deciziei  Consiliului  Raional  nr.  02\07  din  26.03.2018  cu  prvire  la  aprobarea
Regulamentului de organizarea i func ionarea Serviciului  social ,, Casa de copii de tip familial,,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Casa de copii de tip familial este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire
familială substitutivă în familia unui părinte educător, care asigură la domiciliu  său îngrijirea iși Protecției Sociale contribuie
educarea copilului pentru o perioada determinată de timp. 
Beneficiarii casei de copii de tip familial sunt:
1. Copilul lipsit efectiv de grija părin ilor în situa ii determinate de absen a acestora, cu exep iații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
copilului ai cărui părin i sunt pleca i peste hotare;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
2. Copilul luat de la părin i din cauza existen ei pericolului  eminent pentru via a sau sanatateații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
acestuia  ori aflat în situa ie de risc;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
3. Copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească;
4. Copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas  fără ocrotirea părintească.

Scopul  Serviciului este  de  a  oferi  copilului  îngrijire  într-un  mediu  familial  substitutiv
pentru o perioada determinată de timp.

Obiectivele: 
- asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu necesită ile individuale de asisten ă iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

dezvoltare ale acestuia;
- facilitarea  reintegrării  familiale  i  sociale  a  copilului,  inănd  cont  de  necesită ileși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

individuale de asisten ă i dezvoltare ale acestuia.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

 Marimea indemniza iei  pentru copii  plasa i  în  serviciul  de Casa de copii  de tip  familial  esteții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
stipulătă  în Hotărîrea Guvernului nr. 1278 din 26.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire  la  tipurile,  cuantumurile  i  condi iile  specifice  de  acordare  a  indemniza iilor  pentruși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
cre terea i îngrijirea copiilor plasa i în Casa de copii de tip familial,  modificarea i abrogareași Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
unor hotarîri ale Guvernului.

În anul 2020 în raion activau 15 case de copii de tip familial, unde a fost plasa i 62 copii.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     CCTF Sîrbu din s. Horjeşti (Dispozi ie nr. 108-2 din 02.11.2007) ții sociale  – în această familie
sunt plasaţi 5 copii. Patru  copii frecventează Liceul Teoritic ,, t. Golban”, din satul Carpineni iarȘeful Serviciului ASC împreună cu ați specialiși din cadrul DASPF a participat   la un
un copil înva ă la şcoala de meserii din or. Orhei.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
       Pe parcursul anului familia a fost vizitată de mai multe ori.  La momentul vizitei, camerele
în care locuiesc copiii erau în ordine, bine amenajate.   S-a discutat şi cu adjunctul pe probleme
educative din Liceul Teoretic Cărpineni referitor la copiii din CCTF Sîrbu. Dumneaei a menţionat
că copiii vin pregătiţi de lecţii, au un comportament adecvat, respectă Regulamentul şcolar. Din
discuţiile cu copiii am aflat că ei se simt bine în familia dată. 
    CCTF Luca din s. Crasnoarmeiscoe (Decizia nr. 06/15 din 30.09.2011)– sunt plasaţi 5
copii dintre care 2 au grad de dizabilitate.
     Pe parcursul anului familia a fost vizitată de mai multe ori.
    Camerele în care locuiesc copiii erau în ordine. Obiecţii din partea părintelui educator nu
sunt. S-a discutat şi cu Directorul liceului despre  copiii din CCTF Luca. Directorul a menţionat că
copiii  vin pregătiţi  de lecţii,  au un comportament  adecvat,  respectă  Regulamentul  şcolar.  Din
discuţiile cu copiii am aflat că ei se simt bine în familia dată.
           CCTF Dumbravă din s. Ivanovca (Decizia nr. 08/06 din 28.11.2008)– în această familie
sunt plasaţi 5 copii rămasi fără ocrotire părintească. 
        Pe parcursul anului, familia a fost vizitată de mai multe ori. La momentul vizitei camerele în
care ei  locuiesc erau în  ordine,  bine amenajate.  Se observă respectarea  igienei  atît  a  spaţiului
locativ, cît şi cea personală. S-a discutat şi cu Directorul gimnaziului din s. Ivanovca referitor la
copiii din CCTF Dumbravă. Directorul a menţionat că copiii vin pregătiţi de lecţii, au succese la
învăţătură  participă la olimpiadele şcolare şi raionale,   au un comportament adecvat,  respectă
Regulamentul şcolar. Un copil îşi continuă studiile la scoala profesională din or. Chi inău.și Protecției Sociale contribuie
     CCTF Tataru din s. Dancu (Dispozi ie nr.107-d din 02.11.2007)ții sociale  – în această familie
sunt plasaţi 4 copii răma i fără ocrotirea părintească. și Protecției Sociale contribuie
     Pe parcursul anului familia a fost vizitată de mai multe ori. Familia dispune de cele necesare
pentru sezonul de iarnă: cărbune, lemne i haine pentru copii.  La momentul vizitei camerele înși Protecției Sociale contribuie
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care  locuiesc copiii  erau în ordine. În urma discuţiei cu  pedagogii de la gimnaziul din localitate
s-a constatat că  copiii frecventeză regulat orele, vine pregătit de lecţii.     
     CCTF Chitic  Nina din s.  Dancu (Dispozi ie  nr.106-d din 02.11.2007)ții sociale   – în această
familie sunt plasaţi 3 copii răma i fără îngrijirea părintească.și Protecției Sociale contribuie
       Pe parcursul anului familia a fost vizitată de mai multe ori. La momentul vizitei camerele
în care ei locuiesc erau în ordine. În urma discuţiei cu  pedagogii de la gimnaziul din localitate s-a
constatat că copiii frecventează regulat şcoala, vin pregătiţi de lecţii, sunt îngrijiţi. Din discuţiile
cu copiii am aflat ca ei se simt bine în familia dată.         
            CCTF Cornegruţă  din s. Dancu  (Decizia nr. 03/09 din 07.08.2015 a Cosiliului
Raional Hînceşti şi ordinul DASPF Hînceşti nr. 81/AB din 07.09.2015).  În această familie sunt
plasaţi 4  copii răma i fără ocrotirea părintească, dintre care doi  au grad de dizabilitate.și Protecției Sociale contribuie
    Pe parcursul anului familia a fost vizitată de mai multe ori. La momentul vizitei camerele
în care ei locuiesc erau în ordine, bine amenajate. Se observă respectarea igienei, atît a spaţiului
locativ,  cît şi cea personală. S-a discutat şi cu Directorul gimnaziului din s. Dancu referitor la
copiii  din  CCTF  Cornegruţă.  Directorul  a  menţionat  că  copiii  vin  pregătiţi  de  lecţii,  au  un
comportament adecvat, respectă Regulamentul şcolar. Din discu iile cu Directorul grădini ei s-ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
constatat că copii vin îngriji i, bine dispu i.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
      CCTF Pîrău  Svetlana  din  s.  Horjeşti şi-a  început   activitatea  în  baza  Deciziei
Consiliului Raional Hînceşti din 10.06.2016 ,,Cu privire la creare Casei de copii de tip fanilial
Pîrău Svetlana şi Pîrău Vasile din s. Horjeşti”. În  casa CCTF Pîrău au fost plasaţi 4 copii răma iși Protecției Sociale contribuie
fără  ocrotirea  părintească.  Pînă  la  momentul  plasării  în  CCTF copiii  s-au  aflat  în  Gimnaziul
internat Cărpineni. Copiii frecventează Liceul Teoritic ,, t. Golban”, din satul Carpineni.Șeful Serviciului ASC împreună cu ați specialiși din cadrul DASPF a participat   la un
     Pe parcursul anului familia a fost vizitată de mai multe ori. La momentul vizitei camerele
în care ei locuiesc erau în ordine, bine amenajate. Se observă respectarea igienei, atît a spaţiului
locativ, cît şi cea personală. S-a discutat şi cu copiii si cu părinţii: dna Svetlana a menţionat că
copiii sunt ascultători, se străduie se înveţe bine.
     CCTF Chitic  Natalia  din  satul  Calmaţui  şi-a  început   activitatea  în  baza  Deciziei
Consiliului Raional Hînceşti nr. 02/07 din 24.03.2017 ,,Cu privire la creare Casei de copii de tip
fanilial  Chitic Natalia şi ChiticMihail din s. Calmaţui”. În casa CCTF Chitic  au fost plasaţi 4
copii rămaşi fără ocrotirea părintească .
    Pe parcursul anului familia a fost vizitată de mai multe ori. La momentul vizitei camerele
în care ei locuiesc erau în ordine, bine amenajate. Se observă respectarea igienei, atît a spaţiului
locativ, cît şi cea personală. Din discuţiile cu copiii am aflat că ei se simt bine în familia dată.
Copiii  frecventează gradiniţa  i coala din localitate. Copiii au fost vizita i la coala i gradini a  și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     CCTF Burlacu  Nadejda  din  satul  Pervomaiscoe,  activează  în  baza  Deciziei
Consiliului Raional Hînceşti nr. 02/07 din 24.03.2017 ,,Cu privire la creare Casei de copii de tip
fanilial Burlacu Nadejda şi Burlacu Ion din s. Pervomaiscoe” şi  Avizul Comisiei raionale pentru
protecţia copilului aflat în dificultate din 07.02.2017. În Casa CCTF Burlacu au fost plasaţi 6 copii
rămaşi fără ocrotirea părintească.
     Pe  perioada  activităţii  familia  a  fost  vizitată.  La  momentul  vizitei  camerele  în  care  ei
locuiesc erau în ordine, bine amenajate. Se observă respectarea igienei, atît a spaţiului locativ, cît
şi cea personală.
       CCTF Burlacu  Tatiana  din  satul  Pervomaiscoe,  activează   în  baza  Deciziei
Consiliului Raional Hînceşti nr. 03/06 din 21.06.2018 ,,Cu privire la crearea Casei de copii de
tip fanilial Burlacu Tatiana şi Burlacu Igor din s. Pervomaiscoe”. În baza avizul Comisiei raionale
pentru protecţia copilului aflat în dificultate din 26.10.2018 în casa creată au fost plasaţi 4 copii
rămaşi fără ocrotirea părintească. 
        Pe  perioada  activităţii  familia  a  fost  vizitată.  La  momentul  vizitei  camerele  în  care  ei
locuiesc erau în ordine, bine amenajate. Se observă respectarea igienei, atît a spaţiului locativ, cît
şi cea personală. S-a discutat şi cu copiii si cu părinţii:    
   CCTF Sîrbu  Cristina  din  satul  Horje ti,  activează   în  baza  Deciziei   Consiliuluiși alocații sociale
Raional Hînceşti nr. 07/05 din 11.12.2018 ,,Cu privire la crearea Casei de copii de tip familial

57



Sîrbu Cristina i Sîrbu Semion din r. Hînce ti, s Horje ti. În casa creată sunt plasaţi 5 copii  rămaşiși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
fără ocrotirea părintească. 
        Pe  perioada  activităţii  familia  a  fost  vizitată  de  mai  multe  ori.  La  momentul  vizitei
camerele în care ei locuiesc  erau în ordine, bine amenajate. Se observă respectarea igienei, atît a
spaţiului locativ, cît şi cea personală. 
     CCTF Fedorcea  Olga  din  satul  Crasnoarmeiscoe,  activează   în  baza  Deciziei
Consiliului Raional Hînceşti nr. 07/04 din 11.12.2018 ,,Cu privire la crearea Casei de copii de
tip familial Fedorcea Olga i Fedorcea Iurie din r. Hînce ti, s Crasnoarmeiscoe. În casa creată suntși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
plasaţi 4 copii  rămaşi fără ocrotirea părintească. 
        Pe  perioada  activităţii  familia  a  fost  vizitată  de  mai  multe  ori.  La  momentul  vizitei
camerele în care ei locuiesc  erau în ordine, bine amenajate. Se observă respectarea igienei, atît a
spaţiului locativ, cît şi cea personală. 
     CCTF Egoru cov  Lia  din  satul  Horje ti,  activează   în  baza  Deciziei   Consiliuluiși alocații sociale și alocații sociale
Raional Hînceşti nr. 03/06 din 23.08.2018 ,,Cu privire la crearea Casei de copii de tip familial
Egoru cov Lia i  Egoru cov Alexandr din r.  Hînce ti,  s  Horje ti.  În casa erau plasaţi  4 copiiși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
rămaşi temporar fără ocrotirea părintească. 
        Pe  perioada  activităţii  familia  a  fost  vizitată  de  mai  multe  ori.  La  momentul  vizitei
camerele în care ei locuiesc  erau în ordine, bine amenajate. Se observă respectarea igienei, atît a
spaţiului locativ, cît şi cea personală. 
      CCTF Colencovschi  Galina  din  satul  Crasnoarmeiscoe,  activează   în  baza  Avizul
Comisiei  raionale  pentru protecţia copilului  aflat  în dificultate  nr.134 din 25.11.2020, cu
privire la aprobarea solicitantului la func ia de părinte educator În casa creată sunt plasaţi 3 copiiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
rămaşi fără ocrotirea părintească. 
      Familia a fost vizitată, la momentul vizitei camerele în care ei locuiesc  erau în ordine, bine
amenajate. Se observă respectarea igienei, atît a spaţiului locativ, cît şi cea personală. S-a discutat
şi cu copiii si cu părinţii: dna Galina a menţionat că copiii s-au adaptat uşor în familie, au fost
primiţi de copiii biologici şi au găsit limbă comună cu ei din prima zi de plasament. 
CCTF Scutaru Dina din satul Voinescu, activează  în baza Avizul Comisiei raionale pentru
protecţia  copilului  aflat  în  dificultate  nr.134  din  25.11.2020 cu  privire  la  aprobarea
solicitantului la func ia de părinte educator. În casa creată sunt plasaţi 5 copii  rămaşi fără ocrotireții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
părintească. 
      Familia a fost vizitată, la momentul vizitei camerele în care ei locuiesc  erau în ordine, bine
amenajate. Se observă respectarea igienei, atît a spaţiului locativ, cît şi cea personală. S-a discutat
şi cu copiii si cu părinţii: dna Dina a menţionat că copiii s-au adaptat uşor în familie,  au fost
primiţi de copiii biologici şi au găsit limbă comună cu ei din prima zi de plasament. 

Pentru asigurarea cre terii i îngrijirii copiilor plasa i în serviciul CCTF se stabilesc i seși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
plătesc următoarele tipuri de prestări.
1. Indemniza ie unică la plasament;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
2. Indemniza ie lunară; ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
3. Indemniza ie zilnică;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
4. Indemniza ie unică la împlinirea vîrstei de 18 ani;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     Toate   familiile  dispun  de  strictul   necesar  pentru  creşterea  copiilor.  Toţi  copiii
frecventează şcoala i grădini a. Unii din ei au succese la învăţătură, au participat la olimpiadeleși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
şcolare şi raionale. Alţi copii studiază  instrumentele muzicale.
     Pe parcursul anului 2020 părinţii educatori  au participat la seminare şi şedinţe de lucru
organizate în cadrul  DASPF Hînceşti cu următoarele tematice: ,,Cadrul juridic şi administrativ
al  protecţiei  drepturilor  copilului”;  ,,  Beneficiile  sociale  pentru  Casele  de  copii  de  tip
familial;  telefonic  -  ,,  Identitatea  copilului.  Îngrijirea  copilului  corespunde  necesită ilorții sociale
individuale  ale  acestuia;  Elemente  de  psihologia  i  pedagogia  a  copilului,;  ,,Alimentareași alocații sociale
corecta a copilului”; ,,Întocmirea meniului”; Men inerea contactelor copilului cu membriiții sociale
familiei  i  cu  alte  persoane  apropiate  lui;  ,,Pregătirea  copiilor  către  anul  deși alocații sociale
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învăţămînt”;  ,,Standarde de calitate a Casei de copii de tip familial”; ,,Condi ii sigure deții sociale
via ă”.ții sociale

      În toate familiile s-au organizat şedinţe de revedere a planului individualizat de asistenţă.
Planul  individualizat  de  asisten ă  a  copilului  prevede  rolul  părintelui  educător  în  procesulții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
educă ional. Planul include atît un program general de viaţă şi ingrijire zilnică cît şi un program peții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
termen lung de activităţi şi servicii care urmează să fie asigurate. Planul individualizat al tînarului
cuprinde activităţile pregătitoare şi sprijinul material pe care tînarul trebuie să-l primească pentru a
se integra cu succes în viaţa de adult. Cu absolvenţii ciclului gimnazial din CCTF s-a discutat
despre orientarea profesională a lor.
    Pe parcursul anului s-a efectuat vizite lunare la fiecare copil în urmă căruia s-au întocmit
rapoarte de vizita. 
     Copiii din Casele de copii de tip familial trec examenul medical anual obligătoriu. 
     În toate localităţile s-a discutat  cu administraţia şcolii unde învaţă copiii. Din partea şcolii
careva  obiecţii  nu  sunt.  Copiii  vin  pregătiţi  de  lecţii,  au  un  comportament  adecvat,  respectă
Regulamentul şcolar. La şcoală copiii  beneficiază de ajutoare.
     Din  punct  de  vedere  profesional,  ţinînd  cont  de  opiniile  copiilor  plasaţi  în  CCTF,  a
specialiştilor din cadrul structurii teritoriale de asistenţa socială, a autorităţii publice locale, toţi
părinţii corespund cerinţelor pentru a activa în continuare în calitate de părinţi educatori.    
      
        Pe parcursul anului 2020 în serviciul CCTF au fost plasaţi 19 copii. Din serviciul CCTF  2
copii au mers la studii,  7 copii reintegra i în familia biologică, 4 copii au atins majoratul i 2 copiiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
au fost adopta i. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     Din 60 copii plasaţi în CCTF 8 copii sunt copii rămaşi fără ocrotire părintească, 3
copii sunt cu statut de adopţie iar la ceilal i li s-a stabilit statutul prin decaderea din drepturiții sociale
părinteşti,  în bază Hotarîrilor de judecată. 
   Pentru  perfectarea  actelor, s-au  înaintat demersuri către Oficiul Stării Civile Hînceşti şi din
republică cu diverse solicitări (F3NAa ( mame solitare), duplicate actelor de naştere; dublicate ale
actelor de deces

    Propuneri pentru îmbunataţirea serviciului social CCTF

     1. Eficentizarea receptivită ii Administra iei Publice locale de nivelul I.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
     2. Mărirea cuantumului indemniza iei lunare i zilnice.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

SERVICIUL TUTELĂ / CURATELĂ

Serviciul Tutela/curatela reprezintă o formă de protec ie, care se instituie asupra copiilorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
separaţi  de părinţi  în scopul educaţiei  şi instruirii  acestora,  precum şi al  apărării  drepturilor şi
intereselor lor legitime.  Activitatea serviciului dat este reglementată prin Codul Familiei adoptat
prin Legea nr. 1316- XIV din 26.10.2000, Codul Civil nr. 1107-XV din 06.06.2002. 

Tutela/curatela se instituie cu scopul prestării anumitor servicii: 
 îngrijirea i cre terea copilului în condi iile unui mediu familial substitutiv; și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
 reprezentarea legală a drepturilor i intereselor copiilor; și Protecției Sociale contribuie
 administrarea bunurilor mobile i imobile ale copilului. și Protecției Sociale contribuie

Tutela curatela se instituie asupra copiilor răma i fără ocrotire părintească.și Protecției Sociale contribuie

Mărimea indemniza iei  pentru  copiii  plasaţi  în  serviciul  tutelă/curatelă  este  stipulată  înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Hotărîrea  Guvernului  nr.  1278 din  26.12.2018 pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la
tipurile,  cuantumurile  i  condi iile  specifice  de  acordare  a  indemniza iilor  pentru  cre terea  iși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
îngrijirea copiilor plasa i în serviciile de tutelă/curatelă, asisten ă parentală profesionistă i casă deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
copii de tip familial.
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Nr. Tipul îndemniza iilorții sociale Mărimea, lei

1 Îndemniza ie unică la plasament,și alocații sociale
      inclusiv:
-  Pentru copilul cu vîrsta de pînă la 1 an
- Pentru copilul cu vîrsta de la 1 ani pînă la 3 ani 
- Perntru copilul cu vîrsta 4-18 ani  

7026 lei
5269,5 lei
3513 lei

2 Îndemniza ie lunarății sociale 1400 lei
3 Îndemniza ie zilnică,ții sociale

inclusiv:
- Zile obi nuite și Protecției Sociale contribuie
- Zile de sărbători (4/an)
- Ziua de na tere și Protecției Sociale contribuie

  12 lei/zi
  89 lei 
120 lei

În anul 2020 au fost instituite 31 de forme de protec ie tutelă/curateală, dintre ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie care 16 fete
i 15 băie iși alocații sociale ții sociale  (fig.2).

La moment, în serviciul tutelă/curatelă sunt plasa i 95 copiiții sociale , dintre care 47 fete i 48 și alocații sociale
baie iții sociale .  

Numărul copiilor plasa i în serviciul tutelă/curatelățiunile privind ralizarea activităților de interes comunitar.

La moment în eviden a Direc iei se află ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 199 copii cu statut de copii rămă i temporar fără și Protecției Sociale contribuie
ocrotire părintească/ răma i fără ocrotire părintească plasa i în servicii sociale specializate, atît din și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
raion cît i din republică (tabelul 2).și Protecției Sociale contribuie

Tabelul 2.
Tipul plasamentului Anul 2020 Total în eviden ății sociale

Plasament familial, inclusiv 
- Tutelă/curatelă 31 95
- CCTF 13 59
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Plasament reziden ial, inclusivții sociale
- Centre de plasament 37 30
- Alte institu ii de tip ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

reziden ialții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
0 15

81 199

Recomandări:
Elaborarea unui regulament cadru al serviciului social tutelă/curatelă, care ar specifica 

con inutul dosarului de tutelă, termenii i pa ii concre i în procesul de instituire.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

1.3 Protecţia drepturilor copilului 

Una din componentele de bază ale politicii de protecţie a copilului şi a familiilor cu copii 
ţine de protecţia şi respectarea drepturilor copilului. În acest context Republica Moldova dispune 
de un cadru instituţional-legislativ destul de dezvoltat referitor la acest domeniu. 

Printre cele mai reprezentative instituţii axate pe protecţia copilului şi respectarea 
drepturilor copilului pot fi numite: Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate; adopţia 
etc. 

Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate 

În  scopul  prevenirii  separării  copilului  de  familie  i  dezinstitu ionalizării  copilului,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
asigurând respectarea  interesului  superior  al  acestora,  prin Hotărârea  Guvernului  nr.  7  din 20
ianuarie  2016 a fost  aprobat  Regulamentul-cadru privind  organizarea  şi  funcţionarea  Comisiei
pentru protecţia copilului aflat în dificultate. 

Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate are drept obiective: 
1)  asigurarea faptului  că familiile  cu copii  în  situa ie  de risc  primesc suportul  necesar  pentruții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
depă irea situa iilor  de risc i  prevenirea  separării  copilului  de familie  sau pentru reintegrareași Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
copilului în familie; 
2) asigurarea faptului că separarea copilului va fi dispusă de autoritatea tutelară teritorială numai
în cazul în care, în urma evaluărilor, se constată că menţinerea copilului alături de părinţi nu este
posibilă sau contravine interesului superior al acestuia; 
3) asigurarea faptului  că în cazul copilului separat de părin i,  autoritatea tutelară  teritorială  vații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
dispune plasamentul copilului, ţinînd cont de prioritatea plasamentului sub tutelă în familia extinsă
faţă de celelalte tipuri de plasament, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, de prioritatea
plasamentului în serviciile de tip familial faţă de serviciile de tip rezidenţial. 

În acest sens, activitatea Comisiei se realizează în baza următoarelor principii: 
1) respectarea şi promovarea interesului superior al copilului; 
2) respectarea dreptului copilului de a creşte şi de a fi educat în familie; 
3) respectarea dreptului prioritar al părinţilor de a-şi educa copiii conform propriilor convingeri şi
responsabilitatea primară a părinţilor pentru creşterea, educarea şi protecţia copiilor lor; 
4) respectarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, în funcţie de vîrsta şi gradul său
de maturitate; 
5) respectarea demnită ii copilului; ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
6) abordarea individualizată a copilului; 
7) abordarea nondiscriminatorie; 
8) abordarea multidisciplinară a cazului; 
9) asigurarea protecţiei împotriva violenţei, neglijării şi exploatării copilului; 
10) parteneriatul cu părinţii/alt reprezentant legal al copilului în luarea deciziei; 
11) asigurarea continuităţii în creşterea şi educarea copilului, ţinînd cont de identitatea sa etnică,
religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie; 
12) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil; 
13) asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal. 
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Pe parcursul anului 2020 au fort organizate i desfă urate și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie 16 edin e ale Comisieiși alocații sociale ții sociale , la care
au  fost  examinate  cazurile  a 78 de familii  cu 159 de copii.  În  cadrul  edin elor  desfă urate,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
Comisia a decis asupra următoarele subiecte (tabel 3):

Tabel 3 Deciziile Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate

Nr. copiilor
men inerea copiilor în familia biologică ții sociale 3 
dezinstitu ionalizarea copiilor din institu ii reziden iale, ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie dintre care: 21

- reintegra i în familia biologică ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
7

- plasa i în serviciul de tutelă/curatelă ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
9

- plasa i în serviciu de plasament de tip familial (APP, CCTF) ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
5

- plasa i în serviciul de tip reziden ial (centre de plasament temporar, case ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
comunitare pentru copii în situa ie de risc)ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

0

separarea a copiilor de părin i i eliberarea avizului privind plasamentul ții sociale și alocații sociale
planificat al copilului dintre care plasa i în: țiunile privind ralizarea activităților de interes comunitar.

38

- serviciul de tutelă/curatelă 20
- serviciu de plasament de tip familial (APP, CCTF) 4
- plasa i în serviciul de tip reziden ial (centre de plasament temporar, case ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
comunitare pentru copii în situa ie de risc)ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

14

eliberarea avizului privind încetarea plasamentului în serviciul de asisten ă ții sociale
parentală profesionistă sau casă de copii de tip familial

4

eliberarea avizului privind acordarea ajutorului bănesc în cadrul 
Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii

93

eliberarea avizului privind aprobarea solicitanţilor la funcţia de asistent 
parental profesionist i părinte-educatorși alocații sociale

2

eliberarea avizului privind reaprobarea asistenţilor parentali profesionişti iși alocații sociale
evaluarea anuală a performan ei părin ilor-educatoriții sociale ții sociale

12

 Forme de protecţie recomandate de către Comisia pentru protecţia copilului aflat în 
dificultate, a. 2017
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60%
13%

24%

3%

menținerea copiilor în familie

Dezinstituționalizarea copiilor din serviciul de tip rezidențial

aviz privind plasamentul planificat al copilului

încetarea plasamentului copilului în CCTF

PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 
(ADOPŢIA)

           Protecţia drepturilor copilului una din componentele de bază ale politicii de protecţie a
copilului şi a familiilor cu copii ce ţine de protecţia şi respectarea drepturilor copilului. În acest
context  specialistul în protecţia drepturilor copilului din cadrul DASPF Hînceşti are drept ghid
cadrul  instituţional-legislativ  destul  de  dezvoltat  referitor  la  acest  domeniu.Activitatea  lui  este
reglementată  prin  legislaţia  privind  protecţia  Copilului,  organizată  prin  asigurarea  şi  aplicarea
prevederilor  actelor  normative  ce ţin  de problemele  protecţiei  drepturilor  copilului  şi  familiei,
fiind:  Convenţia  ONU privind  drepturile  copilului,  Constituţia  R.Moldova,  Codul  Familiei  al
R.Moldova, Legea nr.1316-XIV din 26.10.2000, Codul Civil al R.Moldova, adoptat prin Legea nr.
1107-XV din 06.06.2002, Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi
în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi privind drepturile copilului, Legea privind statutul
juridic al adopţiei nr.99 din 28.05.2010 care pornesc de la obiectivele de bază:

- asigurarea dezvoltării  şi  realizării  politicii  de protecţie  socială  a copilului  şi familiei  la
nivel teritorial administrativ;

- crearea şi dezvoltarea unui sistem local de monitorizare şi evaluare a situaţiei copilului şi
familiei cu copii prin realizarea în baza următoarelor principii: 1.respectarea şi promovarea
interesului superior al copilului;  2. respectarea dreptului copilului de a creşte şi de a fi
educat  în  familie;  3.  respectarea  dreptului  prioritar  al  părinţilor  de  a-şi  educa  copiii
conform propriilor  convingeri  şi  responsabilitatea  primară  a  părinţilor  pentru  creşterea,
educarea şi protecţia copiilor lor; 4. respectarea opiniei copilului şi luarea în considerare a
acesteia,  în  funcţie  de  vîrsta  şi  gradul  său  de  maturitate;  5.  respectarea  demnității
copilului;6.abordarea  multidisciplinară  a  cazului;  7.asigurarea  protecţiei  împotriva
violenţei, neglijării şi exploatării copilului; 

- dezvoltarea capacităţii familiei şi comunităţii de a asigura existenţa copiilor şi de a preveni
riscul  instituţionalizării  şi  intrării  copilului  în  dificultate  prin asigurarea  faptului  că
familiile cu copii în situaţie de risc primesc suportul necesar pentru depăşirea situaţiilor de
risc şi prevenirea separării copilului de familie sau pentru reintegrarea copilului în familie;

            Tutela şi curatela cît şi adopţia reprezintă o formă de protecţie (cea mai practicată în
activitatea  Autorităţii  Tutelare  teritoriale  Hînceşti)  care  se  instituie  asupra  copiilor  rămaşi
(temporar)  fără  ocrotire  părintească,  protecţia  specială  a  copiilor  aflaţi  în  situaţie  de risc  şi  a
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copiilor separaţi de părinţi în scopul educaţiei şi îngrijirii acestora, precum şi al apărării drepturilor
şi intereselor lor legitime.
            Conform Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie
de  risc  şi  a  copiilor  separaţi  de  părinţi,  protecţia  nemijlocită  a  copiilor  rămaşi  fără  ocrotire
părintească este una din funcţiile prioritare a primăriei la nivel local în persoana primarului, iar la
nivel raional Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti, care exercită funcţia de
Autoritate Tutelară teritorială în limita atribuţiilor,  acordă sprijin autorităţilor tutelare locale în
procesul  de  identificare,  evaluare  şi  asistenţă  a  copiilor  aflaţi  în  situaţie  de  risc  şi  a  copiilor
separaţi de părinţi şi participă la acest proces în caz de necessitate.
          Pe parcursul anului 2020 s-a participat la organizarea şi desfăşurarea a 9 şedinţe Comisiei
Copilului aflat în dificultate unde au fost examinate 135 cazuri ale 108 familii cu copii aflaţi în
situaţie de risc. S-au examinat 91 de cazuri de prevenire a sepărării copilului de părinţi. Familiile
copiilor  daţi  au  primit  ajutor  bănesc  în  mărime  de  364  mii  lei;  13  copii  au  fost
dezinstituţionalizaţi, find plasaţi în familia biologică, serviciul tutelă/curatelă, CCTF, iar la 23 de
copii  în  situaţie  de  risc  le-au  fost  eliberate  avize  privind  plasamentul  planificat.Autorităţile
Tutelare Teritoriale, cît şi  Autorităţile Tutelare locale rămîn să întreprindă acţiuni permanente,
astfel  respectînd  prevederele  Legii  nr.140 din 14.06.2013 privind  protecţia  specială  a  copiilor
aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. 
        Întreprindem  în  colaborare  cu  autorităţile  tutelare  locale,  acţiunile  necesare  privind
prevenirea  separării  copilului  de mediul  familial  sau privind (re)integrarea lui  în familie. Prin
„protecţie”  se  înţelege  crearea  condiţiilor  necesare  pentru  dezvoltarea  şi  afirmarea  copilului,
elaborarea  şi  implementarea  ulterioară  a  unor  programe  speciale,  care  ar  avea  drept  ţintă
soluţionarea problemelor cu care se confruntă familia şi copiii. 

Tutela/curatela se instituie cu scopul prestării anumitor servicii:
 îngrijirea şi creşterea copilului în condiţiile unui mediu familial substitutiv;
 reprezentarea legală a drepturilor şi intereselor copiilor;
 administrarea bunurilor mobile şi imobile ale copilului.

       Totodată, conform Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în
situaţie  de  risc  şi  a  copiilor  separaţi  de  părinţi,  specialistul  principal  în  protecţia  drepturilor
copilului  a  colaborat  la  cazurile  cu  privire  la  situaţia  copiilor  rămaşi  (temporar)  fără  ocrotire
părintească sau în situaţii de risc.
      În conformitate cu procedura prevăzută în Legea nr.99 din 28.05.2010 privind regimul juricic
al adopţiei în evidenţa Autorităţii Tutelare Teritoriale Hînceşti pentru anul 2020 au fost luaţi în
evidenţă solicitanţi/solicitant  cu statut de adoptatori  în felul următor:
Nr. atestatelor

eliberate
solicitanţilor

la adopţie

Nr. copiilor
cărora le-a
fost stabilit
statutul de

copil
adoptabil

Nr. copiilor
în proces de

potrivire

Nr. copiilor
adoptaţi

Nr. copiilor
adoptaţi de
către cel de-
al doilea soţ

Nr. adopţiilor
încetate/desfăcute

9 din ei 6/3 3 - 3 1 -

       La fel în perioada anului 2020 s-au întocmit 8 rapoarte de evaluare postadopţie cu privire la
situaţia copiilor adoptaţi, care ulterior au fost transmise MSPSF al R.Moldova.
       Reprezentarea drepturilor copilului în instanţă de judecată de către specialistul în protecţia
drepturilor copilului în anul 2020 a apărat drepturile la 53 copii în - 98 procese de judecată după
cum urmează:

Cauzele
Calitatea procesuală

reclamant pîrît intervenient
accesoriu

Decăderea de drepturi părinteşti 5/11 -        7/16
Luarea  copilului  fără  decăderea  din  drepturile
părinteşti 

- - -
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Restabilirea în drepturile părinteşti - - -
Stabilirea/recunoaşterea/contestarea paternităţii - -            -.
Constatarea naşterii copilului - -            -
Lipsirea/limitarea capacităţii de exerciţiu - -            -
Stabilirea domiciliului copilului - -     23/31 şed

Determinarea graficului întrevederilor cu copilul - 2/17şed 1/2şed
Apărarea drepturilor patrimoniale ale copilului - - -
Ieşirea din ţară - -  -
Adopţia - - 3/9
Altele (penale, audieri în condiţii speciale ş.a.) - -     12/12şed

    În continuare prezint indicii  autorităţii  tutelare teritoriale a Direcţiei  Asistenţă Socială şi
Protecţia  Familiei  Hînceşti,  vizînd  problemele  sociale  existente  care  demonstrează  în  dinamică
lucrul efectuat de serviciului tutelă/curatelă/adopţie. 
Nr.
o/r

Indicele Anii
2019 2020

1 Numărul de copii cărora li s-au aplicat forme de protecţie 247fam./
334cop.

135fam./
108cop.

2 Numărul copiilor înfiaţi -/3 3/1
3 Numărul copiilor cu prevenirea instituţionalizării 27    91/13 

pl.plan.
4 Numărul  copiilor  orfani  cărora  li  s-au  perfectat   buletine  de

indentitate, cert.de naştere 
2 3

5 În raionul Hînceşti activează trei instituţii rezidenţiale de tip-internat.
Din ele:

   Gimnaziul - internat Cărpineni;
   Şcoala - internat specială Hînceşti;
   Centrul de plasament pentru copii cu disabilităţi mun.Hînceşti

78

16
24
38

55

    10   
    15
    30

6  Centrul temporar,,Brînduşa,, or.Hînceşti                                             
 Centrul Maternal  Hînceşti 

17
      4

     27
     8 

7 Copii abandonaţi în spitalul raional nu nu
8 Copii instituţionalizaţi 11 -
9 Copii dezinstituţionalizaţi 45 23
10 Case de Copii de tip Familial 12/50  15/61
11 Şedinţele Comisiei raionale Protecţia Copilului aflat în Dificultate 

Şedinţele Consiliului raionale Protecţia Drepturilor Copilului
16/372

4
9/135
2/1

12 Cazuri de prevenire a instituţionalizării 35       91

13 Seminare,  mese rotunde, traininguri, discuţii cu copii, părinţi, tutori 45 12
14 Seminare cu cuplurile doritoare să adopte copii 5 2
15 Acordarea  consultaţiei  persoanelor  cu  probleme  în  protecţia

drepturilor copilului
178 85

           
      Implementarea mecanismului de transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat la
bugetele locale pentru finanţarea Pachetului minim de servicii sociale, se constată că aceste servicii
nu acoperă necesitățile stringente ale copiilor la nivel comunitar. Devine tot mai eficient cadrul
instituţional  în  domeniul  prevenirii  instituţionalizării  copiilor,  asigurat  în  mod  special  prin
activitatea la nivel teritorial a Comisiilor pentru protecţia copilului aflat în dificultate, care în mod
transparent  şi  complex  examinează  cazurile  copiilor  în  risc  de  a  fi  separaţi  de  familie.  Totuşi
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constatăm  că  unele  autorități  publice  locale  nu  respectă  cadrul  conceptual  şi  normativ  în
organizarea  activităţii  Comisiilor,  ceea  ce  condiţionează  o abordare formală  a  problemelor  din
sistemul de protecţie a copilului. Toate aspectele enunţate reprezintă o reală oportunitate pentru
abordarea unei noi viziuni a sistemului de protecţie a familiei şi copilului. Pînă acum cu suportul
donatorilor  şi  partenerilor  de  dezvoltare  s-au  realizat  multe  lucruri  importante,  dar  acestea
acopereau  doar  segmente  separate,  cu  intensitate  şi  abordări  diferite,  astfel  încît,  în  ansamblu,
structura  sistemului  purtînd  un  caracter  fragmentar.  În  scopul  asigurării  unui  trai  decent  şi
respectării  drepturilor  copilului  eforturile  urmează  a  fi  focusate  în  continuare  pe  asigurarea
măsurilor de protecţie şi de monitorizare a copiilor aflaţi în situaţie de dificultate, prin: - elaborarea
şi  promovarea cadrului  normativ;  -  promovarea cadrului  de monitorizare  şi  colectare  a  datelor
privind implementarea politicilor în domeniul protecţiei  familiei  şi copilului;  Problema de prim
plan a Autorităţii Tutelare locale şi teritoriale a cărei rezolvare este mai dificilă, rămîne asigurarea
cu spaţiu locativ a copiilor cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească,  care nu au de la
părinţi moştenire, motivul fiind că primăriile nu sunt capabile să asigure cu spaţiu locativ acestor
copii,  adică  nu  se respectă  p.62 din  Programul  de  Stat,  privind  asigurarea  drepturilor  copiilor
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 679 din 06.10.1995.

Concluzie: Unele examinări în domeniu arată că situaţia social-economică face ca familia şi
copilul să  rămînă cele mai vulnerabile grupuri supuse riscurilor sociale. De aceea este necesar ca
Consiliul raional, să planifice şi să aloce surse financiare disponibile pentru implimentarea unor
programe de  asistenţă  socială,  fie  implimentată  Legea  nr.140 din  14.06.2013 privind  protecţia
specială  a  copiilor  aflaţi  în  situaţie  de  risc  şi  a  copiilor  separaţi  de  părinţi  privind  drepturile
copilului cu numirea în funcţie a specialistului în protecţia drepturilor copilului în toate primăriile
din raion. 

Propuneri:

        - Crearea unei structuri unice locale în domeniul protecţiei drepturilor copilului;  

        -  Autorităţile  tutelare  locale  şi cea teritorială  să întreprindă acţiuni  permanente pentru
susţinerea copiilor rămaşi fără ocrotire părintească şi cei în situaţie de risc, conlucrînd permanent
cu specialiştii din toate domeniile care sunt factori de decizie în direcţia neadmiterii încălcărilor de
drept în rîndurile copiilor. 

         
Reprezentarea drepturilor copilului în procesele civile 

În conformitate  cu  prevederile  Codului  Familiei,  adoptat  prin Legea  nr.  1316-XIV din
26.10.2000 în cazul litigiilor între părin i sau reprezentan i legali pe aspecte ce vizează în modții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
direct sau indirect copiii,  apărarea drepturilor i intereselor legitime ale acestora în instan a deși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
judecată este exercitată de către autorită ile tutelare, indiferent de calitatea procesuală: ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie reclamant,
pârât sau intervenient accesoriu. 

Pe parcursul anului 2020, speciali tii Direc iei și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie au reprezentat interesele a 172 de copii în
instan ele de judecată, dintre care, în calitate de pârât pentru ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 4 copii i în calitate de intervenient și Protecției Sociale contribuie
accesoriu pentru 168 de copii.

Denumirea indicatorilor Calitatea procesuală a autorită iiții sociale
tutelare

Total pe an

reclamant pîrît
intervenient

accesoriu
 

1 2 3
Numărul copiilor asista i în domeniulții sociale
protec iei drepturilor copiilorții sociale

4 168 172

Numărul edin elor și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 8 332 340
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                     inclusiv / в том числе:
Lua i de la părin ii cu decădere din ții sociale ții sociale
drepturi părinte ti și alocații sociale 9

9

                     Numărul edin elor și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 22 22
Litigii cu privire la stabilirea 
domiciliului copilului 104

104

                     Numărul edin elor și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 227 227
Litigii dintre părin i cu privire la ții sociale
participarea în educa ia copiilor ții sociale 3

3

                     Numărul edin elor și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 5 5
Stabilirea/recunoa terea/contestarea și alocații sociale
paternită iiții sociale  2

2

                     Numărul edin elor și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 5 5
Constatarea na terii copiluluiși alocații sociale  2 2
                     Numărul edin elor și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 3 3
Schimbarea numelui de familie i/sauși alocații sociale
a prenumelui copilului 1

1

                   Numărul edin elor și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 3 3
Apărarea drepturilor patrimoniale 
ale copilului 3

3

                  Numărul edin elor și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 5 5
Litigii cu privire la ie irea din ară a și alocații sociale ții sociale
copilului 3

3

                 Numărul edin elor și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 4 4
Reprezentarea intereselor şi a 
drepturilor copiilor în calitate de 
reprezentant legal 8

8

                 Numărul edin elor și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 12 12
 În privin a cărora au fost examinate ții sociale
alte litigii 37

37

                 Numărul edin elor și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 54 54

Decăderea din drepturile părinte ti și alocații sociale

În condi iile prevederilor Codului Familiei men ionat mai sus, procedural, decăderea dinții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
drepturile părinte ti a părintelui/părin ilor fa ă de copil/copii are loc doar pe cale judecătorească. și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Acţiunea privind decăderea  din drepturile  părinteşti  poate  fi  pornită  de celălalt  părinte,
tutorele  copilului,  autoritatea tutelară  sau procuror.  Cererea  privind  decăderea  din drepturile
părinteşti se examinează cu participarea obligatorie a autorităţii tutelare. 

În acest context, men ionăm că ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie în anul 2020 speciali tii Direc iei au reprezentat intereseleși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
a 9 copii în procese privind decăderea din drepturile părinte ti. și Protecției Sociale contribuie

Stabilirea domiciliului copilului
 

În  conformitate  cu  Codul  Familiei,  în  cazul  când  părinţii  locuiesc  separat,  domiciliul
copilului care nu a atins vârsta de 14 ani se determină prin acordul părinţilor. În lipsa acordului
domiciliul minorului se stabileşte de către instanţa judecătorească, ţinându-se cont de interesele şi
părerea copilului (dacă acesta a atins vârsta de 10 ani). În acest caz, instanţa judecătorească va lua
în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi,  faţă de fraţi şi surori,  vârsta
copilului,  calităţile  morale  ale  părinţilor,  relaţiile  existente  între  fiecare  părinte  şi  copil,
posibilităţile  părinţilor  de  a  crea  condiţii  adecvate  pentru  educaţia  şi  dezvoltarea  copilului
(îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.). La determinarea domiciliului copilului
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minor, instanţa judecătorească va cere şi  avizul autorităţii tutelare  în a cărei rază teritorială se
află domiciliul fiecăruia dintre părinţi. 

Pe parcursul anului 2020 speciali tii au reprezentat și Protecției Sociale contribuie 104 de copii în cauze privind stabilirea
domiciliului copilului, dintre care pentru 104 de copii în calitate de intervenient accesoriu.

Deasemenea, speciali tii Direc iei au participat i reprezentat și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie 59 copii în alte edin e undeși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
au fost examinate i alte litigii.  și Protecției Sociale contribuie

Întocmirea graficului de întrevederi 

În conformitate  cu  Codul  Familiei,  părinţii  au  drepturi  şi  obligaţii  egale  faţă  de  copii,
indiferent de faptul dacă copiii sunt născuţi în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc împreună cu
părinţii  sau separat. Părinţii sunt obligaţi  să-şi întreţină copiii  minori  şi copiii  majori inapţi  de
muncă care necesită sprijin material. Părinţii au dreptul şi sunt obligaţi să-şi educe copiii conform
propriilor convingeri, indiferent de faptul dacă locuiesc împreună sau separat.

Copilul are dreptul să comunice cu ambii părinţi, cu buneii, fraţii, surorile şi cu celelalte
rude.  Desfacerea  căsătoriei  părinţilor,  nulitatea  ei  sau  traiul  separat  al  acestora  nu  afectează
drepturile copilului. În cazul când părinţii au domiciliul separat, copilul are dreptul să comunice cu
fiecare dintre ei. Părintele care locuieşte împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice contactul
dintre copil şi celălalt părinte care locuieşte separat, cu excepţia cazurilor când comportamentul
acestuia din urmă este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă pericol pentru starea lui
fizică şi psihică. 

Astfel,  la  cererea  unuia  dintre  părin i,  autoritatea  tutelară  elaborează  un  grafic  deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
întrevederi cu părintele care nu locuie te împreună cu copilul. De altfel, este posibilă întocmireași Protecției Sociale contribuie
unui asemenea grafic i pentru perioada procesului de divor , oferind posibilitatea părintelui careși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
lipse te să nu întrerupă legătura sa cu copilul. și Protecției Sociale contribuie

Pe parcursul anului 2020 speciali tii au întocmit 17 graficeși alocații sociale  de întrevederi. 
Mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii i și/sau APRA , 2018-
reducerii ratei mortalită ii infantile i a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu țiunile privind ralizarea activităților de interes comunitar. și/sau APRA , 2018-

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1182 din 22 decembrie 2010 a fost aprobat Regulamentul
privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii
i reducerii ratei mortalită ii infantile i a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu. și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

Scopul mecanismului de colaborare intersectorială rezidă în instituirea şi dezvoltarea unui
parteneriat  durabil  şi  eficient  în  domeniul  medico-social,  pentru  prevenirea  şi  reducerea  ratei
mortalităţii materne, infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu. 

Obiectivele mecanismului de colaborare intersectorială sînt următoarele: 
1)  stabilirea  responsabilităţilor  şi  standardizarea  procesului  de  coordonare  şi  cooperare
intersectorială privind prevenirea mortalităţii materne, infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5
ani la domiciliu; 
2) dezvoltarea parteneriatului intersectorial în cadrul instituţiilor publice şi private în soluţionarea
problemelor familiilor şi copiilor în situaţie de risc. 

Pentru anul 2020, în eviden a autorită ii tutelare s-au aflat 108 de familii cu copii cu vârstații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
de până la 5 ani în situa ie de risc, cu 32 de familii mai pu in decât în anul 2019. În aceste familiiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
cresc i se educă 128 de copii cu vîrsta de 0- 5 ani i 34 copii cu vîrsta 0-12 luni. și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

Pe parcursul anului 2020 au fost luate în eviden ă 35 de familii (în care cresc 38 de copii deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
0-5 ani i 13 copii de pînă la un an) i scoase din eviden ă 13 familii (în care cresc 15 copii de 0-5și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
ani i 3 copii pînă la un an). și Protecției Sociale contribuie

Dintre familiile scoase din eviden a:ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
-  7 familii cu 8 copii au fost scoase din cauza depă irii vîrstei de 5 ani a copilului; și Protecției Sociale contribuie
- 3 familii cu 5 copii - din cauza schimbării domiciliului; 
- 3 familii cu 5 copii din cauza depă irii situa iei de risc. și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Un copil cu vîrsta de 0-5 ani a fost separa i de părin i i plasat în familia extinsă. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
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În anul de gestiune de către asisten ii sociali au fost realizate ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 35 de evaluări ini ialeții sociale  i și Protecției Sociale contribuie 35
evaluări  complexe  ale  familiilor  cu  copii  cu  vîrsta  de  pînă  la  5  ani,  în  situaţie  de  risc.  De
asemenea, au fost elaborate 35 planuri individualizate de asistenţă a copiilor cu vîrsta de pînă la 5
ani în situa ie de risc, ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 11 dintre care au fost implementate, restul fiind în proces de implementare. 

În perioada de raportare  către asisten ii  sociali  au parvenit  ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 17 de sesizări ale cazurilor
suspecte de violen ă, neglijare, exploatare i trafic a copiilor cu vîrsta de 0-5 ani. Ca rezultat ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
examinării sesizărilor au fost înaintate în instan a de judecată -  ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 2 ac iuniții sociale  privind decăderea din
drepturi părinte ti. și Protecției Sociale contribuie

Întru depă irea situa iilor de risc, pentru 23 de familii au fost stabilite presta ii sociale. Deși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
asemenea, reie ind din necesită ile individuale, în cazul a 95 de familii a fost acordat suport înși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
perfectarea  actelor  de  identitate  i  documentarea  copiilor,  consiliere  psihologică,  suport  înși Protecției Sociale contribuie
înscrierea copiilor la institu iile de învă ămînt pre colar, au fost întreprinse vizite de instruire ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
familiilor în scopul prevenirii accidentelor la copii de către asistentul social, asistentul medical,
poli istului de sector i distribuite ghiduri, pliante referitoare la prevenirea riscurilor la domiciliu,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
au fost acordate ajutoare materiale. 

Pentru  prevenirea  ratei  mortalită ii  infantile  i  a  copiilor  cu  vîrsta  de  pînă  la  5  ani  lații, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
domiciliu în eviden a în anul 2020 au fost luate 25 de femei de vîrstă reproductivă (15-49 ani) înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
situa ie  de  risc,  au  fost  efectuate  16  evaluări  ini iale  i  14  evaluări  complexe  a  femeilor  dinții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
categoria respectivă, au fost elaborate 11 planuri de asisten ă a femeilor de vârstă reproductivă înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
situa ie de risc dintre care 9 au fost realizate. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Totodată, la completarea rapoartelor vizate, au fost elucidate problemele existente în cadrul
mecanismului de colaborare intersectorială i prezentate propuneri întru depă irea acestora. și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
Astfel,  printre  problemele  frecvent  indicate  în  rapoartele  prezentate,  speciali tii  s-au referit  lași Protecției Sociale contribuie
prezen a  patologiilor  sociale  ale  familiilor  (abuzul  de  alcool,  droguri,  violen ă  în  familie),ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
indiferen a i incapacitatea părin ilor  de a cre te i educa copiii  în condi ii  adecvate,  lipsa sauții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
insuficien a serviciilor sociale primare i specializate, lipsa metodelor de constrîngere i pedeapsății, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
a  părin ilor  nedisciplina i,  conlucrarea  slabă,  precum  i  discrepan a  de  opinii  între  membriiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
echipelor multidisciplinare în procesul de solu ionare a problemelor familiilor cu copii în situa ieții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
de risc, lipsa procedurii de identificare i managementul de caz a femeilor de vîrstă reproductivă înși Protecției Sociale contribuie
situa ii de risc, dependen a de presta iile sociale. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

De asemenea, speciali tii responsabili au precizat o serie deși Protecției Sociale contribuie  propuneri pentru depă irea situa ieiși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
existente: 
- monitorizarea continuă a familiilor cu copii în situa ie de risc; ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- consolidarea competenţelor parentale şi sensibilizarea comunităţii în scopul prevenirii timpurii a
riscurilor posibile i depă irea situa iilor dificile; și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
-  susţinerea  familiei  în  vederea  diminuării  factorilor  care  afectează  sănătatea  şi  dezvoltarea
copilului, precum i prevenirea separării copilului de familie; și Protecției Sociale contribuie
-  asigurarea  accesului  familiei  cu  copii  la  resursele,  programele,  serviciile  din  comunitate,  în
conlucrare cu specialiştii  din cadrul instituţiilor  de asistenţă medicală  primară,  de educaţie,  de
menţinere a ordinii publice, cu reprezentanţii administraţiei publice locale, reprezentanţii societăţii
civile; 
- dezvoltarea serviciilor sociale în raion; 
- instruirea continuă a membrilor echipelor multidisciplinare i organizarea unei conlucrări maiși Protecției Sociale contribuie
eficiente între actorii implica i în mecanismul vizat; ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- stabilirea procedurii de identificare i eviden ă a femeilor de vârstă reproductivă în situa ie de și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
risc; 
- informarea mai activă a popula iei despre metodele de sesizare privind cazurile de încălcare a ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
drepturilor copilului; 
- angajarea specialistului în protec ia drepturilor copilului în cadrul autorită ii tutelare locale. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
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   Eviden a i monitorizarea familiilor cu copii în situa ie de riscțiunile privind ralizarea activităților de interes comunitar. și/sau APRA , 2018- țiunile privind ralizarea activităților de interes comunitar.  

Într-u implimentarea Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protec ia specială a copiilor ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
afla i ăn situa ie de risc i a copiilor separa i de părin i, speciali tii în problemele familiilor cu ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
copii în situa ie de risc au avut ca obiectiv identificarea i inerea în eviden ă a familiilor cu copii ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
în situa ie de risc.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Pe parcursul anului de raportare au fost lua i în eviden ă ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 481 de copii în situa ie de risc, cu ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
22 de copii mai mult ca în anul 2019, din ei: 146 din mediul urban i 335 din mediul rural. În total și Protecției Sociale contribuie
în eviden ă se află ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 932 de copii în situa ie de risc, dintre care: 227 de copii din mediul rural i 705 ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
copii din mediul rural.

Nr. d/o Numărul copiilor afla i în situa ie de riscții sociale ții sociale
 (conform art.8 al Legii nr. 140 /2013) Total în 

eviden ății sociale

932
1 Copii supu i violen ei și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 74
2 Copii neglija iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 653
3 Copii care practică vagabondajul, cer itul, prostitu iași Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 26
4 Copii care sunt lipsi i de îngrijire i supraveghere din partea ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

părin ilor din cauza absen ei acestora de la domiciliu din motiveții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
necunoscute

40

5 Copii ai căror părin i au decedatții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 74
6 Copii traiesc în stradă, au fugit sau au fost alunga i de acasății, Muncii și Protecției Sociale contribuie 8

       7 Copii ai căror părin i refuză să- i exercite obliga iunile ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
părinte ti privind cererea i îngrijirea copiilorși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

55

Nr. copiilor separa i de părin i (total in eviden ă)ții sociale ții sociale ții sociale 1289
1 Nr. copiilor ai căror părin i/părinte sunt pleca i peste hotare ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

(total in eviden ă)ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
1079

2 Nr. copiilor cărora li s-a asigurat stabilirea statutului de copil 
ramas temporar fără ocrotire părintească sau de copil ramas fără
ocrotire părintească

210

În conformitate cu prevederile art.12 (Plasament planificat) al  Legii nr. 140 din 
14.06.2013 pe parcursul anului 2020 de către speciali ti au fost lua i în eviden ă și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 81 de copii cărora
le-a fost stabilită o formă de protec ie, din ei:ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

- Plasament familial (CCTF, tutelă/curatelă) – 44 de copii;
- Plasament de tip reziden ial ( Centre de plasament, alte institu ii) – 37 de copii.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Pe parcursul anului de gestiune au fost sco i din eviden ă și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie – 94 de copii, din ei:
- Din plasamente de tip familial (CCTF, tutelă/curatelă) – 46 de copii;
- Plasament de tip reziden ial ( Centre de plasament, alte institu ii) – 48 de copii.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

La sfăr itul anului de gestiune la eviden ă se aflau și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 199 de copii, din ei:
- în plasamente de tip familial (CCTF, tutelă/curatelă) – 154 de copii;
- Plasament de tip reziden ial ( Centre de plasament, alte institu ii) – 45 de copii.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Pe parcursul anului 2020, în conformitate cu prevederile art.14 (determinarea statutului de 
copil rămas temporar fără ocrotire părintească) din Legea nr. 140 din 14.06.2013, au fost stabilite 
32 de statuturi de copii răma i temporar fără ocrotire părintească,ș  din ei:

- Părin ii au fost pedepsi i cu priva iune de libertate – 2 copii;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- În privin a cărora se află în derulare procese judiciare – 30 de copii.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

70



Au fost retrase 53 de statuturi de copii răma i temporar fără ocrotire părintească,ș  din ei:
- Părin ii cărora s-au aflat la tratament  în condi ii de sta ionar pentru o perioadă mai ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

mare de 30 de zile – 2 copii;
- Părin ii s-au aflat în arest – 1 copil;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- Părin ii au fost pedepsi i cu priva iune de libertate – 4 copii;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- În privin a cărora se află în derulare procese judiciare –  46 de copii.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Total în eviden ă în anul de gestiune – au ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie rămas 22 de copii cu statut de copii răma i ș
temporar fără ocrotire părintească, din ei:

- Părin i intui i la pat – 1 copi;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- Părin ii au fost pedepsi i cu priva iune de libertate – 12 copii;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- În privin a cărora se află în derulare procese judiciare –  9 de copii.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

În anul de gestiune, în conformitate cu prevederile art.15 (determinarea statutului de copil 
rămas fără ocrotire părintească) din Legea nr. 140 din 14.06.2013, au fost stabilite 49 de statuturi 
de copii răma i  fără ocrotire părintească,ș  din ei:

- Părin ii au decedat – 8 copii;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- Părin i decăzu i din drepturile părinte ti – 41 de copii.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

Au fost retrase 24 de statuturi de copii răma i fără ocrotire părintească,ș  din ei:
- Părin ii au decedat – 12 copii;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- Părin i decăzu i din drepturile părinte ti – 12 copii.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

Total în eviden ă în anul de gestiune – au ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie rămas 188 de copii cu statut de copii răma i  ș
fără ocrotire părintească, din ei:

- Părin ii au decedat – 50 copii;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- Părin i decăzu i din drepturile părinte ti – 138 copii.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie

Executarea  Hotărîrii  Guvernului  RM  nr.290  din  15  aprilie  2009  „Pentru  aprobarea
Regulilor de eliberare a certificatului de luare în evidenţă a copilului care rămîne în ţară, al
cărui părinte/tutore , cetăţean al RM, se angajează provizoriu în muncă în străinătate”  .  

În vederea executării  Hotărîrii Guvernului RM nr.290 din 15 aprilie 2009 „Pentru 
aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului de luare în evidenţă a copilului care rămîne în ţară,
al cărui părinte/tutore , cetăţean al RM, se angajează provizoriu în muncă în străinătate”, de către 
speciali tii Direc iei au fost eliberate 17și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  de certificate ECPAMS – I  şi ECPAMS - II i lua i la și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
eviden ă ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 17 de copii din 12 familii din raionul Hînce ti.și Protecției Sociale contribuie

Certificatul de luare în evidenţă a copilului care rămîne în ţară, al cărui părinte/ tutore 
(curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate se 
eliberează la solicitarea părintelui/ tutorelui (curatorului), cetăţean al Republicii Moldova, care se 
angajează provizoriu în muncă în străinătate.
 

ACTIVITATEA SERVICIULUI PSIHOLOGIC

  Scopul general al func iei: ții sociale Studierea, sintetizarea i promovarea implementării legisla iei în și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
vigoare în domeniul asisten ei sociale a familiilor cu copii în dificultate.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  Asigurarea componentei 
psihologice a sistemului de protec ie a drepturilor copilului din cadrul DASPF.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Obiective generale:
• Evaluarea  psihologică  primară  a  copiilor/adolescen ilor  afla i  în dificultate  i  acordareații, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
sus inerii psihologice a copiilor afla i în dificultate cît i audien a/consilierea cetă enilor; ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
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• Asigurarea abordării  individuale a fiecărui copil  plasat în serviciul  de plasament de tip
familial;

• Elaborarea  rapoartelor  privind  evaluarea  psihosocială  cu recomandările  necesare pentru
copiii beneficiari de servicii sociale CCTF;          

• Deplasări  în teritoriu în vederea evaluării  situa iei  copiilor  în dificultate  i determinăriiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
solu iilor de remediere;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

• Participarea  în  calitate  de  reprezentant  legal  în  edin ele  de  judecată  pentru  a  apărași Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
interesele minorilor în conformitate cu art.110¹ privind audierea în condi ii special amenajate iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
participarea în procesele de judecată cu referire la medierea litigiilor între părin i – copii;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

• Participarea la activită i de instruire, conferin e, seminare, mese rotunde cu subiecte ce inții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
de prestarea eficientă a serviciilor psihologice beneficiarilor i în domeniul protec iei drepturilorși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
copilului i familiei.și Protecției Sociale contribuie

• Evaluarea  psihologică  primară  a  copiilor/adolescen ilor  afla i  în  dificultate  iții sociale ții sociale și alocații sociale
acordarea  sus inerii  psihologice  a  copiilor  afla i  în  dificultate,  cît  i  audien a/consiliereații sociale ții sociale și alocații sociale ții sociale
cetă enilorții sociale

Pe parcursul anului 2020, de asisten ă i sus inere psihologică, printre copiii/adolescen iiții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
afla i în dificultate, au beneficiat ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 12 copii. 

La capitolul audien a/consilierea cetă enilor, se raportează ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 5 persoane care au beneficiat de
consiliere primară i asisten ă psihologică. și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
• Asigurarea abordării individuale a fiecărui copil plasat în serviciul de plasament de
tip familial 

Interven ia psihologică a vizat următoarele servicii:ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
• evaluarea  i  consilierea  psihologică  a  situa iei  copiilor  în  situa ie  de  risc,  răma i  fărăși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
ocrotire părintească;

• vizite  i  consiliere  psihologică  la  domiciliu  conform  solicitărilor  speciali tilor  iși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
beneficiarilor;

• întocmirea rapoartelor psihologice în urma testării;

• încurajarea i sus inerea copiilor care au fost plasa i în servicii de plasament de tip familial.și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Pe parcursul anului 2020 de asisten ă psihologică au beneficiat: ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 2 copii afla i în situa ie de riscții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
plasa i în Centrul Raional Brîndu a i  ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie 10 copii  afla i în situa ie de risc plasa i sau afla i deja înții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
serviciul casă de copii de tip familial  (CCTF) sau in tutelă cărora prin intermediul evaluărilor
psihologice primare li s-au identificat sau reelaborat planul de asisten ă i interven ie psihosocialății, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
după necesitatea fiecăruia.

la fel pe parcursul anului am particiat la 10 sedin e ții sociale pentru stabilirea graficului de întrevedere
dintre copii-părinte/bunei.
      Au fost elaborate 13 rapoarte de evaluare psihologică cu privire la competen ele profesionaleții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
a părintelui -educator.
      Au mai fost elaborate 17 teste psihologice în vederea ata amentului copilului fa ă de părin i iși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
4 chestionare caracterologice a părin ilor în vederea competen elor parentale.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
• Elaborarea  rapoartelor  privind  evaluarea  psihosocială  cu  scop  de  stabilire  a
statutului de copil adoptabil.

În perioada  2020 au fost elaborate  3 rapoarte privind evaluarea psihosocială a copiilor cu
scop de stabilire a statului de copiii adoptabili

• Deplasări  în  teritoriu  în  vederea  evaluării  situa iei  copiilor  în  dificultate  iții sociale și alocații sociale
determinării solu iilor de remediere:ții sociale
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În perioada ianuarie-decembrie, au fost efectuate 13 deplasări în teritoriu atît în serviciile de
plasament de tip familial CCTF cît i la domiciliul altor beneficiari, la solicitările speciali tilor înși Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
domeniu.

La fel au fost efectuate deplasări în vederea reevaluării i monitorizării a persoanelor cu gradși Protecției Sociale contribuie
de dizabilitate care au nevoie de asistent personal. Au fost vizita i ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
200 de persoane

• Participarea în calitate de reprezentant legal în edin ele de judecată pentru a apărași alocații sociale ții sociale
interesele  minorilor  în  conformitate  cu  art.110¹   privind  audierea  în  condi ii  specialții sociale
amenajate

 Pe parcursul  anului au avut loc 72 edin e de judecată și alocații sociale ții sociale privind solu ionarea litigiilor între părin iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
(64 edin eși alocații sociale ții sociale  -stabilirea domiciliului copilului minor, 3 edin eși alocații sociale ții sociale -decăderea din drepturile părinte ti,și Protecției Sociale contribuie
1 sedin ă ții sociale - instituirea măsurii e octrotire judiciară, 4 edine și alocații sociale - instituirea ordonanei de protec ie).  ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

• Participarea la activită i de instruire, conferin e, seminare, mese rotunde cu subiecteții sociale ții sociale
ce in de prestarea eficientă a serviciilor psihologice beneficiarilor i în domeniul protec ieiții sociale și alocații sociale ții sociale
drepturilor copilului i familieiși alocații sociale

Pe parcursul anului am participat la 6 seminare cu privire la Adop ie, printre care 2 zile au fostții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Cursul de formatori a poten ialilor adoptatori. ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
Mijloace de lucru/echipamentul utilizat:
• Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protec ia specială a copiilor afla i în situa ie de risc iții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
a copiilor separa i de părin i.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

• Literatura  tiin ifică  i  metodică  din  domeniul  psihologiei  vîrstelor,  comportamentului,și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
personalită ii.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

• Teste, chestionare pentru evaluarea psihologică a diverselor domenii ale copilului.    

    
PREVENIREA I COMBATEREA VIOLEN EI ȘI PROTECȚIE A ȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A

I TRAFICULUI DE FIIN E UMANEȘI PROTECȚIE A ȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A

În  contextul  implementării  politicilor  sociale  naţionale  de  prevenire  şi  combatere  a
traficului  de fiinţe  umane este  dezvoltat  şi  extins  pe teritoriul  republicii  Sistemul  Naţional  de
Referire în domeniul protecţiei  şi asistenţei  victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de
fiinţe umane (SNR). Actualmente, proiectul se implementează în 16 raioane din Moldova, inclusiv
în raionul Hînceşti.

În cadrul SNR se dezvoltă sistemul de colectare a datelor, privind asistarea victimelor şi
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi violenţei  în familie,  respectînd principiul
confidenţialităţii datelor personale.

Conform Legii nr. 241 – XVI din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de
fiinţe  umane,  Ordinului  nr.  33 din 13.01.2006 a  Ministerului  Protecţiei  Sociale  a  Familiei  şi
Copilului „Cu privire la implementarea Legii nr. 241 – XVI din 20.10.2005 privind prevenirea şi
combaterea traficului de fiinţe umane”şi Legii nr. 45 cu privire la violenţa în familie - la nivel de
raion  activează  echipa  multidisciplinară  pentru  protecţia  şi  asistenţa  socială  a  victimelor  şi
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie.

I. Cu  privire  la  activitatea  echipelor  multidisciplinare  teritoriale  (Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr. 228 din 28 martie 2014)

 Măsuri de creare şi dezvoltare a Sistemului Na ional de Referire  (SNR)ții sociale

În raionul Hînce ti este creată și Protecției Sociale contribuie Echipa Multidisciplinară Teritorială Hînce ti, care este compusă dinși Protecției Sociale contribuie
coordonatului echipei i 11 membri.  În perioada anului 2020 au fost desfă urate 3 edin e a EMD.și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
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Toate ac iunile sunt întreprinse de către coordonatorul EMT sau la indica iile acestuia, însă existății, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
o frumoasă colaborare i receptivitate din partea tuturor membrilor EMT.și Protecției Sociale contribuie

 Prevenirea TFU prin acordarea asistenţei sociale potenţialelor victime ale TFU

Indicatori
I. Dezvoltarea serviciului  de identificare, repatriere şi referire a victimelor TFU la 

toate nivelurile SNR
1. Dezvoltarea identificării victimelor TFU

Numărul  victimelor  TFU,  identificate  de  către
EMD în perioada anului 2020

11 femei  - __,   5 fete - ___ ,
1 bărbaţi – ___, 1 baie i  - ___.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Numărul poten ialelor victime TFU, cuprinse deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
programe de asistenţă:

0 femei – ___, 3 fete -  ___
0 bărbaţi – ___, 0 baie i  - ___.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Dintre acestea, cazuri noi, identificate în anul de
raportare:

11femei – ___,  5 fete – ___ 
1 bărbaţi –___, 1 baie i  - ___ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Numărul  victimelor  TFU,  (re)integrate  cu
succes:

7 femei – ____,  1 fete - ____.
1 bărbaţi – ___,  1baie i  - ___ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Dintre acestea, cazuri noi, identificate în anul de
raportare:

7 femei – _____,  1 fete – ____.
1 bărbaţi – ____,  1 baie i  - _____ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

2.Reformarea sistemului de asistenţă a potenţialelor victime ale TFU şi integrarea acestuia în
sistemul naţional de protecţie socială
Numărul potenţialelor victime ale TFU, care au
obţinut asistenţă socială sub forma de:

- prestaţii de ajutor social 
- servicii sociale, 
           inculsiv
servicii de tip familie ( tutela, curatela, adopţie,
asistenţa parentală  profesionistă, case  de  copii
de tip familial, etc)

plasarea în instituţiile rezidenţiale pentru copii

- _0 persoane
- _ persoane

Inclusiv

- ___ persoane

- 3 persoane

3. Dezvoltarea reţelei de servicii pentru potenţialele victime ale TFU la toate nivelurile SNR
Dezvoltarea  serviciilor  pentru  potenţialele
victime ale TFU în cadrul SNR în parteneriat cu
donatorii internaţionali şi societatea civilă:

-  asistenţă psihologică (consiliere individuală si
de grup, consilierea membrilor de familie, etc.)

3 persoane

4. Măsuri speciale de asistenţă şi protecţie a copiilor, potenţialele victime ale TFU
Acordarea protecţiei şi asistenţei speciale 
victimelor traficului de copii:

- Numirea reprezentantului  legal al copilului 
- Reunificarea  cu  familia  biologică  sau

extinsă:
Inclusiv:

_3 persoane
_3 persoane

2_persoană
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        Cu familia biologică 
  Cu familia extinsă 

1 persoană

II. Cu privire la cazurile de violen ă în familieții sociale

1. Cazuri sesizate

Numărul total de cazuri de violenţă în familie 
sesizate Structurii teritoriale de asistenţă socială pe 
parcursul anului 2020

6

din ele / из них
sesizări de la victime 4
sesizări de la membrii de familie  1
autosesizări 0
sesizări de la organele de poli ieții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 1
sesizări de la speciali ti din domeniul medicalși Protecției Sociale contribuie 0
sesizări de la speciali tii din domeniul educa iei și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 0
sesizări de la autoritatea tutelară 0
sesizări de la organiza ii neguvernamentale ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie 0
sesizări din partea altor persoane care deţin 

informaţii despre pericol iminent de săvârşire a unor 
acte de violenţă sau despre săvârşirea lor 

0

2. Cazuri înegistrate

Numărul total de cazuri confirmate înregistrate de 
către Structura teritorială de asistenţă socială în 
Registrul de evidenţă a cazurilor de violenţă în 
familie pe parcursul anului 2020

6

din ele primare (prima dată) 6
din ele repetate 0

Numărul total de dosare pe violenţă în familie 
gestionate de către Structura teritorială de asistenţă 
socială pe parcursul anului 2020

6

dintre care dosare deschise pe parcursul anului 
2020

6

dintre care dosare deschise rămase în gestiune 
din anul precedent raportării 

0

Numărul total de victime care au beneficiat de 
servicii din partea Structurii teritoriale de asistenţă 
socială pe parcursul anului 2020

6

dintre care doar victime adulte 1
dintre care victime adulţi cu copii 5

Numărul de cereri privind eliberarea ordonanţei de 
protec ie depuse la instan a judecătorească de către ții sociale ții sociale
organul de asisten ă socială, conform art. 278ții sociale 4 al 
Codului de Procedură Civilă pe parcursul anului 
2020

4
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Numărul activită ilor de sensibilizare i informare a ții sociale și alocații sociale
popula iei privind violenţa în familie desfăşurate pe ții sociale
parcursul anului 2020

4

Numărul de edin e a Echipelor Multidisciplinare și alocații sociale ții sociale
Teritoriale convocate pe marginea cazurilor de 
violen ă în familie ții sociale

2

          raionale 2

          comunitare 6

Numărul sesiunilor de instruire în domeniul 
prevenirii i combaterii violen ei în familie a și alocații sociale ții sociale
Echipelor Multidisciplinare teritoriale

15

            raionale 9
comunitare 6

CONCLUZII i RECOMANDĂRIși alocații sociale

Asistenţa socială, ca parte componentă a sistemului protecţiei sociale, reprezintă un
ansamblu  de  beneficii  necontributive  în  bani  (prestaţii  sociale)  sau  în  servicii  sociale.
aplicabilc scparat sau in comun, de satisfacere a necesităţilor persoanelor care se găsesc in
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situaţii  de  risc.  Constituie  mecanismul  principal  prin  care  societatea  intervine  pentru  a
preveni,  limita  sau  înlătura  efectele  negative  ale  evenimentelor  care  se  produc  asupra
persoanelor sau grupurilor vulnerabile, care nu pot face faţă exigenţelor vremii.

Obiectivul primordial în asistenţa socială este atenuarea sărăcici şi promovarea incluziuni
sociale  a  persoanelor  nevoiaşe  şi  cu  dizabilităţi,  familiilor  cu  copii  în  situaţie  de  risc,
intervenţia pe perioada de timp cît persoana se află în situaţie de risc pentru a o ajuta să o
depăşească prin diverse servicii de asistenţă socială, acordate în combinaţie cu beneficiiie
băneşti în funcţie de problemă. Diversitatea şi cuantumul prestaţiilor şi serviciilor socialc sînt
condiţionate  de  starea  economiei,  de  resursele  financiare  existente,  de  necesitatea
construirii cadrului administrativ şi normativ de aplicare.

Conform Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25.12.2003 obiectivele asistenţei
sociale  constau  in  prevenirea  şi  depăşirea  situaţiei  de  dificultate  a  persoanelor  sau  a
familiilor şi în asigurarea integrării lor sociale, cu respectarea principiului autonomiei.

Sistemul de servicii sociale la moment se află în proces de ajustare la provocările
condiţionate  de  migraţia  forţei  de  muncă,  lipsa  suportului  din  partea  familiei  pentru
anumite  grupuri  de  beneficiari,  venituri  reduse,  lipsa  reţelelor  de  suport,  lipsa
infrastructurii  la  nivel  de  comunitate,  precum  şi  a  schimbării  continue  a  profilului
beneficiarilor şi necesităţilor acestora.

Concomitent,  datele  statistice  relevă  impactul  politicilor  promovate  în  alte
domenii,  capacitate  redusă  a  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  în  asigurarea
sustenabilităţii  serviciilor  sociale,  pe  alocuri  lipsa  personalului  calificat,  fluctuaţia
resurselor  umane  din  domeniul  asistenţei  sociale,  precum motivarea financiară relativ
scăzută comparativ cu volumul sarcinilor de muncă, diversitatea grupurilor de beneficiari şi
încărcătura psiho-emoţională.

Contextual  celor  expuse,  se  atestă  necesitatea  sus inerii  în  continuare  ații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
autorităţilor  publice  locale  prin  politicile  intersectoriale  promovate,  identificarea
posibilită ilor de motivarea a angaja ilorții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie  din domeniul asistenţei sociale precum şi sporirea
imaginei asistentului social comunitar.

Sistemul naţional de protecţie socială a familiei şi copiilului, fiind bazat pe promovarea
abordărilor  individualizate  în  alegerea  formelor  şi  măsurilor  de  protecţie,  conţine  două
componente de bază: prestaţii băneşti şi servicii sociale.

Cît prive te starea de lucruri  vizavi de serviciile sociale adresate familiei  i  copilului,și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie
constatăm aceea i abordare fragmentară în dezvoltarea acestora. și Protecției Sociale contribuie

De i în anul 2018 a fost implimentat mecanismul de transferuri cu destina ie specială deși Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
la  bugetul  de  stat  la  bugetele  locale  pentru  finan area  Pachetului  minim  de  servicii  sociale,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
constatăm că aceste servicii nu acoperă necesită ile strigente ale copilului la nivel comunitar.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Devine  tot  mai  eficient  cadrul  instituţional  în  domeniul  prevenirii  instituţionalizării
copiilor, asigurat în mod special prin activitatea la nivel teritorial a Comisiilor pentru protecţia
copilului aflat în dificultate, care în mod transparent şi complex examinează cazurile copiilor în
risc de a fi separaţi de familie. Totu i constatăm că unele autorităţi publice locale nu respectăși Protecției Sociale contribuie
cadrul conceptual i normativ în organizarea activităţii Comisiilor, ccea ce condiţionează oși Protecției Sociale contribuie
abordare formală a problemelor din sistemul de protec ie a copilului.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

Toate  aspectele  enunţate  reprezintă  o  reală  oportunitate  pentru  abordarea  unei
noi viziuni a sistemului de protecţie a familiei şi copilului. Pînă acum cu suportul donatorilor
şi partenerilor de  dezvoltare s-au realizat multe lucruri importante, dar acestea acopereau doar
segmente separate, cu intensitate şi abordări diferite, astfel încît, în ansamblu, structura sistemului
purtînd un caracter fragmentar.

În perioada de activitate  au fost examinate petiţiile  cetăţenilor parvenite de la organele
ierarhic-superioare, s-au dat răspunsurile respective în termenele stabilite de legislaţia în vigoare. 

Au fost  primiţi  în  audienţă  circa  5000 de  cetăţeni  şi  s-a  răspuns la  numeroase  apeluri
telefonice, la care s-au oferit consultaţii, explicaţii, îndrumări etc.
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S-au elaborat  i  s-au prezentat  Ministerului  Sănătăţii,  Muncii  şi  Protecţiei  Sociale  noteși Protecției Sociale contribuie
informative  privind situaţia  persoanelor  social-vulnerabile  din raion,  s-a  colaborat  cu  echipele
multidisciplinare din primăriile raionului, precum şi cu asistenţii sociali comunitari.

Reieşind  din  cele  expuse,  înaintăm  propuneri întru  ameliorarea  situaţiei  în  domeniul
protecţiei sociale a persoanelor aflate în dificultate:

1. Compensaţiile  pentru  serviciile  de  transport  să  fie  majorate  şi  achitate  persoanelor  cu
dizabilităţi, reieşind din mărirea preţului de cost la produsele petroliere, bilete de călătorie
în mijloacele de transport.

2. Este necesară crearea unui Centru de plasament de urgenţă pentru persoane adulte aflate în
dificultate din raionul Hînceşti, pînă la identificarea şi stabilirea formei optime de protecţie
a acestora.

3. Crearea unui Centru de plasament şi reabilitare pentru persoane cu boli psihoneurologice şi
psihocronice ar asigura protecţia şi îngrijirea necesară acestei categorii a populaţiei.

4. Majorarea  numărului  de  unităţi  în  serviciul  social  „Asistenţă  Personală”  ar  acoperi
necesităţile  persoanelor  cu dizabilităţi  severe şi ar  oferi  asistenţă  şi îngrijire  copiilor  şi
adulţilor  cu  dizabilităţi  severe,  în  vederea  favorizării  independenţei  şi  integrării  lor  în
societate.

5. În scopul asigurării  unui trai decent şi respectării  drepturilor copilului eforturile
urmează  a  fi  focusate în  continuare  pe  asigurarea  măsurilor  de  protecţie  şi  de
monitorizare a copiilor atlaţi in situaţie de dificultate, prin:

- elaborarea şi promovarea cadrului normativ;
- promovarea  cadrului  de  monitorizare  şi  colectare  a  datelor  privind  implementarea

politicilor în domeniul protec iei familiei şi copilului;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
- repatrierea  şi  asistenţa  copiilor  identificaţi  fără  insoţitori  legali  pe teritoriile  altor

state;
- consolidarea  capacităţilor  profesionale  ale  autorităţilor  administraţiei  publice

locale  (primărilor)  în  domeniul  protecţiei  drepturilor  copilului,  în  special  în  ce
priveşte  exercitarea  funcţiilor  autorităţii  tutelare  în contextul  identiticării,  protec iei,ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
monitorizării şi evidenţei copiilor în situa ii de dificultate;ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

- intensificarea acţiunilor de prevenire a instituţionalizării copiilor şi de dezinstituţionalizare
a lor;

- dezvoltarea  programelor  de  consolidare  a  abilităţilor  parentale  în  cresterea  şi
educaţia copiiior;

- eficientizarea sistemului de stabilire şi plată a prestaţiilor sociale familiilor cu copii şi
copiilor în situaţii de dificultate;

- angajarea  specialistului  în  protecţia  drepturilor  copilului  în  cadrul  autoritătii
tutelare locale.

6. În scopul eficientizării prestării serviciilor de îngrijire la domiciliu privind îmbunătă ireații, Muncii și Protecției Sociale contribuie
calită ii deservirii la domiciliu se propune preluarea experien elor pozitive în domeniu deții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
la organiza iile nonguvernamentale i interna ionale prestatoare de servicii sociale, direc ii/ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
sec ii asisten ă socială din alte raioane.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

7. Instituirea  unită ii  de  ofer  al  autoturismului  i  a  unită ii  de  transport  ar  permiteții, Muncii și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie și Protecției Sociale contribuie ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie
monitorizarea mai frecventă a activită ii lucrătorilor sociali în teritoriu.ții, Muncii și Protecției Sociale contribuie

OBIECTIVELE DASPF Hînce ti:și alocații sociale
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Obiectiv 1. Creşterea gradului de conştientizare şi de înţelegere în rândul populaţiei a reformelor
în sistemele de asistenţă socială şi de bunăstare socială.

Obiectiv 2. Creşterea vizibilităţii activităţii DASPF şi a serviciilor de protecţie a populaţiei.

Obiectiv  3.  Îmbunătăţirea  şi  promovarea  imagimii  DASPF  şi  a  serviciilor  prin  contractarea
percepţiilor greşite sau chiar negative existente în mass-media.

Obiectiv  4.  Informarea,  în  timp  util,  prin  intermediul  mass-media,  a  grupurilor-ţintă  şi  a
cetăţenilor despre noutăţile în domenii, succesele, dar şi problemele existente;

Obiectiv  5.  Asigurarea  cetăţenilor,  partenerilor/donatorilor  de  respectarea  transparenţei  în
activitatea desfăşurată.

Obiectiv 6.  Fortificarea unui parteneriat eficient cu APL în promovarea serviciilor de asistenţă şi
protecţie socială.

79


