
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                                                                                                  PROIECT    

D E C I Z I E  Nr. ___  /___ 

din ___ __________  2021                                  

cu privire la raportul de activitate al Direcției Asistență Socială și Protecție a 

Familiei pentru anul 2020 

  

        În conformitate cu:  

− art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

− art. 43, art.46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;  

− Decizia consiliului raional nr. 01/16 din 16.03.2021 cu privire la Programul de activitate 

al Consiliului raional Cimișlia pentru anul 202l ; 

− Decizia consiliului raional nr. 04/13 din 18.07.2012 cu privire la Regulamentul de 

organizare și funcționare a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei; 

 

       Audiind raportul de activitate a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei 

pentru anul 2020, prezentat de dl Mihail Motroi, șef, Direcția Asistență Socială și Protecție 

a Familiei, Consiliul raional Cimișlia, 

D E C I D E: 

 

1. Se ia act de raportul privind activitatea pentru anul 2020 a Direcției Asistență Socială și 

Protecție a Familiei (se anexează). 

2. Dl Mihail Motroi, șef, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, va asigura 

executarea calitativă și în termenii stabiliți a sarcinilor/atribuțiilor stabilite în 

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Asistență Socială și Protecție a 

Familiei și a Deciziilor consiliului raional pe domeniul de competență. 

3. Controlul asupra executirii prezentei decizii se atribuie d-lui Vadim Torgai, 

vicepreședinte al raionului. 

4. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoştinţă:   

      - Vicepreședintelui raionului, d-lui Vadim Torgai ; 

      - Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei ;  

      - Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md.   

          

             

           Președintele ședinței                                                  ________________    

           

              Contrasemnează:                                                             

            Secretarul consiliului                                                   Gheorghe Netedu 

 
 

http://www.raioncimislia.md/


Coordonat:   

Președintele raionului                                                                                                 Mihai Olărescu 

Avizat: 

Secretarul consiliului                                                                                                   Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică                                                                                Mariana Vasluian 

Specialist principal, Serviciul Juridic                                                                          Viorica Ciuntu 

Proiect elaborat:               

Șef,  Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei                                 Mihail Motroi                                                                

 

 

 

 
Anexa  

la Decizia consiliului raional  

nr._____ din ________2021 

 

 

Raport de activitate  

al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei pentru 

anul 2020 
  

 

Direcția Asistență socială și protecție a familiei r.Cimișlia este instituția publică, 

subordonată în plan administrativ Consiliului raional Cimișlia, iar în plan metodologic – 

Ministerului Sănătății,Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. DASPF 

realizează la nivel raional măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, 

familiei, persoanelor singuratice, personelor aflate în dificultate, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu dizabilități. 

Instituția are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de 

asistență socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale şi a sărăciei. 

În acest sens, Direcția asistență socială, protecție a familiei elaborează strategia 

proprie de asistență socială, planul de asistență socială şi programe de acțiune în domeniu, 

în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ- teritorială. 

 

În domeniul protecției copilului şi a familiei, Direcția asigură respectarea drepturilor 

copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune şi 

aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu dizabilități, 

funcționează Centrul de protecție a copilului și familiei, Centrul de plasament pentru   copii 

separați de părinți. 

 

În domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice aflate în dificultate. Direcţia 

dezvoltă, consolidează şi prestează servicii sociale adresate persoanelor vârstince aflate în 



dificultate, servicii sociale comunitare pentru persoanele vârstnice (serviciul de îngrjire 

socială la domiciliu, serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul social ,,Asistență 

personală, , cantina  socială, servicii specializate şi cu specializare înaltă (centre de 

plasament  pentru persoane în etate, ,  centre și servicii de reabilitare etc.). 

Direcția promovează şi implementează măsuri necesare pentru eficientizarea 

acordării prestaţiilor sociale pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate sau familiilor 

cu copii în situații de risc. În domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, asigură 

respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități prin acordarea de servicii de asistență, 

consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare,  precum şi alte tipuri de servicii, în 

funcție de nevoile persoanelor, în bază încadrării acestora în categorii de persoane cu 

dizabilități, Serviciul social,,Echipa Mobilă’’,  Serviciul social ,,RESPIRO’’, Serviciul  de 

protezare și ortopedie. 

În perioada de referinţă 2019-2020 DASPF şi-a desfăşurat activitatea în 

conformitate cu Programul de activitate, Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

DASPF aprobat prin Decizia Consiliului raional, Hotărârile Guvernului RM, Ordinile, 

instrucţiunile MSMPS RM, deciziile Consiliului raional, care au fost îndreptate spre acţiuni 

concrete în vederea protecţiei sociale a categoriilor social-dezavantajate ale populaţiei, 

precum şi crearea condiţiilor favorabile de muncă şi asigurarea activităţii normale a 

Direcţiei. 

 

Scopul: Identificarea, stabilirea măsurilor şi acţiunilor prioritare în vederea 

acoperirii nevoilor sociale a persoanelor în dificultate. Contribuția la îmbunătăţirea calităţii 

vieţii persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenţei sociale în raza raionului Cimișlia. 

 

 Obiectiv general: Obiectivul general   este de a continua implementarea măsurilor 

şi acţiunilor sociale, pentru garantarea dreptului fiecărei persoane/colectivităţi aflate într-o 

situaţie de nevoie socială determinată de motive de natură economică, fizică, psihică sau 

socială, de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare şi nediscriminatorii.  

Realizarea scopului planului impune mobilizarea tuturor resurselor existente la 

nivelul comunităţii, responsabilizarea şi implicarea factorilor relevanţi prin dezvoltarea de 

parteneriate eficiente în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective, pentru 

asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune 

şi incluziune socială. Trebuie de subliniat rolul primordial al familiei în creşterea, îngrijirea 

persoanei cu dizabilitate, a persoanei vârstnice sau a oricărei alte persoane aflată în situaţie 

de risc de excludere socială şi eforturile societăţii trebuie îndreptate în direcţia susţinerii 

familiei în asumarea responsabilităţilor. Totodată, se recunoaşte faptul că responsabilizarea 

familiei în spiritul noului pachet legislativ în domeniul asistenţei sociale nu se poate realiza 

fără o abordare sistematică a problemelor cu care se confruntă familiile acestora. Astfel, 

resursele pentru depăşirea unor situaţii dificile trebuie căutate pe rând la familia extinsă, 

reţeaua socială a familiei, profesionişti care intervin la un moment dat, comunitatea prin 

intervenţia structurilor consultative, autorităţilor locale şi serviciilor sociale primare, de 

prevenire şi în ultimă instanţă în intervenţia specializată. Prin implementarea unui  Plan 

strategic se va asigura creşterea calităţii vieţii a persoanelor în vîrstă şi cu disabilităţi, a 



famiilor social vulnerabile, aflat în situaţie de risc, de excludere socială, urmărindu-se ca 

toate serviciile pentru aceste categorii, să respecte standarde minime prevăzute prin 

reglementări legale, care să fie verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent 

şi unitar. Pe de alta parte se subliniază importanţa tuturor instituţiilor care, prin activitatea 

lor au legătură cu categoriile sus menţionate aflaţi în situaţie de risc, de excludere socială, 

şi care trebuie să conştientizeze faptul că sunt deopotrivă responsabile pentru protejarea 

intereselor şi a drepturilor acestor persoane. Vom acţiona împreună cu autorităţile locale şi 

comunitatea locală, pentru a dezvolta servicii care să se adreseze eficient persoanelor în 

vîrstă, cu dizabilităţi şi familiilor acestora, aflate în situaţii de risc/dificultate, asigurându-

ne că fiecare dintre ei trăieşte într-o familie. În paralel vom urmări: - sprijinirea autorităţilor 

locale în vederea identificării pârghiilor eficiente pentru ameliorarea problemelor cu care 

se confruntă persoanele adulte aflate în dificultate, a persoanelor cu dizabilităţi şi 

vârstnicilor; - dezvoltarea de servicii alternative de protecţie care se adresează persoanelor 

adulte aflate în situaţii de risc înalt, a persoanelor cu dizabilităţi şi vârstnicilor; - dezvoltarea 

de programe pentru integrarea socio–profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de 

protecţie, a tinerilor cu dizabilităţi; - asigurarea calităţii serviciilor prestate pentru 

persoanele cu dizabilităţi, a centrelor de îngrijire şi asistenţă a persoanelor adulte în 

concordanţă cu standardele aprobate pe plan naţional,  cartografierea serviciilor sociale şi 

propunerea de intervenţie prin dezvoltarea de parteneriate cu organizaţiile 

nonguvernamentale.  

Urmărim stabilirea unei abordări bazate pe parteneriat în planificarea şi furnizarea 

de servicii sociale – parteneriate între instituţiile publice, precum şi între acestea şi 

instituțiile private și organizaţiile neguvernamentale. Esenţa acestui sistem va fi abordarea 

managementului de caz pentru a investiga nevoile individuale ale cetăţenilor. Realizarea 

viziunii Direcţiei asistenţă socială, va fi posibilă datorită conlucrării actorilor sociali, 

prestatori de servicii sociale cu autorităţile publice locale de nivel unu şi doi, datorită 

resurselor interne, externe şi oportunităţile oferite de către organizaţiile donatoare naţionale 

şi internaţionale. 

     

SERVICIUL SOCIAL ,,Asistență socială comunitară,, este realizat prin 

intermediul a 26 de asistenți sociali comunitari  identificați la fiecare autoritate locală de 

nivelul I, asigură funcționarea eficientă a Serviciului Asistență Socială Comunitară în 

vederea implementării politicilor naționale în domeniul asistenței și protecției sociale. 

Dezvoltă şi consolidează competenţile profesionale ale asistenților sociali comunitari prin 

legislația în vigoare,acordă suportul informaţional şi  metodologic prin ordinele emise la 

nivel de minister. 

• identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi 

propune soluţii de depăşire a problemelor sociale; 

• facilitează activitatea grupurilor de suport reciproc; 

• prestează servicii sociale primare; 

• propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate; 

• evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale 

comunitare existente şi/sau iniţiază crearea de servicii sociale noi; 



• mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării 

problemelor beneficiarilor; 

• completează cu regularitate documentaţia de care este responsabil: registrul de 

evidenţă a persoanelor care solicită audienţă, registrul de evidenţă a grupurilor de 

beneficiari, dosarele beneficiarilor; 

• realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite, şi le prezintă 

şefului 

Serviciului de asistenţă socială comunitară; 

• contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi 

reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii; 

• stabileşte prioritatea sarcinilor, planifică şi organizează activitatea sa cu 

respectarea termenelor limită stabiliţi; 

• facilitează accesul beneficiarilor la prestaţii sociale; 

• execută alte sarcini specifice desemnate. 

Prestarea serviciilor sociale primare se realizează conform procedurii 

managementului de caz, prin intermediul căreia asistentul social evaluează nevoile 

beneficiarului și ale familiei lui în colaborare cu ei, coordonează, monitorizează, evaluează 

și susține beneficiarul de servicii sociale, care să răspundă acestor nevoi. Managementul 

de caz este metoda principală de lucru a asistentului social. Pentru beneficiarii serviciilor 

sociale primare asistentul social este manager de caz. Pentru anul 2020 au fost alocați 1922 

300,00 lei, executat fiind suma de 1910 040,74 lei, soldul esimînd 12 259,26 lei, un nivel 

de executare de 99,36%. 

 

Activitatea   serviciului asistenţă socială 

comunitară pentru anul de activitate  2020 

Nr Acţiunile întreprinse Numărul  

1 Numărul persoanelor care au solicitat audienţă 12002 

2 Numărul vizitelor efectuate la domiciliu 3676 

3 Managementul de caz deschise(instrumentate):  163 

• Numărul de cazuri solutionate şi închise 72 

• Numărul de cazuri aflate în lucru 117 

• Numărul de cazuri în proces de monitorizare post-intervenţie 100 

4 Mortalitatea infantilă a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani 2 

5 Victime ale violenţei în familie 28 

6 Victime  ale traficului de fiinţe umane  2 

7 Cereri de ajutor social depuse: 2589 

• dintre care,cereri pozitive 2320 

•  Cereri negative 209 

•  Numărul anchetelor de verificare la domiciliu 2438 

8 Bătrîni solitari(care nu au copii) 183 

9 Vîrstnici imobilizaţi la pat 159 

10 Numărul persoanelor cu disabilităţi beneficiari de compensaţia 

anuală pentru transport 

1629 

11 Numărul persoanleor cu grad de disabilitate total în localitate: 2178 

      • Sever 387 



 

   

            Obiective propuse pentru anul – 2021 

 

-  Consolidarea capacităților de prevenire a situațiilor de risc în cadrul serviciilor 

universale focusate pe acțiuni de intervenție timpurie; 

- Prevenirea și combaterea violenței, neglijării și exploatării copiilor, precum și 

consolidarea abilităților şi competențelor parentale ale părinţilor / reprezentanţilor 

legali/persoanei în grija căreia se află copilul prin explicarea programelor orientate 

în mai multe localități; 

- Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la măsuri de protecție socială în 

comunitateextinderea serviciilor la nivel de comunitate; 

- Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale la nivel individual, de grup 

și organizațional; 

- Crearea grupurilor de suport ( clubul tinerilor, copiilor în toate primăriile); 

- Dezvoltarea volontariatului. 

 

 

 

 

,,Centrul pentru protecția drepturilor copilului,, 

 

Prevenirea separării copilului de familie. Monitorizarea EMD locale. La nivel de 

comunitate în fiecare primărie au fost create (prin dispoziția primarului) și activează 

Echipele Multidisciplinare Locale în componenţa cărora sunt reprezentanţi ai instituţiilor 

de învățământ, instituţiilor medicală, colaboratorii subdiviziunilor teritoriale de poliţie, 

membri ai societăţii civile. În scopul susţinerii familiilor social-vulnerabile cu copii şi 

pentru a preveni separarea copiilor de familie, asistentul social din cadrul DASPF 

• Accentuat 1228 

• Mediu 563 

12 Numărul întrunirilor de supervizare cu supervizorii,individual sau in 

grup 

211-zoom 

13 Numărul întrunilor cu comisia multidisciplinară 285 

14 Numărul proceselor verbale efectuate 285 

15 Numărul cazurilor referite către alte servicii sociale specializate total 396 

 • Respiro 52 

• Echipa Mobilă 26 

• Centrul de protecţie a copilului şi Familiei 11 

• Sprijin Familial 35 

• Asistenţa Personală 67 

• Asistenţă Parentală Profesionistă şi Casa de Copil de tip Famial 4 

• Serviciul social îngrijire socială la domiciliul 27 

• Serviciul de protezare 76 

• Serviciul de Suport Monetar 24 

• Azilul de Bătrîni 8 

 • Plasament  7 

 • Tutelă Curatelă 8 

 • Cantina Socială 51 



monitorizează familiile din evidenţă, împreună cu asistenții sociali comunitari efectuează 

vizite la domiciliu, participă la evaluarea situaţiei şi participă la întocmirea planurilor 

individualizate în cadrul ședințelor EMD locale. În cadrul procesului de asistenţă şi 

protecţie a copilului o atenţie sporită se acordă: Identificării timpurii a beneficiarilor aflaţi 

în dificultate, planificării şi furnizării serviciilor, referirii cazurilor către serviciile sociale 

relevante. Astfel, în perioada de raportare au fost organizate și desfășurate ședințe a 

Echipelor multidisciplinare locale, în cadrul cărora au fost luați în evidență copii în situație 

de risc. Toți acești copii au fost evaluați conform managementului de caz și deschise dosare 

în cadrul Serviciului Social de sprijin pentru familiile cu copii. 

În activitatea echipelor multidisciplinare au fost identificate următoarele probleme: 

Lipsa de colaborare sau conlucrarea insuficientă între membrii EMD, eschivarea unor 

specialiști de la prezentare în ședință și realizarea activităților în comun; Percepția diferită 

a membrilor EMD privind modalitățile de intervenție și soluționare a problemelor cu care 

se confruntă familiile cu copii în situații de risc;  

Propuneri: Organizara seminarelor de instruire(practice) pentru membrii EMD.  

Pentru activitatea centrului au fost alocați pentru anul 2020 – 417 800,00lei executat 

384 491,59 lei, soldul estimînd 33 308,41 lei ,nivelul de executare prezintă 92,03%. 

 

  SERVICIUL SOCIAL de sprijin pentru familiile cu copii, în activitate 

exercitată a avut următoarele obiective: 

- oferirea suportului necesar familiilor cu copii în situație de risc, în vederea 

depășirea situației și prevenirea separării copilului de familie, sau pentru reintegrarea 

acestuia în familie; 

- separarea copilului în urma evaluării și constatării că, menținerea lui alături de 

părinți este inposibilă sau contravene interesului superior al acestuia; 

- dispunerea plasamentului copilului, ținând cont de prioritatea acestuia. 

 

Pe parcursul anului 2020 se atestă o descreștere a nr. de cazuri examinate ale copiilor 

în situații de risc, în cadrul Comisiei față de 2019. Respectiv, pe parcursul acestui an au 

fost organizate 15 ședințe (regulamentul prevede ședințe lunare și în caz de necesitate): 

unde au fost expuse 111 cazuri soluționate de autoritatea tutelară teritorială în conlucrarecu 

autoritatea tutelară locală.  

Acest indiciu vorbește despre riscul de neglijare, abuz, violență, precum și de lipsa 

de competență existente în familie, dar și ceea ce privește capacitatea de a preveni sau 

rezolva adecvat situațiile mai dificile. 

Acționând cu scopul de a diminua factorii ce afectează sănătatea și dezvoltarea 

copilului ,a fi create condiții optime creșterii și evoluției acestuia, a preveni separarea de 

familie , s-a intervenit în 39 de familii cu 96 copii- 4 încadrați în grad de dizabilitate , 

fiindu-le acordat ajutor bănesc la 23 familii cu 56 copii în sumă de 212 300 lei, în cadrul 

Serviciului social de sprijin pentru famiile cu copii. Acesta este un serviciu social, oferit 

familiilor cu copii pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în vederea asigurării 

creşterii şi educaţiei copilului în mediul familial. Serviciul este prestat la nivel local în baza 

standardelor minime de calitate.  

Scopul serviciului constă în dezvoltarea capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia 

copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei şi conectarea ei la 

resursele relevante din comunitate. Beneficiari de sprijin familial sânt familiile cu copii în 

situaţii de risc şi/sau familiile ale căror copii se află în proces de reintegrare.De sprijin au 

beneficiat 56 beneficiari în sumă de  212 300,00 lei. 

 

  Obiectivele serviciului: 



- Consolidarea competenţelor parentale şi sensibilizarea comunităţii în scopul 

prevenirii timpurii a riscurilor posibile; 

- Susţinerea familiei în vederea depăşirii situaţiilor de risc şi prevenirii separării 

copilului de familie; 

- Susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie. 

Dezinstituţionalizarea copiilor din servicii de tip rezidenţial s-a soldat cu 

reintegrarea în familia biologică a 7 copii, față de 2 copii în 2019. Acest fapt nu 

exclude riscurile, fiind necesar implicarea repetată și monitorizarea acestor familii 

în continuare. 

Examinarea propunerilor de separare a celor 18 copii de părinţi şi 

plasamentul planificat al acestora, constitue o acțiune de extremă, dar 

inevitabilă. Conform cadrului reglementator, a fost solicitată această formă de 

protecție doar în cazurile când toate alte forme de intervenție locală s-au epuizat. 

 A continuat să fie înregistrate situații când cazurile prezentate spre examinare 

denotă intervenție tardivă ori delăsare/neglijare din partea factorilor responsabili. 

În pofida faptului că DASPF desfășoară activități de informare/formare a 

responsabililor de activitatea echipelor multidisciplinare, de sensibilizare a 

societății, totuși comunitățile intervin rar în prevenirea, raportarea cazurilor de 

abuz, violență, neglijență și de creare a serviciilor proprii de asistență socială 

specializat. 

✓ Plasați în Serviciul tutelă/curatelă cu plata indemnizației- 10 copii; în 

✓ Serviciul de APP – 3 copii . 

✓ Examinarea propunerilor privind oportunitatea încetării plasamentului 

✓ copiilor în Serviciul APP și CCTF – 8 cazuri. 

✓ Examinarea Raportului, aprobare/reaprobare Serviciului de Asistenţă 

parentală şi evaluare profesională a personalului din acest serviciu- 22 

cazuri ; 

Eficienţa activităţii 

Ca și în perioada anterioară de raportare, majoritatea cazurilor au un management 

satisfăcător. Rămâne încă problematică aplicarea mecanismului prevăzut în Legea 

administrației publice locale, privind autoritatea tutelară locală, inclusiv activitatea 

echipelor multidisciplinare și cel prevăzut în 

Instrucţiunea privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor în situație de risc, atunci când se 

ajunge la gestionarea cazurilor de abandon școlar, vagabondaj, neglijare de 

orișice tip etc. 

Cazurile, odată scoase din situațiile risc/urgență, rămân nemonitorizate. 

Planurile individuale capătă un caracter formal și pe adevărat se revine la ele când 

situația se agravează . Aici se necesită revederea modului de gestionare a cazurilor de toate 

structurile responsabile. 

 Putem vorbi despre un fenomen deloc îmbucurător- creșterea numărului de cazuri 

când „copiii nasc copii„. Dacă anterior se vorbea de cazuri separate, de cele mai deseori ca 

ieșite din comun, astăzi s-a trecut la clasificarea lor drept un fenomen. Cel mai grav e că 

societatea, inclusiv și cei responsabili, îl privesc ca pe o „ normalitate„ , renunțând a mai 

lupta cu el. Consecințele sunt grave.  

Victimele – minore 12-15 ani, sub influența, îndemnul maturilor, părinților, rudelor, 

declară relațiile benevole, agresorul scapă de răspundere penală, iar consecințele destul de 



grave nu sunt analizate și la nivel instituțional se întreprinde prea puțin. 

 Se confirmă ca un aspect de reușită faptul că prin Decizia Consiliului Raional nr. 

08/17 din 22.12.2017, s-a înființat Centrul de plasament pentru copii separați de părinți 

,,Cimișlia” care permite activităţi permanente de prevenire, consiliere, separare, 

resocializare a copiilor ajunşi în situaţiile de risc şi carenecesită asistenţă specializată. În 

medie, acest serviciu a avut o solicitare de 5 beneficiari, la capacitatea de 10 locuri, fiind 

de un real folos și constituind o soluție dacă nu optimă, atunci salvatoare, în cele mai dese 

cazuri. 

 Acest Centru are la bază un șir de obiective: 

- asigurarea condițiilor de îngrijire, întreținere și dezvoltare a copilului în 

conformitate cu particularitățile de vîrstă, individuale și cu standardele minime de calitate; 

- promovarea dezvoltării abilităților și deprinderilor copilului pentru o viață 

independentă; 

- plasamentul în regim de urgență și planificat al copiilor aflați în situație de risc și 

a celor separați de părinți; 

- facilitarea socializării și reintegrării copilului în familia biologică sau extinsă și în 

comunitate; 

- asigurarea accesului copilului la serviciile comunitare de sănătate, educație și 

facilitarea procesului de reintegrare familial și/sau incluziune comunitară și socială; 

- monitorizarea situației pre și postintegratoare a copilului și a familiei în care acesta 

este reintegrate. 

Totuși se constată un șir de lacune în realizarea acestor obiective și anume: 

- lipsa formării deprinderilor de viață ( autodeservire, igienă) a copiilor; 

- stagnarea în dezvoltare a abilităților cognitive, de comunicare, comportament și 

relaționare; 

- lipsa unui program zilnic concret de petrecerere a timpului liber; 

- lipsa unui plan individualizat în dependență de necesitățile și temperamentul 

copilului și implimentarea acestuia de către persoana-cheie din cadrul Centrului, 

desemnată fiecărui copil plasat. 

În acest context, este necesar monitorizarea situației și impunerea respectării 

regulamentului CPCSP, în vederea asigurării condițiilor de îngrijire, întreținere și 

dezvoltare a copilului în conformitate cu particularitățile de vârstă, individuale și cu 

standardele minime de calitate. 

Totodată, se solicită desemnarea unui psiholog în vederea schimbării 

comportamentului și atitudinii copiilor față de angajații Centrului și respectarea regulilor 

impuse. 

Pentru anul 2020 au fost alecați 527 400,00 lei executat 474 314,76 lei în sold 

disponibile au rămas 53 085,24 lei nivelul executat estimă 89,93%. 

 

    Obiective  2021:  

Întru susţinerea politicilor sociale propuse de către Ministerul Sănătății, Muncii, 

Protecţiei Sociale al Republicii Moldova în scopul diminuării fenomenului abandonului, 

violenței, neglijării, vagabondajului şi cerşitului în stradă, limitarea şi prevenirea 

excluziunii sociale a copiilor cu dizabilități, se propune: 

- colaborarea cu administraţia publică locală și personalul instituțiilor în procesul de 

identificare a familiilor pentru care reintegrarea copilului este în interesul lui major; 

- evaluarea minuțioasă a necesităților copilului, a situației prezente și a motivelor 

instituționalizării copilului vizat; 



- facilitarea procesului de reabilitare a copilului și familiei lui prin dezvoltarea 

strategiilor de îngrijire și sprijinire în perioada de reintegrare; 

- formarea competențelor și abilităților părintești pentru a-i oferi copilului un mediu 

sigur în care să crească și să se dezvolte armonios; 

- acordarea unui sprijin psihologic și financiar familiilor vizate pentru depășirea 

 situației. 

 

Nr. Obiective/acțiuni Indicatori/rezultat 

 

Responsabili 

1. Obiectivul general nr. 1 : Asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea și 

educația copiilor în mediul familial: 

1.1 Prevenirea separării 

copilului de familie; 

 

Numărul familiilor 

39 

Numărul copiilor 96 

Specialist PCSR  

ASC 

1.2 Dezinstituționalizarea 

copiilor din   instituțiile 

rezidențiale; 

Numărul copiilor 7 

 

Specialist PCSR 

ASC 

Manager SAPP 

1.3 Susținerea familiei în 

depășirea situației de risc și 

prevenirea separări 

copilului cu acordarea 

ajutorului bănesc din cadrul 

Serviciului social de sprijin 

pentru familiile cu copii; 

Numărul familiilor- 

23 

Numărul copiilor -56 

Suma acordată-212, 

300 

Specialist PCSR 

ASC 

 

 

 

1.4 Monitorizarea activității 

asistenților sociali 

comunitari în cadrul 

utilizării eficiente a 

ajutorului bănesc oferit 

familiei cu copii în 

corespundere cu planul 

individualizat de asistență 

Numărul familiilor 

23 

Numărul copiilor 56 

Numărul de vizite 15 

Specialist PCSR 

 

 

 

2. Obiectivul general nr. 2 : Monitorizarea familiilor cu copii în situație de risc 

în vederea prevenirii și combaterii neglijenței copiilor, promovarea 

practicilor nonviolente în creșterea și educarea copiilor: 

2.1 Colaborarea cu APL și 

monitorizarea familiilor cu 

copii aflate în dificultate în 

vederea prevenirii și/sau 

combaterii neglijenței 

copiilor; 

 Numărul familiilor 

43 

Numărul copiilor 56 

Specialist PCSR 

ASC 

 

3. Obiectivul general nr. 3: Monitorizarea activităților intersectoriale privind 

prevenirea și reducerea ratei mortalității copiilor cu vârsta de până la 5 ani 

la domiciliu, realizate la nivel local/raional, conform rapoartelor: 

3.1 Analizarea situației privind 

rata mortalității copiilor cu 

vârsta de până la 5 ani la 

domiciliu în raport cu 

intervențiile întreprinse în 

Formular de  

raportare  2 

Specialist PCSR 

ASC 



cadrul mecanismului de 

colaborare intersectorială, 

conform rapoartelor 

structurilor locale de 

asistență socială; 

3.2 Raportarea trimestrial/anual 

a situației privind 

mortalitatea la domiciliu a 

copiilor cu vârsta de 0-5 ani 

și măsurile întreprinse pe 

parcurs în cadrul 

mecanismului de colaborare 

intersectorială. 

Formular de  

raportare 4 

Specialist PCSR  

ASC 

4. Obiectiv general nr. 4: Organizarea ședințelor Comisiei raionale pentru 

protecția copilului aflat în dificultate: 

4.1 Asigurarea desfășurării 

eficiente a ședințelor 

Comisiei raionale pentru 

protecția copilului aflat în 

dificultate; 

Formular de  

raportare 

Ședințe 15 

Specialist PCSR 

4.2 Asigurarea întocmirii 

actelor necesare privind 

activitatea Comisiei 

Ordinea de zi- 15, 

avize- 111, PV-15 

Specialist PCSR 

4.3 Întocmirea raportului 

privind monitorizarea 

activității Comisiei raionale 

pentru protecția copilului 

aflat în dificultate; 

Formular de  

raportare 2 

Specialist PCSR 



                                   

Activitatea Comisiei pentru protecția copilului 

aflat în dificultate pentru anul 2020 

     

A. Aspecte de organizare și funcționare a Comisiei pentru protecția copilului aflat 

în dificultate 

 

Numărul total de ședințe 15 

Numărul de cazuri examinate în cadrul ședințelor  111 

Numărul de cazuri la prezentarea cărora au participat 

reprezentanții familiei vizate 

42 

B. Examinarea cazurilor de prevenire a separării copilului de părinți 

 

Numărul de solicitări examinate : 

- familii: 

- copii: 

 

39 

96 

Numărul de cazuri cu oferirea ajutorului bănesc: 

- familii: 

- copii: 

 

33 

79 

Suma totală oferită pentru ajutorul bănesc 212 300 lei 

 

C. Examinarea cazurilor de dezinstituționalizare/reintegrare și plasament planificat 

al copiilor 

Numărul de solicitări examinate (copii) 24 

Numărul de cazuri pentru care dezinstituționalizarea a fost 

acceptată(copii), total inclusiv: 

24 

 reintegrați în familia biologică (copii) 7 

 plasați în Serviciul de tutelă/curatelă(copii) - 

 plasați în Serviciul de APP(copii) 3 

plasați în servicii de tip rezidențial (centre de plasament 

temporar,case comunitare pentru copii în situații de risc), 

(copii) 

prelungirea plasamentului (copii) 

1 

 

 

13 

D. Examinarea propunerilor de separare a copilului de părinți și eliberarea avizului 

privind plasamentul planificat al copilului 

Numărul de solicitări examinate(copii) 21 

Numărul de cazuri pentru care separarea copilului de familie 

a fost acceptată (copii), total inclusiv: 

20 

plasați în Serviciul de tutelă/curatelă (copii) 8 

plasați în Serviciul de APP (copii) 2 

plasați în Serviciul de tip rezidențial(centre de plasament 

temporar,case comunitare pentru copii în situație de risc), 

(copii) 

10 

E. Examinarea propunerilor privind oportunitatea încetării plasamentului copilului 

în Serviciul de asistență parentală profesionistă și Serviciul Casă de copii de tip 

familial 



Numărul de solicitări examinate (copii) 14 

Numărul de cazuri pentru care a fost încetat plasamentul 

copilului, total inclusiv: 

14 

- în Serviciul de APP(copii) 7 

Numărul de cazuri pentru care a fost prelungit plasamentul 

copilului 

7 

F. Examinarea propunerilor privind aprobarea solicitanților la funcția de asistent 

parental profesionist/părinte -educator 

Numărul de solicitări examinate pentru funcția de asistent 

parental profesionist 

3 

Numărul de APP aprobați, inclusiv pentru: 3 

- plasamentul de urgență - 

- plasamentul de scurtă durată - 

- plasamentul de lungă durată 3 

- plasamentul de răgaz - 

G. Examinarea reaprobării asistenților parentali profesioniști /părinților –educatori 

Numărul de asistenți parentali profesioniști reaprobați 9 

Numărul de părinți – educatori reaprobați 2 

 

 

SERVICIUL SOCIAL,, Asistență Parentală Profesionistă,, și ,,Case de Copii Tip 

Familial,, în perioada ianuarie - decembrie 2020. 

 

Scopul Serviciului dat este de a oferi copilului îngrijire într-un mediu familial 

substitutiv pentru o perioadă determinată de timp.  

 

Obiectivele Serviciului sunt următoarele: 

• asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu necesitățile individuale de 

asistență și dezvoltare ale acestuia; 

• facilitarea (re)integrării familiale și sociale a copilului, ținând cont de 

necesitățile individuale de asistență și dezvoltare ale acestuia. 

 

 În cadrul Serviciului APP/CCTF, în perioada de referință, au activat 12 asistenți 

parentali profesioniști și 2 părinți –educatori, beneficiind de serviciu 30 de copii (22 APP și 8 

CCTF). 

Structurat în baza planului anual de activitate al Serviciului, conținând 4 obiective și 

activități de realizare a acestora, după cum urmează: 

1. Asigurarea bunăstării copiilor plasați în Serviciul APP, în conformitate cu 

necesitățile individuale de îngrijire și dezvoltare ale acestuia; 

2. Promovarea și dezvoltarea Serviciului de Asistență Parentală Profesionistă prin 

conlucrarea cu APL de nivelul I din raionul Cimișlia și alte instituții relevante; 

3. Formarea continuă a personalului Serviciului APP; 

4. Planificarea și raportarea sistematică a activităților organizate și desfășurate în 

Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă. 



Totodată, specialiștii Serviciului APP au fost implicați într-un șir de activități 

transversale, în scopul îmbunătățirii Serviciului, dar și eficientizarea activității întregii 

Direcții de Asistență Socială și Protecție a Familiei. 

În vederea eficientizării Serviciului și sporirii calității, au fost elaborate noi 

Regulamente de funcționare a Serviciilor APP și CCTF, aprobate prin deciziile Consiliului 

Raional Cimișlia nr. 06/08 și 06/09 10 din decembrie 2020. 

 Totodată, specialiștii Serviciului au participat la diverse ședințe informative, 

organizatorice și tematice, generale și de promovare a activității DASPF Cimișlia. Au 

organizat și participat la acțiuni caritabile, prin elaborarea listelor de beneficiari și distribuirea 

pachetelor sociale, pentru diverse categorii de vârstă. Au participat la activități de menire 

socială, alături de alte subdiviziuni ale Consiliului Raional Cimișlia, încurajând astfel 

implicarea civică prin exemplul propriu. Alocațiile acordate copiilor aflați în serviciu APP au 

constituit 371 630,00lei. La general pentru serviciu au fost alocați 1193 860,00 lei și executat 

1140 441,97 soldul disponibil estimă 53 418,03 lei,buget executat la 95,53%. Pentru serviciul 

social ,,Casa de tip familial,, au fost alocate 357 240,00 lei ,executat 314 254,78 lei ,soldul 

constituind 42 985,22, nivelul de  excutare estimă 87,97%.  

 

SERVICIUL SOCIAL „Echipă mobilă” este un serviciu specializat, instituit prin 

decizia Nr. 04/22 din 18.07.2011 a Consiliului RaionalCimişlia şi prestat de către Direcţia de 

Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cimişlia. 

Serviciul activează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare nr. 04/22 

din data 18.07.2011. 

Scopul serviciului este acordarea asistenţei psiho-sociale persoanelor cu disabilităţi 

mintale şi locomotorii pentru prevenirea abandonului sau instituţionalizării şi sporirea 

incluziunii sociale prin măsiri de reabilitare. 

Beneficiarii direcţi ai Serviciului  

Pe parcursul perioadei de raportare, Echipa mobilă a acordat servicii unui număr în 

mediu de 19 beneficiari, cu vîrste cuprinse între 5 ani şi 40 ani, din care 52,63 % de gen 

feminin şi  42,10  % de gen masculin. 

Din numărul total de beneficiari ai Serviciului, 11 prezintă dizabilităţi severe (gradul I 

)–57,8 %,  8 prezintă dizabilităţi accentuate (gradul II) – 42,1%.  

Din numărul total de beneficiari, 19 au fost referiţi Echipei mobile de către alţi 

prestatori/ servicii/instituţii (asistent social comunitar) – 100% 

În perioada de raportare Echipa mobilă a activat în 16 localităţi/sectoare (or. Cimişlia, 

satele Gura Galbenei, Porumbrei, Ialpujeni,  Sagaidac,Gradişte,Selemet, Sagaidacul 

Nou,  Mereni, Mihailovca,Batîr,Ciucur Mingir,Satul Nou,Hîrtop,Javgur , Suric) care au fost 

selectate în baza recomandărilor asistentului social comunitar şi a traseului convenabil pentru 

deplasare. Repartizarea beneficiarilor pe localităţi/sectoare se prezintă astfel:  

• or. Cimişlia – 5 beneficiari; 

• s. Gura Galbenei - 3 beneficiari 

• s. Porumbrei – 2 beneficiari  



• s. Ialpujeni - 1 beneficiari; 

• s. Sagaidac – 4 beneficiari; 

• s. Gradişte – 1 beneficiar; 

• s. Sagaidacul Nou - 1 beneficiar; 

• s. Mereni  - 1 beneficiar; 

• s. Mihailovca - 4 beneficiari; 

• s. Selemet  - 1 beneficiari; 

• s. Batîr -3 beneficiari; 

• s. Ciucur Mingir – 1 beneficiar; 

• s. Satul Nou – 1 beneficiar;  

• s. Javgur  - 1 beneficiar; 

• s. Hîrtop -1 beneficiar; 

• s. Suric -1 beneficiar; 

 

Astfel, Echipa Mobilă a prestat servicii în  47,05% din localităţile raionului (1 oraş şi 

34 sat.). În perioada de raportare Echipa mobilă a realizat un număr total de 3854 intervenţii, 

din care:   

• Psihologul – 1193  intervenţii; 

• Asistentul social – 1276  intervenţii; 

• Kinetoterapeut  – 385  intervenţii; 

Numărul mediu de intervenţii acordate de Echipa mobilă unui beneficiar a 

constitut  203 (intervenţii / beneficiari).  

Un specialist a acordat în medie intervenţii unui beneficiar: 

• Psihologul – 62,7 intervenţii ( intervenţii / beneficiari). 

• Asistentul social – 67,1 intervenţii ( intervenţii /  beneficiari). 

• Kinetoterapeut – 72,8 intervenţii( intervenţii / beneficiari). 

Un beneficiar este asistat de regulă de către un număr mediu de 3 specialişti. Numărul 

mediu de ore de asistență acordate de echipa mobilă unui beneficiar  constituie – 38 ore  , din 

care: 

• Psihologul – 11,4 ore 

• Asistentul social -13,3 ore 

• Kinetoterapeut   - 13,1 ore 

Tipologia intervenţiilor realizate de către Echipa mobilă s-a bazat pe abordarea 

individuală a fiecărui beneficiar, familiei acestuia şi respectiv a necesităţilor de asistenţă 

identificate/evaluate. Activităţile de bază ale Serviciului au fost următoarele: 

• Evaluări iniţiale ale potenţialilor beneficiari -6  intervenţii; 

• Evaluări complexe ale beneficiarilor admişi în Serviciu – 48intervenţii; 

• Elaborarea Planurilor individualizate de asistenţă - 48 intervenţii;  

• Planuri individualizate de asistenţă, din care planuri 14 iniţiale  şi 28 planuri 

actualizate (revizuite); 

• Acordarea serviciilor în conformitate cu planurile individualizate de asistenţă de 

către specialiştii Echipei mobile - 2453 intervenţii; 

• Activităţi de instruire (mese rotunde, seminare, ateliere de lucru etc.) –

3  persoane/ 3 zile instruire.  

• Monitorizarea beneficiarilor ieşiţi din asistenţă –79 intervenții. 



 

 

Impactul Serviciului asupra beneficiarilor şi comunităţii 

Activitatea Echipei mobile a avut un impact pozitiv asupra beneficiarilor, în special şi 

asupra comunităţii, în general. Din cele mai importante rezultate menţionăm:  

• 100%  de cazuri de prevenire a abandonului/ instituţionalizării din cele cu risc 

de abandon/ instituţionalizare;     

• 100% de beneficiari au un grup de suport la nivel de comunitate (rude, prieteni, 

reprezentanţi ai instituţiilor: şcoală, primărie, centrul medicilor de familie, ONG etc.); 

• 100% beneficiari ai Serviciului accesează prestaţii sociale, din care 25%   au 

obţinut prestaţiile respective în urma intervenţiei Echipei mobile;  

• 85% beneficiari ai Serviciului accesează servicii medicale, din care 58 % au 

accesat serviciile respective în urma intervenţiei Echipei mobile;  

• 85,5% beneficiari ai Serviciului accesează servicii educaţionale, din care 25% 

au accesat serviciile respective în urma intervenţiei Echipei mobile; 

• Numărul cazurilor de refuz la asistența echipei mobile-1beneficiar  

Menţonăm că, pe parcursul perioadei de raportare, datorită complexităţii cazurilor 

beneficiarilor evaluaţi, Echipa mobilă a referit  beneficiari altor servicii. 

În urma evaluării interne a activităţii Echipei mobile, am constatat un grad înalt de 

satisfacţie al beneficiarilor şi/sau persoanelor care locuiesc cu beneficiarii cu privire la 

serviciile prestate. 85% din reprezentanţii legali ai beneficiarilor şi persoanelor care locuiesc 

cu beneficiarii, consideră că, în urma prestării serviciilor Echipei mobile, relaţia lor cu 

beneficiarul s-a îmbunătăţit. 

Dintre cele mai importante progrese înregistrate de beneficiarii Serviciului pe perioada 

de raportare menţionăm: 

• 100% din reprezentanţii legali ai beneficiarilor şi persoanelor care locuiesc cu 

beneficiarii au fost informaţi despre Serviciul Echipa Mobilă şi posibilitatea acordării 

serviciilor pe o durată mai lungă de timp; 

• 100% din beneficiari recunosc membrii echipei mobile şi au atitudine 

binevoitoare faţă de specialişti; 

• 100% din beneficiari au manfestat inters faţă de activităţi educaţionale (scris, 

citit) şi ocupaţionale (ergoterapie, kinetoterapie); 

• 85,5% beneficiari ai Serviciului accesează servicii educaţionale, 23%  au accesat 

serviciile respective în urma intervenţiei Echipei mobile;  

 

În vederea eficientizării activităţii sale, în perioada de raportare Echipa mobilă a 

stabilit relaţii de colaborare/parteneriat cu următoarele instituţii/organizaţii/servicii: Centrul 

Pentru Protecţia Drepturilor Copilului Cimişlia, Echipa Mobilă CCF Moldova,  

Cadrele didactice de sprijin din s.Gradişte,Sagaidac, Sagaidacu Nou,s.Gura 

Galbenei,Porumbrei,Satul Nou,s.Batîr,s.Suric,s.Mihailovca,s.Javgur,s. Batîr ,Serviciul social 

Respiro,  Centrele de sănătate., SAP Cimișlia, CMF Cimișlia, Primăriile din cadrul unității 

administrativ tertoriale.  

În perioada de gestiune a anului 2020 au fost deserviți în medie 19 beneficiari,alocații 

preconizate pe an au fost 339 900,00 dintre care executat 301 760,13, sold disponibil 38 

139,87 nivelul executat  estimă 88,78%. 

 

 



  SERVICIUL ,,protezare și ortopedie,, 

 Serviciul dat  își desfășoară activitatea în baza Regulamentului cu privire la modul de 

asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace tehnice aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.567 din 26.07.2011.  

Pentru anul 2020 starea lucrurilor este în felul următor: La evidență la CREPOR sunt 

552 persoane cu dizabilități de diferite categorii, (invalizi din Războiul II Mondial, Armata 

Sovietică,  războiul din Afganistan, conflictul din Transnistria, persoane cu dizabilități de 

gradul I, II, III, divizați pe afecțiuni generale, din copilărie, accident de muncă, copii cu 

dizabilităţi,  copii pînă la 18 ani, pensionari pe vîrstă și alte categorii. În anul 2020 au facut 

comandă la CREPOR . 

- pentru proteze – 4 persoane 

- încălțăminte protetică – 6 persoane 

- încălțăminte ortopedică – 66 persoane 

- bandaje, corsete – 17 persoane 

S-au identificat persoane cu dizabilități locomotorii, care necesită consultare  în 

instituțiile specializate pentru a putea beneficia de articole protetico-ortopedice.De asemenea 

sa oferit consultații, atît la beneficiari, cît și la asistenții sociali comunitari,  pentru modul de 

a pregăti și a prezenta acte pentru a primi un scaun cu rotile, ca în rezultat să pot perfecta actele 

la timp și să  le trimit în instanțele ierarhic superioare. 

Colaborare activă cu Societatea Invalizilor din or. Chișinău, de unde am primit și 

distribuit 25 scaune cu rotile, precum și cîrje cu suport antebraț, axilar, și cadre de mers. De 

asemenea am mai primit 3 scaune cu rotile de la CREPOR, care au fost distribuite 

beneficiarilor  cu acte în ordine, conform rîndului stabilit. 

Permanent se  verifică evidența persoanelor, care în conformitate cu legea Nr.1413 din 

27.12.2016,  cu privire la compensația cheltuielilor de deservire cu transport a persoasnelor 

cu dizabilități ale aparatului locomotor, care beneficiază de compensația dată.  În anul 2020 s-

au luat la evidență 53 beneficiari noi pentru compensație cheltuielilor de deservire cu trasport, 

Din numărul total 15 beneficiari au decedat și la 10 beneficiari au fost anulate deciziile de 

către CNDDCM Chișinău, La 5 beneficiari li s-a retras compensația respectivă în folosul 

devamării preferențiale a unui automobil. 4 beneficiari au plecat în altă localitate și respectiv 

au fost retrase dosarele . În total la evidență sunt 264 beneficiari. În anul 2020 s-au luat la 

evidență 37 persoane, care necesită un scaun cu rotile, dintre care 1 a decedat.  La moment nu 

sunt persoane neasigurate. Pentru anul 2020 au fost alocați 84 780,00 lei executat bugetul a 

fost în sumă de 82 052,05lei ,soldul constituie 2 727,95 lei un nivel de executare la 96,78%.  

 

SERVICIUL SOCIAL   ,, Îngrijire socială la domiciliu ,, 

Scopul serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii şi prevenirea marginalizării sociale 

a persoanelor vârstnice din raion aflate într-o situaţie de dificultate. Serviciul este reprezentat 

de un șef al  serviciului, 33,11 unități de lucrători sociali, care deservesc la domiciliu 262 

beneficiari. Servicii contra plată  au fost acordate la 14 persoane. Pe parcursul anului 2020 au 

fost admise în serviciu 31 persoane, sistate din serviciu –33 persoane,  suspendate – 14 



persoane. În perioada dată au fost efectuate 200 vizite de monitorizare cu scop de identificare 

a problemelor ce apar în procesul de implementare a serviciului, care sunt relațiile de suport, 

de comunicare dintre lucrătorii sociali și beneficiari, corespunderea serviciilor prestate 

necesităților individuale identificate ale beneficiarilor și Standardelor minime de calitate. 

Recomandări: 

 - efectuarea cât mai des vizitelor inopinate în teritoriu cu scop de monitorizare și 

evaluare a 

serviciilor, pentru a ne asigura că se implementează planul individualizat de îngrijire și 

serviciile corespund necesităților de îngrijire ale beneficiarului și Standardelor minime de 

calitate; 

 - organizarea și promovarea seminarelor de instruire continuă întru dezvoltarea și 

consolidarea competențelor profesionale ale lucrătorilor sociali în vederea prestării serviciilor 

de calitate; 

 - mediatizarea SÎSD contra plată ; 

 - organizarea rudelor/ vecinilor în activități de suport/ socializare, să împlice 

beneficiarul în 

activități de socializare. 

 - antrenarea lucrătorilor sociali la dezvoltarea relațiilor personale bune cu membii 

comunității pentru a putea mobiliza voluntari în activități comunitare spre binele 

beneficiarilor. 

 Pentru anul 2020 au fost alocați 2046 120,00 lei , executat 1925 105,38 soldul 

disponibil constituie 121 014,62 lei ,nivelul de executare estimă 94,09%. 

 

SERVICIUL SOCIAL ,,Cantina socială”Scopul serviciului este prestarea serviciilor 

de alimentaţie pentru persoanele socialmente vulnerabile şi distribuirea hranei la domiciliu 

persoanelor imobilizate, în perioada de pandemie,primăriile distribuie pachetele alimentare la 

domiliu fiecărui beneficia de acest serviciu,protejîndu-i de covid-19. 

 

  SERVICIUL SOCIAL „Respiro” este un serviciu specializat, care oferă asistenţă 

socială, suport, îngrijire şi supraveghere 24 de ore persoanelor cu dizabilităţi severe, în cadrul 

unor centre specializate sau altor tipuri de servicii sociale, pentru ca familiile, rudele sau alte 

persoane care le îngrijesc să poată beneficia de un repaus de maximum 30 de zile pe an. 

În fiecare serviciu activează o echipă multidisciplinară de specialişti, formată din: 

asistent social, lucrător social, medic de familie, pedagog, psiholog, etc., care colaborează 

pentru a soluţiona situaţiile dificile din viaţa beneficiarului. 

Suportul acordat de către serviciu constă în: cazarea, alimentarea, îngrijirea, 

supravegherea stării de sănătate şi, după caz, asigurarea accesului la educaţie a persoanei cu 

dizabilităţi. Se pune accent în special pe dezvoltarea abilităţilor de autonomie şi pe socializare. 

În anul 2020 au fost înregistrate 54 de cereri, 19 cereri au fost beneficiarii care prima dată au 

apelat la acest tip de serviciu. Plasați pentru întreaga perioadă posibilă intr-un an,cea de 30 

zile ,au beneficiat 41 solicitanți. Se observă o rată mai scăzută  de beneficiari pe perioada 



pendemică, evitîndu-se deplasările și contactul cu persoane terțe. Acest serviciu merită 

promovat și dezvoltat, fiind observată satisfacția beneficiarilor și a reprezentanților legali a 

acestora, care au dreptul la un răgaz și liniște în aspect moral și fizic. 

Pentru activitatea serviciului au fost alocați 675 700,00lei  ,executat -627 431,80lei 

,soldul disponibil estimă – 48 245,06lei , ce prezintă un nivel de executare de 92,86%. 

 

  SERVICIULUI  SOCIAL ,,Asistență  Personală” 

Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 166 din 09-07-2010 a ratificat 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, asumându-și angajamentul de 

a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități cum ar fi: 

accesibilitatea, egalitatea în fața legii, educație, munca și angajarea în câmpul muncii, accesul 

la justiție, dreptul de a trăi în comunitate și de a beneficia de serviciile comunitare. Unul din 

serviciile comunitare, care contribuie la realizarea dreptului de a trăi în comunitate este 

serviciul social „Asistența personală”. 

„Asistența Personală” este unul din serviciile sociale, prin intermediul cărora statul 

asigură realizarea dreptului fundamental la protecție socială a persoanelor cu dizabilități. 

Serviciul social ,,Asistenţă Personală” activează  în conformitate cu Hotărârea de 

Guvern Nr.314 din 23.05.2012, aprobată prin Decizia Consiliului Raional Cimișlia și prestat 

de către Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei și a început activitatea la 01 februarie  

2014. Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi 

severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: 

protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la 

infrastructură etc.). 

Serviciul social ,,Asistenţă Personală” este un serviciu specializat care  are menirea de 

a preveni instituţionalizarea copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi severe, pentru 

a  îmbunătăţi calitatea vieţii  lor  şi favorizarea integrării  lor în societate. Acest serviciu mult 

așteptat prezintă o necesitate vitală atât pentru copii și maturi cu dizabilități severe, cât și 

pentru familiile lor. Printre avantajele serviciului social „Asistență personală” putem menționa 

următoarele:  

1. Serviciul este prestat în mediul familial;  

2. În calitate de asistent personal poate fi angajată o rudă apropiată a beneficiarului; 

3. Munca asistentului personal este retribuită, astfel, rudele angajate în calitate de 

asistent personal vor fi remunerate pentru munca prestată și vor putea acumula stagiul de 

cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă; 

4. Serviciul oferă posibilitatea creșterii veniturilor familiei beneficiarului, în cazul 

în care în calitate de asistent personal este angajat un membru a familiei beneficiarului;  

5. Serviciul previne instituționalizarea persoanelor cu dizabilități;  

6. Serviciul facilitează accesul la educație și încadrare în câmpul muncii a 

persoanelor cu dizabilități;  

7. Serviciul sprijină beneficiarii să mențină și să dezvolte relații sociale în familie 

și comunitate. 



Conform prevederilor art. 53 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, responsabilitatea de prestare a serviciului 

social „Asistența personală” este atribuită structurilor teritoriale de asistență socială. Totodată, 

conform prevederilor art. 56 din aceeași lege, autoritățile publice locale sunt responsabile de 

analiza și evaluarea problemelor sociale ale persoanelor cu dizabilități pe teritoriul arondat, 

aprobarea și dezvoltarea programelor locale de asistență socială pentru această categorie de 

persoane, precum și controlul asupra realizării acestora, înființarea serviciilor sociale primare 

și specializate cu asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare pentru buna lor 

funcționare. 

Din păcate, pe teritoriul raionului Cimișlia sunt multe persoane cu dizabilități severe 

care solicită să beneficieze de acest serviciu, însă posibilitățile sunt limitate referitor la lipsa 

mijloacelor financiare. În vederea realizării acestui scop, pe parcursul anului 2020 au fost 

acordate 62 unități de asistenți personali și 2 unități șefi de serviciu pe termen de jumătate de 

an începând cu 01.07.2020 și până la finele anului 2020 datorită nenumăratelor solicitări scrise 

și adresate Agenției Naționale Asistență Socială; Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale; Ministerul Finanțelor; Președintelui RM, Prim-ministrului RM și Consiliului Raional 

Cimișlia.  

Pe parcursul perioadei de raportare, Serviciul AP a acordat servicii unui număr de 107 

beneficiari. Din păcate este un serviciu foarte solicitat , în rînd aflindu-se incă 109 persoane. 

Cu scopul de a oferi persoanelor defavorizate servicii de calitate, în incinta Direcției Asistență 

Socială și Protecție a Familiei Cimișlia sau desfășurat  seminare de instruire cu prezența fizică 

cât și prin intermediul aparatelor de telecomunicații pentru asistenții personali, de asemenea 

și pentru noii angajați au fost organizate seminare de instruire inițială. De la bun început 

participanții au fost familiarizați cu obligațiunile și drepturile asistenților personali și ale 

beneficiarilor. S-a studiat minuțios codul deontologic al angajaților din sfera socială. Fiecărui 

beneficiar i s-a întocmit planul individualizat de asistență personală, cu fiecare asistent s-a 

încheiat un acord de colaborare. Toți angajații cu ajutorul șefului serviciului au efectuat fișa 

de evidență zilnică a serviciilor prestate, pe care asistenții trebuie să le prezinte la evaluare, 

lunar. Toată echipa am lucrat constructiv iar concluzia principală făcută de angajații în serviciu 

asistență personală este ”numai activând cu dăruire de sine, în conformitate cu necesitățile, 

interesele și preferințele beneficiarilor, e posibil de favorizat viață lor, făcând-o mai 

independentă și asigurând o integrare parțială în societate”. 

Activitatea Serviciului social ,,Asistență personală” are un impact pozitiv asupra 

beneficiarilor, în special asupra comunității, în general. În urma intervențiilor realizate la 

beneficiari s-a constatat un grad înalt de satisfacție a beneficiarilor cu privire la serviciile 

prestate. În urma activității Serviciului ,,Asistență personală” sau întâlnit așa dificultăți ca 

insuficiența resurselor suplimentare pe parcursul anului 2020 pentru acoperirea în totalmente 

a solicitanților eligibili cu unități de asistent personal. Angajarea noilor asistenți personali are 

loc, de obicei, în urma disponibilizării pozițiilor de asistent personal în legătură cu decesul 

beneficiarului.  



A avut loc o colaborare continuă și eficientă cu alte servicii și specialiști din cadrul 

DASPF Cimișlia, serviciul social ”Respiro”, ”Echipa mobilă”, specialistul în protecția 

persoanelor în etate și cu dizabilități, serviciul social suport monetar, serviciul social sprijin 

familial, specialist în administrarea ajutorului social, lucrători sociali și asistenți sociali 

comunitari. A fost reînnoită baza de date cu privire la persoanele eligibile pentru serviciul 

social ”Asistenţă personală”. 

Asigurarea dreptului la protecția socială și a mecanismelor de menținere a venitului din 

partea statului constituie o deosebită importanță pentru persoanele cu dizabilități. Garantarea 

unui astfel de suport ca serviciul social ”Asistenţă personală” prevede necesitățile speciale 

pentru asistența acestor persoane și alte cheltuieli, care deseori sunt asociate cu dizabilitatea. 

Suplimentar, suportul acordat acoperă și interesele persoanelor care au grijă de persoanele cu 

dizabilități. Aceste persoane, care în cele mai dese cazuri sunt membrii familiei persoanelor 

cu dizabilități, deseori sunt în nevoie urgentă de sprijin financiar din cauza asistenței pe care 

o prestrează. 

Pentru serviciul ,,Asistență personală,, au fost alocați 4135 200,00lei ,executat- 3825 

783,08lei ,soldul de alocații disponibile estimă 309 416,92lei ce prezintă un nivel de 

executare de 92,52%. 

 

Serviciului social «Azilul pentru persoane în etate si cu dizabilitati din or. Cimislia» 

- Vizite efectuatede către specialistul DASPF  în protecția persoanelor în etate și 

cu dizabilități  privind monitorizarea activității – 6 vizite, 

- Dosare întocmite privind plasarea beneficiarilor în Azil ( 9 dosare ); 

- Suport logistic , metodologic; 

- Verificarea dosarelor tuturor beneficiarilor. 

 

Serviciul social „Respiro”  

- Vizite efectuate privind monitorizarea activității (evaluarea dosarelor, hrana, 

igiena, activități pentru beneficiari) – 5 vizite; 

- Examinarea dosarelor solicitanților de plasament în Serviciu; 

- Promovarea Serviciului social “Respiro”: 

 

Serviciul social ,,Asistență Personală” : 

- Vizite de evaluare a familiilor solicitanților de serviciu; 

- Vizite de evaluare a serviciilor prestate;  

- Participarea la seminare cu asistenții personali- impactul serviciilor destinate 

persoanelor cu dizabilități; 

- Vizire în teritoriu pentru admiterea în serviciu. 

 

Serviciul social „Echipa mobilă”  

- monitorizarea  Serviciului; 

- participarea la ședintele comisiei; 

- vizite în teritoriu; 



 

Serviciul social „Îngrijire socială la domiciliu” 

- monitorizarea  Serviciului; 

- participare la sedintele comisiei de admitere;  

- vizite în teritoriu. 

 

Conlucrarea cu Guvernul R. Moldova și autoritățile administrației publice centrale. 

• Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității- 

elaborarea informației/tabel privind accesibilitatea persoanelor vîrstnice la serviciile de 

sănătate și prestațiile sociale. 

• MSMPS - note informative, demersuri, sesizări;  

• Agenția Natională Asistență Socială; 

• Consiliul Național p-u drepturile persoanelor cu dizabilități- elaborarea raportului cu 

privire la prevederile Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități la nivel 

teritorial; 

• Consiliul National pentru aprecierea dizabilității și capacității de muncă - Harta 

socială a serviciilor sociale Cimișlia. 

 

Participare la seminare și mese rotunde: 

- Rezultatele monitorizării raionului Cimișlia privind accesul la mass media locălă 

a persoanelor cu deficiențe de auz și văz și respectarea principiului de gender,limbii de 

difuzare în mass media; 

- Seminarul de finalizare de program/proiect   CCF Moldova/Consiliul Europei; 

- Ședința Platformei Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din 

Republica Moldova; 

- Seminar”Integrarea perspectivei de gen”; 

- Ședință de consultare a Raportului de monitorizare”Implementarea Planului de 

acțiuni privind reforma sistemului de determinare a dizabilității pentru anul 2019”; 

- Atelier online ,,Dezvoltarea parteneriatului public-privat în asigurarea 

incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile”, Keystone Moldova;  

- Seminar pentru asigurarea egalității de șanse pentru grupurile subreprezentate.  

 

    Conlucrare cu ONG din teritoriu și republică 

- CCF Moldova;  

- AO Eco-Razeni; 

- APSFC Moldova; 

- Pro Noi Cimișlia. 

 

Serviciul balneosanatorial, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.372 din 06.05.2010. 

Misiune: Asigurarea cu bilete de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă 

și celor cu dizabilități. 



Eliberarea biletelor solicitanților aflați la evidență, conform ordinii de înscriere în 

Registrul  de evidență a solicitanților de bilete, o dată la 3 ani din data depunerii cererii cu 

actele constatatoare.    Eliberarea foilor balneo/sanatoriale sanatoriale pentru 2020 - conform 

dărilor de seamă (45 foi balneo/sanatoriale).  

Ajutorul social este un program întru susținerea familiilor defavorizate, ce constă în 

asigurarea unui venit lunar minim garantat, familiilor defavorizate, stabilit în conformitate cu 

evaluarea venitului global mediu lunar al familiei. Ajutorul social are două componente de 

bază – ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului. 

Au beneficiat de ajutor social în anul 2020 -5926 persoane şi de ajutor pentru perioada 

rece a anului pentru 2020- 14804 persoane eligibile. 

- Sunsținerea unor categorii de populație pentru călătoria în transport , compensațiile 

estimînd 787 600,00lei, executat 767 992,77lei, alocațiile disponiobile fiind de 19 607,23lei 

nivelul de execuatare de 97,51%. 

- Protecția socială în cazuri excepționale ,fondurile de susținere socială a populației s-a 

alocat un buget de 256 700,00lei ,executat la 100%. 

- Suportul monetar familiilor/persoanelor defavorizate  pentru un număr de 11 persoane, 

alocațiile precizate pentru 2020 constituie 251 600,00lei executat – 148 232,49lei ,soldul de 

alocații disponibile – 32 535,01lei cu un nivel de executare de 58,92%. 

 

          O concluzie care vine în analiza de mai jos, arată ce categorii de peroane solicită 

serviciile sociale, pentru a determina o strategie pe viitor de deschidere sau dezvoltare a 

serviciilor sociale existente. 

 

ANALIZA ACTORILOR SOCIALI 

Analiza Actorilor Interni care solicită servicii sociale 

 

Actori interni care solicită  servicii 

sociale 

Nevoile actorilor interni care solicită 

servicii 

Persoane cu dizabilităţi  - Asistenţă medicală  

- Servicii de plasament temporar, 

după  necesitate  

- Servicii de reabilitare  

- Servicii la domiciliu  

- Servicii de protezare  

- Serviciul social asistenţă personală  

- Socializare  

- Informare şi educaţie 

Persoane ţintuite la pat  - Deservirea la domiciliu  

- Asistenţă medicală  

- Susţinere materială   

- Consiliere psihologică  

- Asistenţă 24/24 



Pensionari pentru limita de vîrstă - Ajutor material 

- Consiliere psihologică  

- Servicii de protezare  

- Servicii reabilitare sanatoriale  

- Asistenţă medicală 

 

Persoane în etate singuratice  - Deservirea la domiciliu  

- Asistenţă medicală  

- Asistenţă personală  

- Servicii de protezare  

- Servicii de recuperare de zi   

- Servicii reabilitare sanatoriale 

Persoanele fără adăpost  - Plasament temporar   

- Loc de trai  

- Incluziunea socială 

Familii socialmente vulnerabile  - Ajutor material şi social  

- Servicii primare de suport familial 

Persoanele supuse traficului de  fiinţe umane - Consiliere psihologică  

- Asistenţă medicală  

- Reintegrare in familie şi comunitate  

- Servicii juridice  

- Ajutor material  

- Loc de trai  

Victimele violenţei în familie - Asistenţă medicală  

- Reintegrare în comunitate  

- Servicii de reabilitare  

- Consiliere psihologică 

Şomerii  - Asigurarea locului de muncă  

- Asistenţă în căutarea unui loc de   

 muncă  

- Recalificare profesională 

 

2.2 Analiza Actorilor Interni care prestează servicii sociale 

Actori interni care 

prestează  servicii sociale 

Nevoile actorilor interni care prestează 

servicii  sociale 

Administraţia Publică Locală 

de  nivelul I şi II 

- Resurse financiare pentru întreţinerea 

serviciilor  sociale  

- Servicii sociale diversificate  

- Resurse umane calificate 



Organizaţiile neguvernamentale   - Informare în domeniul social  

- Conlucrare cu administraţia publică locală 

Agenţii economici  - Promovarea produselor  

- Colaborare cu prestatorii de servicii 

Mass-media locală  - Radio locale  

- Difuzarea informaţiei senzaţionale 

Direcţia asistenţă  socială şi 

subdiviziunile ei. 

- Resurse financiare pentru dezvoltarea 

serviciilor  de asistenţă socială  

- Baza de date corecta a tuturor categoriilor 

de  beneficiari  

- Instruiri în domeniul asistenţei sociale 

- Reţea de servicii sociale 

Asistenţii sociali comunitari  - Condiţii de muncă  

- Susţinere în crearea şi dezvoltarea serviciilor 

de  asistenţă socială 

Oficiul stării civile  - Colaborare în serviciile de perfectare a actelor 

 

Confesiunile religioase  - Colaborare cu prestatorii de servicii sociale 

- Implicare în acţiunile de caritate 

Agenţia Teritorială a Forţei de Muncă - Instruirea profesională/reorentare prfesională  

- Colaborare cu prestatorii de servicii sociale 

 

 

 

 

 

 

Șef, Direcția Asistență Socială 

 și Protecție a Familiei                                                                               Mihail Motroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notă informativă 

la proiectul de decizie  nr. __/__ din ___________2021 

cu privire la raportul de activitate al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei   

pentru anul 2020 

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei este una din subdiviziunile din 

subordinea Consiliului raional Cimișlia, abilitat cu dreptul de a promova politica de stat in 

domeniul asistenței sociale și protecției familiei, in teritoriul  unității teritorial 

administrative.  

Activitatea direcției rezultă  din funcțiile și atribuțiile direcției prevăzute în 

Regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin decizia consiliul raional nr. 04/13 

din 18.07.2012, prevederile planului strategic de dezvoltare socio-economică a raionului 

Cimișlia pentru anii 2013-2020, planului anual de acțiuni al direcției, deciziile consiliului 

raional, dispozițiile președintelui raionului, fișele postului. 

 În anul 2020 direcția a activat  în vederea realizirii următoarelor obiective:  

1. Promovarea politicii în domeniul asistenței sociale și protecției familiei la nivel 

teritorial administrat . 

2. Monitorizarea respectării măsurilor de asistență socială , domeniul protecției 

copilului, familiei, persoanelor în situații de risc, persoanelor vîrsnice, persoanelor cu 

dizabilități. 

 3. Asigurarea aplicării politicilor și strategiilor guvernamentale de asistență socială în 

vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale și a sărăciei. 

4. elaborarea strategiilor proprii de asistență socială, planul de asistență socială și 

programe de acțiuni în domeniu. 

5.Asigurarea respectării drepturilor copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități și a 

celor aflate în dificultate. 

6. Dezvoltarea serviciilor sociale, prestarea serviciilor sociale calitativ și eficient. 

 

    Raportul de activitate al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei  pentru anul 2020, 

se anexează. 

 

 

Șef, Direcția Asistență Socială 

 și Protecție a Familiei                                                                               Mihail Motroi 

 

 

 

 

 

 

 


