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CAPITOLUL I: PREZENTARE GENERALĂ 

1.1 Misiune DGASPF 

Asistenţa socială promovează sau reface o interacţiune reciprocă benefică între beneficiari şi 

societate, în vederea ridicării calităţii vieţii sociale, atât la nivel individual şi familial, cît  şi la nivel 

de grup şi comunitar. Reciprocitatea legăturilor interpersonale este una din caracteristicile 

asistenţei sociale, dat fiind că ceea ce încearcă ea să facă este să includă pe cei aflaţ i la marginea 

societăţii prin pract ice care le asigură îngrijire, dobîndirea unor bunuri necesare şi împărtășirea 

sentimentelor. Indiferent de cauzalitatea care a determinat dificultăţile de integrare ale unor persoane, 

mediul fizic, relaţional şi organizaţ ional este cel care oferă oportunităţi şi resurse pentru 

realizarea aspiraţiilor lor. De asemeni asistența socială are misiunea de a intervene în favoarea 

persoanelor defavorizate, marginalizate sau cu risc de excluziune social, prin oferirea de sprijin pentru 

obținerea condițiilor unei vieți decente și prin susținerea dezvoltării propriilor lor capacități și 

competențe, în vederea integrării lor sociale. 

Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei este structura specializată în 

administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu personalitate 

juridică, înființată în subordinea Consiliului Raional Cahul, și are statut de direcție generală, în 

conformitate cu Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorităților publice, aprobate 

prin Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011,cu scopul de a asigura aplicarea politicilor 

sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vîrstince, persoanelor cu dizabilități, 

precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. 

Activitatea DGASPF Cahul, se desfășoară în conformitate cu strategiile naționale și raionale în 

domeniul asistenței sociale, respectînd normele constituționale a Republicii Moldova, legile în vigoare, 

decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi 

dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Obiectul principal de activitate al DGASPF îl constituie asigurarea măsurilor de asistență socială 

pentru protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică, medical 

sau socială, nu au posibilitatea sa-și asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și 

competențe pentru integrarea socială. 

Sediul DGASPF Cahul este amplasat în mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare 110, avînd ca date de 

contact următoarele: tel.029943633, fax:029943655, email:as.cahul@gmail.com 

 

1.2  OBIECTIVELE DIRECȚIEI GENERALE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A 

FAMILIEI CAHUL: 

 Profesionalizarea angajaților din cadrul DGASPF Cahul: creșterea nivelului de competeță 

profesională a personalului, prin studiu individual dirijat și participarea la cursuri de pregătire/ 

instruiri; 

 Eficientizarea activităților prin elaborarea/ actualizarea procedurilor operaționale; actualizarea 

registrului riscurilor; stabilirea indicatorilor de performanță pentru activitățile realizate în cadrul 

fiecărui serviciu; 

 Sesiuni de informare și sensibilizare a comunității, organizate de DGASPF Cahul sau în 

colaborare cu alte servicii publice sau ONG-uri pe teme din domeniul social; 

mailto:as.cahul@gmail.com
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 Încurajarea și promovarea activităților de voluntariat; 

 Creșterea calității serviciilor sociale, respectarea standardelor de calitate din domeniul social. 

 Oferirea condițiilor necesare de întreținere, îngrijire pentru dezvoltarea armonioasă a copilului 

aflat în dificultate, facilitarea socializării și (re)integrarea copilului aflat în dificultate, asigurarea 

procesului de reabilitare medico- psihopedagogică a copilului aflat în dificultate, conform 

particularităților de vîrstă, individuale și standardelor minime de calitate. 

 

CAPITOLUL II: DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI ȘI A FAMILIEI 

 2.1 COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU COPII ȘI TINERI AFLAȚI ÎN 

DIFICULTATE ,,ÎMPREUNĂ’’ 

Complexul de servicii sociale pentru copii și tineri aflați în dificultate  „Împreună” , reprezintă o 

instituţie publică de interes raional care prestează servicii sociale de tip rezidenţial se află în subordinea 

Direcția Generală Asistența Socială și Protecția Familiei Cahul. 

Viziune 

Complexul  “ Împreună” oferă o atmosferă prietenoasă şi favorabilă, unde copiii în situație de 

risc au posibilitatea să-şi dezvolte deprinderile de viaţă pentru integrarea ulterioară în societate, oferind 

abilităţile necesare de identificare a propriul drum în viaţă. 

Misiune 

Serviciile sociale oferite copiilor aflați în dificultate este deplină și armonioasă, dezvoltarea din 

punct de vedere fizic, psiho-emoțional, cognitiv, social și cultural al copilului, prin întreținerea și 

îngrijirea temporară a copilului separat de părinți cu (re) integrarea ulterioară a acestuia în familia 

biologică, extinsă sau substituitivă, precum și orientarea profesională și integrarea asocială a copilului 

aflat în dificultate. 

Obiectivele 

 Oferirea condițiilor necesare de întreţinere, îngrijirea pentru dezvoltarea armonioasă a copilului 

aflat în dificultate, conform particularităţilor de vîrstă, individuale şi standartele minime de 

calitate; 

 Integrarea copilului în instituţii preuniversitare. 

 Facilitarea socializării şi (re)integrarea copilului aflat în dificultate în familia biologică, extinsă 

sau adoptivă şi societatea; 

 Asigurarea educației copilului în vederea acumulării cunoștințelor și a deprinderilor de viață 

independentă necesare pentru integrarea eficientă în comunitate și societate; 

 Asigurarea procesului de reabilitare medico–psihopedagogică a personalităţii copilului aflat în 

dificultate; 

 Acordarea ajutorului practic în căutarea rudelor atît apropiate, cît şi îndepărtate, în scopul 

restabilirii relaţiilor familiale, relaţiilor cu prietenii şi societatea; 

 Stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale din 

comunitate cu activitate de protecţie a copilului. 
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Beneficiarii Complexului servicii sociale pentru copii și tineri aflați în dificultate „ÎMPREUNĂ” 

mun.  Cahul 

 

 Copii și tineri între 7 ani - 23 ani ( băieţi şi fete), separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, 

ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii de protecție-plasament. 

 

2.2 CENTRUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DE ZI PENTRU COPII 

Centrul de Asistenta Sociala de Zi pentru Copii este in subordinea Direcţiei Generale Asistenţă 

Socială si Protecţie a Familiei. Centrul ofera  servicii specializate de zi pentru copii cu dizabilităţi fizice 

şi mintale și pentru copii cu CES. 

Centrul de ASZC este un serviciu de orientare socială şi un mijloc de soluţionare a unei probleme 

- problema copiilor cu disabilităţi, care are ca scop modificarea atitudinii generale faţă de această 

problemă, stimularea psiho-emoţională, acordarea serviciilor sociale şi educaţionale pentru copii şi 

părinţii acestora. Centrul este prevăzut pentru 50 de copii dintre care 17  copii cu dizabilităţi. Copiii din 

municipiul Cahul si din localitatile rurale : 

 s. Roşu, s. Badicul-Moldovenesc, s.Chircani, s. Tartaul de Salcie, s.Crihana-Veche, s.Manta, facilitează 

de serviciile Centrului de luni până vineri de la orele 08 : 00 - 16 :00. Beneficiarii au fost aduși cu rutiera 

Centrului din două direcţii: Cahul- Manta – Cahul şi Cahul – Roşu – Cahul.  

În conformitate cu Standardele minime de calitate copiii sunt  alimentati  de 2 ori pe zi, de 

asemenea  sunt propuse servicii specializate de logopedie, kinetoterapie si activitati instructiv-educative. 

Activitățile se petrec conform unui program bine determinat cu planificari individuale, luînd in 

consideraţie capacităţile si diagnoza copiilor. Toate serviciile se presteaza gratis. Pe perioada anului 

2020 au beneficiat de serviciile Centrului 25 copii cu dizabilităţi din municipiul şi raionul Cahul (lista 

se anexează). 

În cadrul Centrului se presteaza servicii de logopedie, kinetoterapie şi consiliere psihologică pentru 

copiii din comunitate ce frecventează grădiniţele şi şcolile generale cît din municipiul Cahul, atît şi din 

localitaţile rurale. Acesti copii sunt direcţionaţi de medicul neuropediatru, de medicul de familie, de 

profesorii din şcoală şi de educatori din instiruţiile de educație timpurie şi de către Serviciul de Asistenţă 

Psihopedagogică. Pe parcursul  anului 2020 au benefeciat de consultaţii, evaluări si activităţi specializate 

135 copii, dintre care  110 copii de activităţi logopedice, de activitaţi kinetoterapeutice – 14 copii, şi de 

activităţi la terapia comportamentală –11 copii (lista se anexează). Aceste activităţi sunt petrecute de o 

echipă de specialişti, ce au o pregătire in domeniul pedagogiei şi psihopedagogiei speciale. În cadrul 

Centrului sunt angajaţi 2 kinetoterapeuți, 1 logoped cu grad didactic I, 1 defectolog, 1 psihopedagog, 1 

educatori şi 2 pedagogi.  

Anul  2020 a fost un an dificil creat de pandemie, cu restricții impuse de starea de urgență  pentru 

protejarea angajaților, beneficiarilor și părinții acestora : suspendarea activității Centrului, limitarea 

deplasărilor, izolare/carantină, restricții în desfășurarea activităților distractive cu copiii. Pandemia și 

starea de urgență a avut un impact negativ atât asupra activității Centrului, cât și asupra familiilor cu 

copii cu dizabilități.  

Centrul și-a sistat activitatea pentru beneficiari din 16.03.2020 pînă la 11.09.2020, iar familiilor 

cu copii cu dizabilități li-a fost limitat accesul la serviciile specializate, educaționale, recuperatorii, de 
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reabilitare și sociale. Specialiștii, în acea perioadă, au continuat să susțină familiile cu copii cu dizabilități 

la distanță prin intermediul telefoanelor. Evident, calitatea și eficiența serviciilor prestate în condițiile 

online este mult mai redusă decât a celor prestate în mod obișnuit, la direct. După ridicarea stării de 

urgență angajații au revenit la serviciu și au fost implicați în precătirea Centrului pentru al II-lea semestru 

de activitate. Au fost organizate întruniri metodice, seminare.  

 

2.3  CENTRUL MATERNAL CAHUL 

Date statistice: 

 În perioada ianuarie-decembrie2020 au beneficiat de serviciile Centrului Maternal: 

11 mame, 16 copii. 

Modalitati de referire: 

 referite de APL -  9 cupluri 

 autoreferire –2beneficiare 

Statut social: 

 dinfamilie social-vulnerabilăînsituaţie de criză – 8cupluri; 

 potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane – 11cupluri; 

 victimă a violenţei în familie – 7cupluri. 

 

Criteriul regional: 

 raionul Cahul- 9 cupluri mamă-copii; 

 raionul Cantemir- 1cuplu; 

 raionul Comrat- 1 cuplu 

 În această perioadă au fost reintegrate în comunitate 6cupluri mamă-copii. 

Activităţi de ordin managerial: 

În perioada anului 2020 conform Planului de activitate a Centrului Maternal săptămînal au fost 

organizate şedinţe organizatorice cu specialiştii centrului, la care au fostplanificate activităţile 

săptămînale. La şedinţe s-au discutat problemele urgente, despre situaţia beneficiarelor plasate în centru, 

planul individual de servicii, a fost aprobat graficul de serviciu ş.a. Colaboratorii centrului au venit cu 

sugestii şi recomandări pentru eficientizarea activităţii centrului.  

La solicitarea Centrului Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii a fost 

realizat un studiu cu tematica „Promovind impreuna drepturile femeilor”. Obiectivul de bază al studiului 

a fost determinarea gradului de implementare a Legii nr.45 cu Privire la prevenirea şi combaterea 

Violenţei în Familie la nivel raional şi comunitar, elucidarea problemelor majore în domeniul asistenţei 

şi protecţiei victimelor violenţei, care ulterior vor contribui la perfecţionarea prevederilor legislative, cît 

şi a mecanismului de implementare ale acestora. În procesul interviului colaboratorii centrului au venit 

cu  unele constatări bazate pe lucru direct cu victimele violenţei, obstacole întîlnite, iresponsabilitate din 

parte instituţiilor abilitate de protecţia victimelor violenţei, cît şi propuneri, sugestii pentru eficientizarea 

asistenţei victimelor violenţei în familie. 
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În cadrul acestui studiu au fost intervievate şi beneficiarele centrului, victime ale violenţei în 

familie care au relatat problemele cu care se confruntă în rezultatul violenţei în familie, cum sunt 

neglijate drepturile lor de către instituţiile de drept. 

Organizarea seminarelor informative: 

Conform Planului de activitate anual, în cadrul Centrului Maternal au fost organizate lunar seminare 

de instruire în Formarea Deprinderilor de Viaţă Indepndentă(FDVI) şi alte activităţi educaţionale, după 

necesităţile personale. La aceste activităţi de instruire au participat toate beneficiarele plasate în Centrul 

Maternal. La sfîrşitul activităţii mamele au participat la dezbateri, urmînd un feedback între beneficiare 

şi specialiştii responsabili. În acestă perioadă au fost organizate seminare de instruire în formarea 

deprinderilor de viaţă independentă cu tematicile:   

 „Sănătatea sexual reproductivă”, ianuarie 2020 responsabil,Cufliuc Natalia; 

 „Rolul familiei in educatia copilului”,ianuarie 2020, responsabil pedagog Gudumac Vera; 

 „Educaţia copiilor ,,7 ani de acasă’’,februarie 2020,responsabil psihologMocanuGeorgeta; 

 “Monitorizareabanilor”,februarie 2020,responsabil asistentul socialVovc Anastasia; 

 „Abandonul copiilor. Factorii de risc”,martie 2020,responsabil pedagog Gudumac Vera; 

„Îngrijirea copilului bolnav”,martie 2020,responsabil  Cufliuc Natalia; 

 „Spune NU violenței domestice”,aprilie 2020,responsabil  asistentul social Vovc Anastasia; 

 „Ataşamentul şi lipsa lui faţă de copil”,aprilie 2020,responsabil psiholog Mocanu Georgeta; 

 „Dezvoltarea educaţiei copilului prin joc”,mai 2020,responsabil pedagog Gudumac Vera; 

 „Comunicarea eficientă şi rezolvarea conflictelor”, mai 2020 responsabil asistentul social Vovc 

Anastasia; 

 „Depăşirea stresului”,iunie 2019, responsabil psiholog Mocanu Georgeta; 

 „Promovarea unui mod de viaţă sănătos”,responsabil Cufliuc Natalia; 

 „Planificarea carierei”, responsabil asistent social Vovc Anasatasia; 

 „Familia- primul educator, rolul familiei in activitatea de invatare”responsabil pedagog Gudumac 

Vera; 

 „Stima si respectul de sine”, responsabil psiholog Mocanu Georgeta; 

 „Arta comunicarii mama- copil”, responsabil pedagog Gudumac Vera; 

 „Abilitati de viata independenta”, responsabil asistentul social Vovc Anastasia; 

 „Bataia parinteasca inseamna violenta”, responsabil psiholog Mocanu Georgeta; 

 „Prevenirea si combaterea traficului de ființe umane”, Responsabil asistent social Vovc Anastasia; 

 „Construirea relatiilor sănătoase intre mamă si copil”, responsabil pedagog Gudumac Vera; 

 „Dezvoltarea abilităților parentale”, responsabil psiholog Mocanu Georgeta. 

 

 Şedinţe de lucru a Echipei Multidisciplinare din cadrul Centrului Maternal: 

   În anul 2020 a fost organizate şedinte a EMD, unde s-au discutat  problemele referitor la 

reintegrarea în comunitate a cuplurilor mamă-copil: Tolstic Liudmila,Voicu Natalia, Baleatchina 

Marina, Vilcu Aliona, Raiculeanu Sanda, Taranu Ira. În cadrul şedinţei au fost invitaţi specialiştii APL-

urilor locale, specialiştii de la Protecţia Copilului aflat în dificultate.  

 

V. Servicii în cadrul Centrului Maternal: 
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1.Asistenţă socială: 

Pentru toate beneficiarele potenţiale victime a traficului de fiinţe umane, aflate în plasament în 

centru s-a elaborat planurile de intervenţie şi chestionare de identificare a potenţialelor victime ale TFU. 

 Deasemenea, s-a colaborat IS,,Cris Registru”,cu privire la perfectarea actelor şi OSC 

Cahulpentru perfectarea certificatelor de naştere a copiilor.Odată cu soluţionarea unor probleme legate 

de perfectarea actelor personale, beneficiarele au fost ajutate în institurea ajutorului social. 

  În scopul soluţionării problemelor care le-am întîmpinat la reîntegrarea benefeciarelor împreună 

cu copii lor în comunitate am colaborat cu asistenţii sociali din comunitate, primari, medici de familie şi 

cu familiile acestora. În anul 2020 avem reîntegrate cu succes în comunitate 6 cupluri . 

Pe parcursul anului 2020 au fost plasate în serviciul rezidenţial 8 mame şi 10 copii.  A fost 

elaborat Plan Individual de asistenta sociala pentru fiecare beneficiara plasata la Centrul. Deasemenea, 

cu fiecare beneficiara a fost îndeplinit Chestionarul B pentru depistarea potentialei victime a traficului 

de fiinte umane. 

 În cadrul susţinerii şi prevenirii violenţei în familie s-a lucrat cu 7 beneficiare. Pentru reabilitarea 

sindromului post abuziv s-a discutat în particular cu fiecare beneficiară, s-au dus şedinţe de consiliere 

socio-psihologice.  

2. Asistenţă psihologică: 

În perioada anului 2020 au fost evaluate iniţial şi continuu beneficiarele centrului, analizînd și 

examinănd situația psihosocială, studiind particularităţile individuale a dezvoltării personalităţii și a 

relaţiilor interpersonale.  

      S-au propus urmatoarele obiective:  

 dezvoltarea personală şi autoaprecierea; 

 optimizarea relaţiilor de cuplu cu familia biologică; 

 profilaxia comportamentului delicvent; 

 identificarea nevoii de autocunoaştere şi autodeterminare; 

 restabilirea echilibrului psihoafectiv al cuplului pentru depăşirea situaţiei de criză; 

 reabilitarea mamei în susţinerea introspecției şi încrederii în sine; 

 

 Aceste obiective au fost realizate prin intermediul seminarelor cu tematicile: 

3. Activităti pedagogice: 

În anul 2020 au fost organizate cu beneficiarele şi copiii plasaţi în centru diverse activitaţi 

educaţionale cu tematici: 

 Modele de educaţie în familie; 

  Bunele maniere; 

  Rolul familiei în dezvoltarea copilului;  

 Particularităţile de vîrstă a copiului; 

  Relaţiile interpersonale în familie;  

 Rolul educaţiei în formarea şi dezvoltarea copilului ş.a. 
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 Pentru cuplurile mamă-copii sistematic au fost organizate activităţi educaţionale cu privire la 

formarea abilităţilor parentale, a deprinderilor de viaţă independentă, comunicarea eficientă cu copiii, 

organizarea eficientă a timpului de odihnă cu copii, ş.a. Permanent a fost monitorizată situaţia 

beneficiarelor în centru, cît şi dezvoltarea socio-educativă a cuplului mamă-copii.   

 În activitatea pedagogică s-a axat pe planificarea, realizarea şi verificarea proceselor de 

dezvoltare educativă ale fiecărui beneficiar şi convieţuirii sociale în  grup. Deasemenea, în acest scop, 

colaborarea cu parteneri din interiorul şi exteriorul instituţiilor, asistenţi sociali, familia extinsă, medici, 

jurist, a fost un mechanism important în susţinerea cuplurilor aflate în dificultate. Aceste acţiuni au fost 

realizate prin desfãşurarea muncilor administrative şi organizatorice, precum actualizarea dosarelor 

personale a rezidentelor. 

Au fost organizate:  

1. Activitaţi educative cu minorii Tolstic Elena, Sibov Artiom, Moscaliuc Valentina „Învăţăm 

cifrele”. 

2. Dezvoltarea motricitaţii cu copii pîna la un an: TolsticIurie, Dandes Cristina, TaranuArina, 

CiociltanAndreea. 

3. Lucru literal- artistic cu copii. Citirea poveştilor „Muzicanţii din Bremen”, „Scufiţa roşie”  

4. Activitaţi instructiv- educative „Învăţăm culorile”, „Colorăm imagini”etc. 

 

4. Asistenţă medicală: 

  Conform planului de activitate serviciul de asistenţă medicală s-a axat pe monitorizarea 

examenului medical necesar plasarii beneficiarelor în Centru. Astfel, medicul de familie şi asistenta 

medicală au colaborat cu CMF Cahul şi Serviciul Sanitar Epidemiologic Cahul în realizarea analizelor 

necesare.  

 Asistenta medicală a întocmit meniul alimentar zilnic şi a stabilit regulile de alimentaţie corectă, 

păstrarea şi depozitarea produselor alimentare. S-a efectuat sistematic controlul privind îndeplinirea 

măsurilor antiepidemice, respectarea regimului alimentar şi de odihnă a cuplului, îndeplinirea cerinţelor 

sanitare şi igienice.Fiecare cuplu a fost consultat de specialişti, a trecut examinări clinice.  

 În cadrul serviciului de menţinere a sănătăţii beneficiarele, deasemenea, au primit îngrijire 

medicală, îndrumare, sprijin şi consiliere în probleme de sănătate, igienă şi îngrijire personală, educaţie 

pentru sănătate, educaţie sexuală.  

5. Serviicii asistenţă socială (gardă de noapte): 

 

 În anul 2020 au fost organizate seminare de formare a deprinderilor de viaţă independentă pe temele: „ 

Comportamentul parintilor in educarea copiilor”, „Rolul mamei in dezvoltarea armonioasa al copilului”, 

„Educatia copilului de virsta frageda si prescolara”, „ Planificarea bugetului familial”, „Educatia 

religioasa in familie”, „Sentimentul matern”, „Educatia religioasa in familie”, „Prevenirea 

abandonului”,”Atasamentul fata de copil”, „Educatia copiilor fara violenta”, „ Cum sa evitam și 

sărezolvăm un conflict” ş.a. Au fost organizate diverse activităţi educative cu copiii: învăţăm culorile, 

învăţăm să numărăm, efectuarea temelor pentru acasă, lectura, etc.  
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2.4 SERVICIUL ASISTENȚĂ PARENTALĂ PROFESIONALĂ 

 APP-este un serviciu social care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia 

asistentului parental profesionist în baza delimitării între autoritatea locală şi asistentul parental  

profesionist a drepturilor şi obligaţiilor referitor la protecţia drepturilor şi intereselor legale ale copilului. 

 Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă presupune plasamentul a unui sau mai multor 

copii rămaşi fără îngrijire părintească, într-o familie alternativă, pentru o perioadă de timp bine 

determinată, în timp ce părinţii biologici se confruntă cu diverse probleme. 

 ScopulServiciului APP este protecţia temporară a copilului aflat în dificultate, reintegrarea în 

familia biologică, integrarea în familia extinsă sau adopţia, precum şi socializarea şi integrarea în 

comunitate a copilului.  

 Obiectivele Serviciului APP sunt: 

-asigurarea îngrijirii şi creşterii copilului în condiţiile unui mediu familial; 

-întreţinerea, îngrijirea şi dezvoltarea copilului aflat in dificultate în corespundere cu particularităţile de 

vîrstă individuale şi cu standartele minime de calitate; 

-facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia biologică, extinsă sau adoptivă şi în 

comunitate; 

-monitorizarea situaţiei copilului în perioada pre-  şi post(re)integrare. 

 

Obiectivul nr.1: Acţiuni de planificare, organizare a activităţii Serviciului Asistență Parentală 

Profesionistă 

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de produs Rezultat 

1.1 Acţiuni de 

organizare a 

activităţii 

Serviciului 

Asistență 

Parentală 

Profesionistă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Elaborarea Planului de 

activitate al Serviciului   APP 

pentru anul 2020 

Plan anual elaborat Ianuarie,1 plan anual elaborat 

1.1.2 Elaborarea Planului anual de 

dezvoltare  profesională a 

angajaților  Serviciului APP 

Plan anual elaborat Ianuarie, 1 plan anual elaborat 

1.1.3 Elaborarea Planului anual al 

şedinţelor de supervizare a 

angajaţilor APP 

Numărul de fişe de 

post revizuite 

Ianuarie, 1 plan anual elaborat  

1.1.4 Elaborarea Graficului anual al 

concediilor  angajaților din 

Serviciul APP 

Număr de rapoarte 

perfectate 

Ianuarie, grafic anual elaborat 

1.1.5 Planificarea şi prezentarea 

bugetului Serviciului  APP pentru 

anul 2021 

Buget anual 

realizat 

Noiembrie 2020 

1.1.6 Elaborarea Planului de 

Instruiri continui a angajaţilor 

Serviciului APP 

Plan anual elaborat Ianuarie, plan anual elaborat 

1.1.7 Revizuirea și aprobarea fişelor 

de post ale angajaţilor 

Nrumărul de fișe 

revizuite 

În luna Martie au fost revizuite 

12 fișe de post în APP , și 2 

post de CCTF . 

1.1.8 Perfectarea şi prezentarea 

rapoartelor de activitate Semestriale 

şi anuale la DGASPF 

Numărul de 

rapoarte elaborate 

și prezentate 

Iunie raport de activitate 

perfectat și prezentat . 

Decembrie raport de activitate 

perfectat și prezentat .  

Obiectivul nr. 2: Perfecţionarea şi diversificarea formelor de incluziune socială a copiilor în Serviciul 

APP 

 2.1.2. Promovarea valorilor 

familiale prin organizarea mesei  

Asisteții Parentali 

Profesioniști 

Nu a fost realizată din motiv 

că a fost declarată stare de 
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2.1 Acțiuni de 

socializare a 

copiilor plasați în 

Serviciul APP 

rotunde consacrate Zilei 

Internaţionale aFamiliei 

urgență pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova pe 

perioada 17 martie – 15 mai 

2020 conform HOTĂRÎRII 

Nr. 55 din 17-03-2020, în 

legătură cu răspândirea 

virusului COVID-19. 

 

2.1.3 Sărbătoare consacrată Zilei 

Internaţionale a Copilului 1 iunie 

Asistenții Parentali 

Profesioniști, copiii 

din Serviciu și 

copiii biologici 

Ziua internațională a copiilor 

a fost organizată pentru 

fiecare familie împarte. Șef 

Serviciu APP împreună cu 

colegii de la Direcția 

Protecția Copilului au mers 

în teritoriu la fiecare familie 

APP și copii cu un program 

artistic și tort cu suc. 

 Sărbătoarea  „Vine, Vine Moș 

Crăciun” 

Asistenții Parentali 

Profesioniști, copiii 

din Serviciu și 

copiii biologici 

Sărbătoarea de Crăciun o fost 

organizată pentru  fiecare 

familie împarte. Șef Serviciu 

APP împreună cu colegii de 

la Direcția Protecția 

Copilului au felicitat familii 

cu sărbătorea de Crăciun . 

 

Obiectivul nr. 3: Asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu necesităţile individuale de asistenţă şi 

dezvoltare ale acestuia. 

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 

produs 

Rezultat 

3.1 Acţiuni de 

îngrijire a 

copilului în 

conformitate cu 

necesităţile 

individuale de 

asistenţă şi 

dezvoltare ale 

acestuia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Revizuirea anuală a 

plasamentului copiilor 

 

Mecanism elaborat În perioada  ianuarie-

decembrie 2020 a fost 

revizuit plasamentul la 30 

copii: Poleacov Elena, Maia, 

Nicolae; Bîrlea Ilie; Drangoi 

Nicolae, Elena, Pavel, 

Vadim; Balcan Ionela și 

Nicolae,  Fuior Mihaela , 

David , Andreia , Iareț 

Victoria , Svetlana, Crăciun 

Nicoleta, Mariana, Butucel 

Eugenia, Sterpu David , 

Marina , Corastiliov 

Constatin , Oleg , Valeriu, 

Valentir Gabriela‚Ștefanico 

Galina, Ursu Grigore, Țîu 

Nicoleta,Baltî Vadim . 

3.1.2 Evaluarea psihologică a 

copiilor din Serviciul 

Copii evaluaţi 39 copii din Serviciul dat au 

fost evaluați psihologic. 

3.1.3 Întocmirea ședințelor de 

revedere 

 

Numărul de  

Rapoarte întocmite 

Au fost 8 şedinţe de 

întrevedere cu familiile 

biologice/extinse. 
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 2Întîlnire a fost organizată 

copiilor Sterpu David și 

Marina împreună cu bunica; 

 2 Întîlniri au fost organizate 

copilului Batlî Vadim cu 

frații lui care sunt plasați la 

Complexul de servicii sociale 

împreună cu mama acestora. 

 

 1.Întîlnire a fost organizată 

copiilor Țîu Nicoleta ,  Ursu 

Grigore  împreună cu bunica; 

 1.Întîlnire a fost organizată 

copiilor  Irimia  Daniela și 

Vladislava împreună cu 

bunica; 

 1.Întîlnire a fost organizată 

copiilor  Șestac Aliona, 

Dudnic   Cristi  întrevederea 

cu bunica împreună cu 

bunica 

 1.Întîlnire a fost organizată 

copiilor Fuior Mihaela , 

Andreia , David  împreună cu 

mama; 

3.1.4 Stabilirea statuturilor copiilor 

din Serviciul APP 

Numărul de 

dispoziții efectuate  

A fost stabilit 10dispoziții 

pentru stabilirea statutului . 

3.1.5 Efectuarea vizitelor la 

domiciliul 

Numărul de vizite 

efectuate, numărul 

rapoartelor de 

vizite 

A fost efectuată 4 vizite de 

monitorizare a plasamentului. 

11 vizite au fost organizate 

cu prilejul zilei internaționale 

a copilului. 

14 vizite  efectuate cu scop 

de a cunoaște APP și copii 

plasați în serviciul condițiile 

de trai . 

3.1.6 Aspecte medicale și de 

sănatate 

Numărul de cazuri APP prezintă anual certifica-

tele de la medicii de familie. 

3.1.7 Efectuarea vizitelor de lucru 

la Instituţiile de  învăţămînt a 

copiilor din Serviciu 

Numărul de vizite      Au fost efectuate 3 vizite 

la înstituțiile de învățămînt a 

copiilor din Serviciu APP: 

 Vizită de lucru la Gimnaziul 

,,Mircea cel Bătrîn” din satul 

Moscovei unde este 

înmatriculată eleva Crăciun 

Nicoleta; 

 Vizită de lucru la Gimnaziul 

,,Ștefan cel Mare” din satul 

Văleni unde sunt 

înmatriculați elevii Balcan 

Ionela și Nicolae; 
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 Vizită de lucru la Gimnaziul 

,, Ștefan cel Mare” din satul 

Pelinei unde este înmatriculat 

elevul Popazoglo Victor. 

3.1.8 Apărarea drepturilor copilului 

din Serviciul APP, în instanţele de 

drept, asistenţa juridică 

Numărul de cazuri Pe rol sunt 3 cereri de 

chemare în judecată: 

1. Cerere de chemare în 

Judecată privind decăderea 

din drepturi părintești a 

minorilor Babaianu 

Alexandra, Laura și 

Octavian; 

2. Cerere de chemare în judeată 

privind luarea copiilor Iareț 

Victoria și Svetlana fără 

decăderea din drepturi 

părintești; 

3. Cerere de chemare în 

Judecată privind decăderea 

din drepturi părintești a 

minorilor Uru Grigore și Țîu 

Nicoleta. 

3.1.9 Plasamentul copiilor  în 

Serviciul APP 

Numărul de cazuri Pe parcursul anului  au fost 

plasați 9 copii: Mititelu 

Magdalena și Irina în familia 

APP Migaci Piotr. Fuior 

Mihaela, Fuior David, Fuior 

Andreia în familia APP  

Șendrea Ana, Corastiliov 

Constantin,Valentir Gabriela, 

Corastiliov  Oleg, Corastiliov 

Valeriu, în familia APP 

Vutcariov Alexandra  

 

La 5 copii a fost încetat 

plasamentul Popazoglo 

Feodora, Victor, Nicolae și 

Irimia Daniela și Vladislava. 
3.2 Facilitarea 

(re)integrării 

familiale şi sociale a 

copilului, ţinînd cont 

de necesităţile 

individuale de 

asistenţă şi dezvoltare 

ale acestuia 

 

3.2.1 Lucru cu familia biologică, 

(re)integrarea copilului în familia 

biologică, extinsă, adoptatoare sau 

în alte forme de îngrijire de tip 

familial 

Numărul de copii 

integrați 

Au fost reintegrați 2 copii 

Irimia Daniela și Vladislava 

în familia extinsă la mătușa 

lor. 

3.2.2 Încheierea contractelor cu 

părinţii 

Nr. de contracte 

încheiate 
1 

3.3 Evaluarea 

activităţii şi a 

performanţelor 

profesionale ale 

APP 

3.3.1 Revizuirea anuală a 

competențelor profesionale ale APP 

Evaluare realizată Au fost revizuite 

competenţele profesionale ale 

10APP 

3.3.2 Evaluarea performanţei 

colective a  APP 

Evaluare realizată 10 evaluare a perfmoranței 

colective a fost efectuată 

Obiectivul nr. 4: Promovarea şi extinderea Serviciului Asistență Parentală Profesionistă 
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Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 

produs 

Rezultat 

4.1 Acţiuni de 

promovare a 

Serviciului APP 

4.1.1 Consolidarea capacităţii 

Serviciului de Asistenţă Parentală 

Profesionistă 

Numărul de familii 

şi numărul de copii 

în plasament 

12APP 

40 copii plasaţi în Serviciul 

APP 

4.1.2 Campanii de promovare a 

Serviciului APP, în locuri publice,  

instituţii, prin intermediul      

internetului 

Acţiune realizată  Şedinţe de informare 

 Informare prin intermediul 

internetului 

 Împărtăşirea experienţei a 

angajaţilor către 

solicitanţi   

 4.1.3 Recrutarea, evaluarea, 

instruirea şi aprobarea solicitanţilor 

la postul de APP 

Număr de asistenţi 

parentali 

profesionişti 

2Asistenți Parentali 

Profesioniști au fost aprobați 

 

Obiectivul nr. 5: Asigurarea formării continue și perfecţionarea asistenților parentali profesioniști din 

cadrul Serviciului APP 

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 

produs 

Rezultat 

5.1 Formarea 

inițială și continuă 

a Asistenților 

Parentali 

Profesioniști 

 

 

 

5.1.1 ,,Cunoaşte riscurile”- seminar 

realizat împreună cu  copiii 

 

Numărul de APP Realizat parțial din motiv că a 

fost declarată stare de urgență 

pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova pe perioada 17 

martie – 15 mai 2020 conform 

HOTĂRÎRII Nr. 55 din 17-

03-2020, în legătură cu 

răspândirea virusului 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 ,,Standardele minime de 

calitate privind organizarea și 

funcționarea Serviciului de 

Asistență Parentală Profesionistă” 

Numărul de APP Realizată parțial din motiv că 

a fost declarată stare de 

urgență pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova pe 

perioada 17 martie – 15 mai 

2020 conform HOTĂRÎRII 

Nr. 55 din 17-03-2020, în 

legătură cu răspândirea 

virusului COVID-19. 

5.2 Şedinţe de 

supervizare 

5.2.1 Şedinţă şi atelier de lucru  cu 

privire la completarea Registrului 

de evidenţă a indemnizaţiei zilnice 

acordate 

 

Numărul de APP 

Realizată parțial din motiv că 

a fost declarată stare de 

urgență pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova pe 

perioada 17 martie – 15 mai 

2020 conform HOTĂRÎRII 

Nr. 55 din 17-03-2020, în 

legătură cu răspândirea 

virusului COVID-19. 

 

 

2.5 SERVICIUL CASĂ DE COPII DE TIP FAMILIAL 

CCTF-este un serviciu social care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia 

părintelui-educator în baza delimitării între autoritatea locală şi părintele-educator a drepturilor şi 

obligaţiilor referitor la protecţia drepturilor şi intereselor legale ale copilului. 
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 CCTF presupune plasamentul a unui sau mai multor copii rămaşi fără îngrijire părintească, într-

o familie alternativă, pentru o perioadă de timp bine determinată, în timp ce părinţii biologici se 

confruntă cu diverse probleme. 

 ScopulServiciului CCTF este protecţia temporară a copilului aflat în dificultate, reintegrarea în 

familia biologică, integrarea în familia extinsă sau adopţia, precum şi socializarea şi integrarea în 

comunitate a copilului.  

 Obiectivele Serviciului CCTF sunt: 

-asigurarea îngrijirii şi creşterii copilului în condiţiile unui mediu familial; 

-întreţinerea, îngrijirea şi dezvoltarea copilului aflat in dificultate în corespundere cu particularităţile de 

vîrstă individuale şi cu standartele minime de calitate; 

-facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia biologică, extinsă sau adoptivă şi în 

comunitate; 

-monitorizarea situaţiei copilului în perioada pre-  şi post(re)integrare. 

 

Obiectivul nr.1: Acţiuni de planificare, organizare a activităţii Serviciului Casă de Copii Tip Familie 

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de produs Rezultat 

 

1.1 Acţiuni de 

organizare a 

activităţii 

Serviciului Casă 

de Copii Tip 

Familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Elaborarea Planului 

de activitate al Serviciului 

CCTF  pentru anul 2020 

Plan anual elaborat Ianuarie,1 plan anual elaborat 

1.1.2 Elaborarea Planului 

anual de dezvoltare 

profesională a angajaților 

Serviciului CCTF 

Plan anual elaborat Ianuarie, 1 plan anual elaborat 

1.1.3 Elaborarea Planului 

Anual al şedinţelor de 

supervizare a angajaţilor 

CCTF 

Numărul de fişe de 

post revizuite 

Ianuarie, 1 plan anual elaborat  

1.1.4 Elaborarea Planului 

anual al concediilor a 

angajaților Serviciului 

CCTF 

Număr de rapoarte 

perfectate 

Ianuarie, grafic anual elaborat 

1.1.5  Planificarea şi 

prezentarea bugetului 

Serviciului CCTF, pentru 

anul 2020 

Buget realizat Noiembrie 2020 

1.1.6 Elaborarea Planului 

de Instruiri continui a 

angajaţilor Serviciului 

APP 

Plan anual elaborat Ianuarie, plan anual elaborat 

1.1.7. Elaborarea şi 

revizuirea fişelor de post 

ale angajaţilor 

Numărul de fișe 

revizuite 

În luna Martie au fost revizuite 

2 fișe de post 

1.1.8 Perfectarea şi 

prezentarea rapoartelor de 

activitate   

Numărul de rapoarte 

elaborate și prezentate 

Iunie raport de activitate 

perfectat și prezentat 

Obiectivul nr. 2: Perfecţionarea şi diversificarea formelor de incluziune socială a copiilor în Serviciul 

CCTF 

2.1 Acțiuni de 

socializare a 

2.1.1 Promovarea valorilor 

familiale prin organizarea 

mesei rotunde consacrate 

2 părinți-educatori 

prezenți la săbătoare 

Realizată parțial din motiv că a 

fost declarată stare de urgență 

pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova pe perioada 17 martie 
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copiilor plasați în 

Serviciul CCTF 

Zilei Internaţionale a 

Familiei  

– 15 mai 2020 conform 

HOTĂRÎRII Nr. 55 din 17-03-

2020, în legătură cu răspândirea 

virusului COVID-19. 

2.1.2 Sărbătoare 

consacrată Zilei 

Internaţionale a copilului- 

1 iunie 

Părinții-educatori, 

copiii din Serviciu și 

copiii biologici 

Ziua interanțională a copiilor a 

fost organizată pentru fiecare 

familie împarte. Responsabil 

Serviciu CCTF împreună cu 

colegii de la Direcția Protecția 

Copilului au mers în teritoriu 

la fiecare familie APP și copii 

cu un program artistic și tort cu 

suc. 

Obiectivul nr. 3: Asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu necesităţile individuale de asistenţă 

şi dezvoltare ale acestuia 

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de produs Rezultat 

3.1 Acţiuni de 

îngrijire a 

copilului în 

conformitate cu 

necesităţile 

individuale de 

asistenţă şi 

dezvoltare ale 

acestuia 

3.1.1 Revizuirea anuală a 

plasamentului copiilor 

Mecanism elaborat La 5 copii a fost revizuit 

plasamentul 

3.1.2 Evaluarea 

psihologică a copiilor din 

Serviciul CCTF 

Număr de copii 

evaluaţi 

9 copii din Serviciul dat au fost 

evaluați psihologic. 

3.1.3 Întocmirea ședințelor 

de revedere  

 

Numărul de  

rapoarte întocmite 

     A fost organizată 1 şedinţă 

de întrevedere cu familia 

biologic/extinsă. 

 1 întîlnire a fost 

organizată fraților 

Șestac Aliona și 

Dudnic cristi 

împreună cu bunica și 

tatăl copiilor; 

3.1.4 Apărarea drepturilor 

copilului din Serviciul 

CCTF, în instanţele de 

drept, asistenţa juridică 

Numărul de dispoziții 

efectuate  

Nu au fost apărate nici unui 

copil drepturile în instanțele de 

judecată deoarece toți copiii au 

statut 

3.1.5 Stabilirea statuturilor 

copiilor din Serviciul 

CCTF 

Numărul de vizite 

efectuate, numărul 

rapoartelor de vizite 

A fost stabilistatutul de copil 

rămas temporar fără ocrotire 

părintească minorului Florea 

Orhan. 

3.1.6 Efectuarea vizitelor 

la domiciliul copiilor 

plasaţi 

Numărul de vizite 

 

Au fost efectuate 4 vizite de 

monitorizare a plasamentului.  

3.1.7 Aspecte medicale și 

de sănătate  

 

Numărul de vizite 

 

Părinții-educatori prezintă 

anual certificatele de la medicii 

de familie. 

 3.1.8 Efectuarea vizitelor 

de lucru în Instituţiile de 

învăţămînt a copiilor din 

Serviciu 

Numărul de vizite Nu au fost efectuate vizite în 

Instituțiile de Învățămînt a 

copiilor 

 3.1.9 Plasamentul copiilor  

în Serviciul APP 

Număr de copii A fost plasat 1 copil 

Dimicenco Cătălin în familia 

părintelui-educator Bria 

Diamanta. 
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3.2 Facilitarea 

(re)integrării 

familiale şi sociale 

a copilului, ţinînd 

cont de 

necesităţile 

individuale de 

asistenţă şi 

dezvoltare ale 

acestuia 

3.2.1 Lucru cu familia 

biologică (re)integrarea 

copilului în  familia 

biologică, extinsă, 

adoptatoare sau în alte 

forme de îngrijire de tip 

familial 

Numărul de copii 

integrați 

Nu a fost reintegrat nici un 

copil în familia biologică. 

 

3.2.2 Încheierea 

contractelor cu părinţii 

Numărul de contracte 

încheiate 

0 

3.3 Evaluarea 

activităţii şi a 

performanţelor 

profesionale ale 

părinților-

educatori 

3.3.1 Revizuirea anuală a 

competențelor profesionale 

ale  părinţelor-educatori 

Evaluare realizată Au fost revizuite competenţele 

profesionale ale 2 părinte-

educator 

3.3.2 Evaluarea 

performanţelor colective  

ale părinţelor   educatori 

Evaluare realizată 2 evaluare a perfmoranței 

colective a fost efectuată 

3.3.3 Participarea la 

activităţi de instruire şi 

formare profesională 

organizate de alte instituţii 

Acţiune realizată - 26 iunie 2020 Seminar 

organizat de către A.O 

Concordea cu tema 

,,Părintele” de profesie. 

Provocări și experiențe; 

- 23.01.2020 Seminar 

organizat de A.O Concordea 

cu tema,,Standarte minime 

de calitate în Serviciul 

CCTF; 

- 12.02.2020 Seminar 

organizat de A.O Concordea  

cu tema ,,Domenii de 

bunăstare la copii”. 

Obiectivul nr. 4: Promovarea şi extinderea Serviciului Casă de Copii de Tip Familial 

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de produs Rezultat 

4.1 Acţiuni de 

promovare a 

Serviciului CCTF 

4.1.1 Consolidarea 

capacităţii Serviciului 

Casă de Copii     

Tip Familial 

Numărul de familii şi 

numărul de copii în 

plasament 

2 Părinți-educatori 

10 copii plasaţi în Serviciul 

CCTF 

4.1.2 Campanii de 

promovare a Serviciului 

CCTF, în locuri publice, 

instituţii, prin intermediul 

internetului 

Acţiune realizată  Şedinţe de informare 

 Informare prin intermediul 

inetrnetului 

 Împărtăşirea experienţei a 

angajaţilor către solicitanţi   

4.1.3 Recrutarea, 

evaluarea, instruirea şi 

aprobarea solicitanţilor la 

postul de părinte-educator  

Număr de  

Părinți-educatori 

0 aprobați 

 

Obiectivul nr. 5: Asigurarea formării continue și perfecţionarea asistenților parentali profesioniști 

din cadrul Serviciului CCTF 

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de produs Rezultat 

5.1 Formarea 

inițială și continuă 

5.1.1 ,,Cunoaşte riscurile”- 

seminar realizat împreună 

cu  copiii 

Număr de participanți Realizată parțial din motiv că a 

fost declarată stare de urgență 

pe întreg teritoriul Republicii 
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a părinților-

educatori 

Moldova pe perioada 17 martie 

– 15 mai 2020 conform 

HOTĂRÎRII Nr. 55 din 17-03-

2020, în legătură cu răspândirea 

virusului COVID-19. 

5.2 Şedinţe de 

supervizare 

5.2.1 Şedinţă şi atelier de 

lucru  cu privire la 

completarea Registrului de 

evidenţă a indemnizaţiei 

zilnice acordate 

 

Număr de participanți 

Realizată parțial din motiv că 

a fost declarată stare de 

urgență pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova pe 

perioada 17 martie – 15 mai 

2020 conform HOTĂRÎRII Nr. 

55 din 17-03-2020, în legătură 

cu răspândirea virusului 
COVID-19. 

 

2.6  PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI ȘI FAMILIEI, PROBLEMELE 

FAMILIILOR CU COPII ÎN SITUAȚII DE RISC 

 Copiii sunt speranța noastră pentru un viitor mai bun, însă până a deveni independenți și puternici 

au nevoie de sprijinul nostru, a adulților. Fiindcă nu toți copiii din țara noastră, inclusiv și cei din raion 

trăiesc într-un mediu favorabil, este necesar să ne mobilizăm cu toții pentru a le putea oferi copiilor aflați 

în dificultate o viață mai bună. 

În acest context DPCF își desfășoară activitatea conformurmătoarelor obiective primordiale: 

1. Asigurarea respectării interesului superior al copilului, prin implementarea politicilor naționale 

de protecție a drepturilor copilului și familiei; 

2.  Prevenirea separării copilului de familie. Contribuirea la respectarea dreptului primordial al 

copilului de a crește și a se educa în familie; 

3. Asigurarea protecției copiilor în situație de risc și a celor rămași fără protecție părintească; 

4. Implementarea acțiunilor inter-sectoriale, menite să diminueze fenomenul delicvenței juvenile. 

 

Obiectivul 1.Asigurarea respectării interesului superior al copilului, prin implementarea 

politicilor naționale de protecție a drepturilor copilului și familiei. 

 

 Coordonarea activităţii consiliului  raional  pentru protecţia  drepturilor copilului 

 Ținând cont de situația extrem de dificilă din raion din cauza pandemiei COVID -19  Consiliul 

pentru protecţia drepturilor copilului  Cahul  a desfășurat activitatea cu abateri de la planul de activitate 

propus pentru anul 2020. 

- În legătură cu remanierea de cadre în rezultatul alegerilor locale,  a  fost prezentat la Consiliului 

raional proiectul de decizie și nota informativă cu privire la modificarea anexei nr.1 la decizia 

Consiliului Raional nr.04/15-1din 10.06.2004 ,,Cu privire la constituirea Consiliului  raional 

pentru  protecția drepturilor copilului.  

- Prin decizia nr.02/20 –V din 2 iunie 2020 a fost modificată componența Consiliului pentru 

protecția drepturilor copilului. 

 A fost prezentat Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului: 

- Raportul de activitate a Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului pentru anul 2020 

-  Planul de activitate a Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului pentru anul 2021 

( plan aprobat) 
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 Pe parcursul anului 2020 a avut loc o ședință în cadrul căreia au fost discutate cele mai stringente 

subiecte privind protecția copiiilor în contextul carantinei îndelungate: 

- Organizarea procesului educațional în condițiile pandemiei COVID-19. Asigurarea accesului la 

educație de la distanță pentru toți copiii și adolescenții din raion. 

- Cu privire la îndeplinirea prevederilor Codului Educației RM art.152(c) vizând școlarizarea 

copiilor cu vîrsta 7-16 ani  

- Cooperarea intersectorială a Echipelor Multidisciplinare Locale privind protecția copiilor aflați 

în situație de risc. 

La ședință au fost invitați primari, secretari, directoriii instituțiilor de învățămînt,  reprezentantul 

oficiului avocatului poporului, reprezentantul Centrului de Sănătate Cahul, reprezentant de la Centru 

Sănătate Publică, asistenți sociali.  

 Organizarea ședințelor  Comisiei Raionale  pentru protecția copilului aflat în dificulta  

 Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate se întrunește în ședințe lunar, ori 

de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare. Membrii comisiei monitorizează serviciile prestate 

copiilor aflați în dificultate, răspund la plângerile ce țin de protecția copilului aflat în dificultate în 

diferite tipuri de servicii de îngrijire. 

Comisia a fost constituită prin Decizia nr.01/06-IV din 22 martie 2016 al Consiliului Raional Cahul 

 

Nr. şedinţelor în anul 2020:9şedinţe: 8 ședințe ordinare, 1 ședință extraordinară. 

 

  Total cazuri 

examinate 

nr. copiilor nr. 

familiilor 

Nr.cazurilor 

nesoluţionate 

pozitiv/ nr. 

copiilor 

 Total 129 271 129 14 

 Cazuri examinate privind:     

1. menţinerea copiilor în familia 

biologică. 
37 78 37 - 

2. dezinstituţionalizarea a copiilor 

din servicii de tip rezidenţial, 

dintre care s-a emis aviz pozitiv 

pentru: 

2 3 2 - 

 - reintegrarea în familia biologică 2 3 2 - 

 - plasarea în serviciul de 

tutelă/curatelă în familia extinsă 

 - - - 

 - plasarea în serviciul de 

tutelă/curatelă la persoane terţă 

- - - - 

 - plasarea în serviciu de 

plasament de tip familial (APP, 

CCTF) 

- - - - 

3. separarea copiilor de părinţi şi 

eliberarea avizului privind 

plasamentul planificat al 

copilului dintre care plasaţi în: 

19 34 19 - 

 în serviciul de tutelă/curatelă în 

familia extinsă 

11 18 11 - 

 - serviciul de tutelă/curatelă la 

persoană terţă 
- - - - 

 - serviciu de plasament de tip 

familial (APP, CCTF) 

4 10 4 - 

 - instituţie rezidenţială 4 6 4 - 
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4. oportunitatea încetării 

plasamentului copilului în 

serviciul APP şi CCTF 

2 5 2 - 

5. acordarea ajutorului bănesc în 

cadrul Serviciului social de 

sprijin pentru familiile cu copii 

55 151 55 14 

(avize 

pozitive,dar nu 

au primit suport) 

6. aprobarea solicitanţilor la funcţia 

de asistent parental profesionist şi 

părinte-educator şi eliberarea 

avizului 

- x 3 - 

7. raporte de evaluare anuală a 

competenţelor profesionale ale 

asistentului parental profesionist 

şi eliberarea avizului privind 

reaprobarea asistenţilor parentali 

profesionişti şi evaluarea anuală a 

performanţei părinţilor-educatori 

11 x 11 - 

 

 Elaborarea deciziilor Comisiei Raionale  pentru protecția copilului aflat în dificultate pe marginea 

fiecărui caz dezbătut și perfectarea procesului -verbal ale ale ședințelor ComisieiCRCAD a  eliberat 

165 avize. În baza acestor avize au fost eliberate 108  dispoziții privind plasamentul copiilor și 41  

dispoziții privind acordarea Sprijinului Familial. 

 

 Analiza,monitorizarea și evaluarea activității DPCF  
- A fost  monitorizat și revizuit plasamentul planificat  a 34 copii; 

- Au fost elaborat raportul de activitate a DPCF semestrial și anual; 

- Evaluarea trimestrială a  performanțelor individuale a angajaților  DPCF; 

 Ședință de supervizarea a Serviciului Asistență Parentală Profesionistă  

Scopul: revizuirea plasamentelor copiilor în serviciu, activități întreprinse în pirivința stabilirii statutului 

copiilor și reintegrarea lor în familie. 

 Ședință de supervizare a plasamentului copiilor în Complexul servicii sociale pentru copii și 

tineri aflați în dificultate. 

Scopul: revizuirea plasamentelor copiilor în serviciu, activități întreprinse în pirivința stabilirii statutului 

copiilor și reintegrarea lor în familie. 

 Raportarea activității DPCF  

 Sistematizarea datelor și prezentarea raportului statistic privind activitatea serviciilor de protecție 

a copilului  șefului DGASPF și MSMPS  semestrial și anual   2020 

 Au fost perfectate  rapoartele  statistice CER -103 privind copii aflați în situație de risc și copii 

separați de părinți  și CER 103 A copii din sistemul rezidențial  pentru anul 2020  și prezentate  

MSMPS  

 

Activităţi socio –educative privind promovarea valorilor familiei, relațiilor sănătoase în familie.  

Seminare.   

 Ziua Internaţională a copilului  

 Echipa DPCF în parteneriat cu OO,,Institutul pentru  Inițiative Rurale,,  a organizat activități   

de ziua copilului  pentru  50  copii din serviciile tip familial, APP și CCTF.  

 Activitatea ,,Primul meu ghiozdan,, 

Și în  acest an în parteneriat cu OO,,Institutul pentru  Inițiative Rurale, 10 copii  cu  statut rămași  

fără protecție părintească, care au mers în clasa I au beneficiat de câte un ghiozdan nou cu rechizitele 

necesare pentru școlarizare. 
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 Acțiunea de caritate ,,Urme pe zăpadă,, 

Pentru prima dată a fost desfășurată campania de colectare a fondurilor către sărbătoarea de 

Crăciun. În rezultatul campaniei au fost susținuți 31 copii din familii în situație de risc. A fost 

procurate 19 perechi de încălțăminte nouă pentru copiii de la magazinul de încălțăminte 

,,Cristina,, îmbrăcăminte nouă de la magazinul Waikiki pentru 4 copii, 8 copiii au primit 

îmbrăcăminte donată. Toți copiii au primit dulciuri de la donatori. 

 

Instruiri 

Organizare: 

- februarie  – Intrunirea cu primarii unităților administrativ teritorale din raionul Cahul cu tematica  

,, Mecanisme de implimentare a Legii nr.140 din 14.06.2013 Privind protecția specială a copiilor aflați 

în situație de risc și a copiilor  separați de părinți ,, 

Participare : 

- Masa rotundă  ,, Ziua Mondială a Justiției Sociale,,- februarie,Consiliul Raional. 

- Masă rotundă ,,Rolul EMD locale în soluționarea cazurilor asistate pe domeniul VV și TFU.Luare de 

cuvînt,, Experiența de lucru a EMD din raionul Cahul. 

-Atelier de lucru ,, Elaborarea indicatorilor de performanță în managmentul de caz,, 

 

Obiectiv 2. Prevenirea separării copilului de familie. Contribuirea la respectarea dreptului 

primordial al copilului  de a crește și a se educa în familie  

 

Activităţi în vederea prevenirii separării copiilor de familie  

Având în vedere că cel mai favorabil mediu pentru creşterea şi dezvoltarea copilului este cel familial 

se întreprind un şir de măsuri pentru prevenirea abandonului sau separării copilului de familie: 

- Depistarea cazurilor de refuz şi abandon; 

- Implicarea în stabilirea formei de protecţie copiilor neglijați și supuși violenței; 

- Acţiuni de prevenire a cazurilor de abandon prin servicii de sprijin familial; 

- Monitorizarea cazurilor sesizate din diferite localități; 

- Audienţa cetăţenilor; 

- Deplasarea cu scopul reintegrării copiilor în familia biologică /extinsă sau stabilirea statutului 

copiilor. 

 

Serviciul reintegrare  

 „În conformitate cu obiectivele propuse şi în contextul Strategiei naţionale şi a planului de acţiuni 

privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2013 -2020  specialiştii  în comun 

cu asistenții sociali comunitari evaluează şi monitorizează  situaţia copiilor reintegraţi din serviciile de 

plasament  în familiile biologice fiind incluși  în Serviciul de Sprijin Familial.  

Pe parcursul  anului 2020 au fost reintegraţi  în familiile biologice şi extinse 7 copii: 

- 3 copii din Complexul Servicii sociale în familia biologică; 

- 2copii din serviciul tutelă în familia biologică; 

- 2 copii din serviciul APPîn familia extinsă sub tutelă. 

 

Apărarea drepturilor copilului în Instanţa de judecată 

Conform Codului Familiei RM reprezentanții  autorităţii tutelare apără  interesele minorilor în 

instanţa de Judecată şi alte instituţii de Stat. 

 Astfel, pe parcursul   anului  au fost examinate  140 cazuri, cereri care au fost înaintate în 

judecată cu decăderea din drepturi părinteşti- 23, stabilirea domiciliului  copiilor cu unul din părinţi 97, 

stabilirea paternității 3 şi alte cauze în  care au fost apărate interesele   la 198   copiii . Ca rezultat: 

10părinţi au fost decăzuţi din drepturi părinteşti  faţă de  13 copii,  pentru 138 copii a fost stabilit 

domiciliul cu unul din părinţi, 20 copii au fost luați de la 14 părinți fără decăderea din drepturi părintești, 

3copii a fost stabilita paternitatea, 2 copii contestată paternitatea, alte cauze -  40 copii.  
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DGASPF în colaborare cu ATL au înaintat în instanţa de judecată 9 cereri privind luarea a 18 

copii de la părinți fără decădere din drepturilr părintești. 

 Anul curent specialiştii au participat în 216 şedinţe în judecată  privind soluționarea litigiilor 

între părinți reprezentând interesele minorilor. 

 

 Serviciul Psihologic  

 

 Pe parcursul  anului  în cadrul serviciului psihologic  au fost organizate 45 ședințe de soluționare 

a litigiilor între părinți privind întrevederea părinților, bunicilor cu copiii și nepoții. În rezultatul acestor 

ședințe au fost întocmite 37 grafice de întrevedere cu  47 copiii. În cadrul ședințelor psihologice au fost 

evaluați 45 copii aflați în plasament APP, CCTF.Asistenții parentali profesioniști și educatorii CCTF au 

beneficiat de consiliere psihologică, suport privind depășirea unor situații de criză în educația și îngrijirea 

copiilor.S-a petrecut 3 seminare instructive cu APP și educatorii CCTF. 

 

 Obiectivul 3.Asigurarea  protecției copiilor în situație de risc și a celor rămași fără protecția 

părintească.  

 

 Depistarea şi evidenţa copiilor aflaţi în dificultate 

 În conformitate cu art. 3 din Legea nr.140 din 14.06.2013 cu privire la protecţia specială a copiilor 

aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi DGASPF este Autoritate tutelară teritorială.  

 Conform art.7 lit.g) din legea menţionată mai sus,autoritatea teritorialăţine evidenţa copiilor rămaşi fără 

protecţia părintească aflaţi în plasament planificat, recepţionează /sistematizează datele privind copiii 

aflaţi în evidenţa autorităţilor tutelare locale. 

 La începutul anului 2020  în evidenţă se aflau 707copii  total, scoşi din evidenţă 314 copii (pe 

motiv că a fost soluţionată problema copilului aflat în situație de risc, a atins majoratul, a plecat cu 

familia să locuiască în altă localitate), luaţi la evidenţă 311copiii. Total în evidenţă   la sfârșitul  anului  

2020- 714  copii, din care 151 copii  au  statut  de ramași fără protecția părintească. Plasați de urgență 

în baza dispozițiilor APL - 20 copii. 

În scopul respectării interesului superior al copilului, promovării bunăstării şi asigurării protecţiei 

sociale a familiilor cu copii aflaţi în dificultate Direcția  Protecţia Copilului și Familiei  prestează un şir 

de servicii care favorizează menţinerea copilului în familie şi în comunitate. 

- Tutela şi Curatela; 

- Adopţia; 

- Serviciul  de reintegrare a copilului; 

- Serviciul psihologic; 

- Centrul de plasament rezidențial; 

- Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă; 

- Casele de copii de tip Familial; 

- Comisia Raională pentru protecția copilului aflat în dificultate; 

- Consiliul pentru protecția drepturilor copilului; 

- Apărarea drepturilor copilului în Instanţa de Judecată; 

- Serviciul Sprijin Familial. 

 

 Serviciul Tutela şi Curatela   (copii rămași fără protecția părintească) 

 În Serviciul Tutela Curatelă  sunt la evidenţă  în total 74copii ( prin dispoziția DGASPF)dintre 

care, 67 primesc indemnizație stabilită de Guvern. 

Doar în anul 2020 au fost instituite 18tutele (cu decizii conform Legii Nr. 140) și scoș din evidență 22 

copii 

Prin Hotărârea Guvernului nr.378 din 25.04.2018 a fost aprobat Regulamentul cu privire la stabilirea 

și plata îndemnizației zilnice pentru copii. Beneficiarii indemnizației zilnice sunt  copiii care dețin statut 

de copil rămas temporar fără protecție părintească sau rămas fără protecția părintească,stabilit în 
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conformitate cu Legea nr.140 din 14.06.2013, plasați în serviciile de protecție și sunt încadrați într-o 

instituție de învățământ,începând cu clasa V până la împlinirea vârstei de 18 ani. Astfel, 46 copii plasați 

în serviciul tutelă/curatelă și 17 copii plasați în serviciile APP,CCTF  beneficiază de indemnizația 

zilnică. Beneficiind de aceste îndemnizații  copii sunt învățați să gestioneze desinestătător sursele 

financiare. 

Menționăm faptul că la 09.07.2020 a fost aprobată Legea nr.112/2020 pentru modificarea unor 

acte normative. Legea prenotată definește noțiuni noi sistemului de protecție a drepturilor copilului și 

întroduce un nou serviciu „Custodia”.Astfel APL în comun cu asistenții sociali comunitari  întreprind 

măsuri privind implimentarea Legii. 

 La sfîrșitul anului în baza dispozițiilor  APL a fost înstituită custodia asupra 461 copii. 

 

Asisgurarea protecției copiilor cu statut de adopție 

 

 În scopul implementării Legii privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010  la 

evidenţa Autorităţii Tutelare se află 1 copil cu statut pentru adopţie. S-a efectuat raportul de evaluare a 

situației copilului adoptabil, anexele la raport și decizia privind stabilirea statutului copilului au fost 

expediate  în Registru de Stat al Adopțiilor. De asemeni în anul curent au fost evaluate garanţiile morale 

şi condiţiile materiale  la 2 cupluri de solicitanţi  la adopţie și luați în evidența Registrului de Stat al 

adopțiilor. În rezultat reevaluării garanțiilor morale și materiale a solicitanților la adopție a fost 

prelungite atestatele la 4 cupluri de solicitanți, 5 cupluri de solicitanți la adopție au fost scoși din 

evidență pe motivul  lipsei cererii de reevaluare.Monitorizarea situației post adopție a copilului se 

efectuează de către autoritatea tutelară teritorială, iar rapoartele de evaluare se prezintă autorității tutelare 

centrale. Astfel, pe parcursul anului au fost întocmite 13 rapoarte de evaluare post adopție a copiilor. 

În rezultatul evaluărilor s-a constatat că copii s-au integrat bine atât în familia adoptatorilor cât și în 

mediul social.În evidența sunt 33 copii adoptați dintre care 33 primesc indemnizație stabilită de guvern. 

 

Stabilirea statutului copiilor 

 Statutul copiilor este stabilit conform prevederilor Legii 140 din 14.06.2013 privind 

protecţiaspecială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. Total în evidență sunt 

înregistraţi 151 copii, din care cu statut rămaşi fără protecţia părintească –98copiişi cu statut ramași 

temporar fără protecție părintească - 53 copii.  Pe parcursul anului a fost stabilit statutul la36 copii,din 

caretemporar fără protecție părintească 25 copii şi fără protecție părintească 11 copii, au fost scoşi din 

evidenţă 18 copii.( motivul fiind,împlinirea vârstei majoratului – 13 copii, respingerea cererii privind 

decăderea din drepturile părintești – 3 copii,   restabilirea în drepturile părintești - 2 copii) 

 

ServiciulAsistență Parentală Profesionistă  

 La începutul anului 2020 erau 36 copii,scoși din evidență 5 copii,luați în evidență 9, la sfârșitul 

anului  în serviciul APP sunt sunt 40copii. 

 

Serviciul Casa de Copii tip Familie  

La începutul anului 2020  în plasament erau 9 copii, scoși din evidență  0 copii, luați în evidență  1 

copil,la sfârșitul anului sunt în plasament 10 copii.  

 

Serviciul rezidențial  

 La  sfârșitul anului 2020 în  plasamentul rezidențial erau 40 copiidintre care : 

39- Complexul servicii sociale pentru copiii și tineri aflați în dificultate 1 copil în Centru de plasament 

și reabilitare pentru copiii de vîrstă fragedă  din Chișinău. 
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Obiectivul 4.Implimentarea acțiunilor inter-sectoriale, menite să diminueze fenomenul delicvenței 

juvenile 

 

 În evidența DPCF se află 26 copii în conflict cu legea. În colaborare cu Serviciul Probațiune 

Cahul au fost întreprinse mai multe acțiuni în vederea întocmirii referatului presentențial de evaluare 

psihosocială a personalității în privința minorilor care se află în conflict cu legea. În acest sens a fost 

evaluată situația familiilor cu 24 copii în conflict cu legea. Situația copiiilor este monitorizată de către 

asistentul social în colaborare cu specialistul DPCF responsabil, se oferă sprijinul necesar în scopul 

prevenirii delicvenței juvenile. 

 

În anul 2020 

La audiență -  331 persoane  

Eliberate - 393 acte  

Avize – 86 

Confirmări – 6 

Procuri - 164 

Răspunsuri la petiții -40 

Diferite -97 

Au fost examinate condițiile de trai la 67 familiii cu copiii. 

PROBLEMELE FAMILIILOR CU COPII ÎN SITUAȚII DE RISC: 

La baza soluționării problemelor familiilor cu copii în situații de risc stau următoarele obiective 

propuse pentru acest an:  

1. Implementarea politicilor sociale în domeniul protecției familiilor cu copii în situație de risc în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare;  

2. Asigurarea evidenței familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor ai căror părinți/unicul 

părinte sunt plecați/este plecat la muncă peste hotare;  

3. Organizarea și funcționarea Serviciului de sprijin pentru familiile cu copii;  

4. Asigurarea asistenței și protecției sociale a familiilor cu copii în situație de risc prin stabilirea 

parteneriatelor la nivel local cu societatea civilă în vederea soluționării problemelor și dezvoltării 

serviciilor pentru familiile cu copii în situație de risc și pregătirea profesională a asistenților 

sociali comunitari în domeniul protecției sociale a familiilor cu copii în situație de risc. 

 Deja de 6 ani în raionul Cahul se implementează mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale 

violenței, neglijării, exploatării și traficului (VNET). 

 Prevederile acestui mecanism vizează angajaţii autorităţilor publice locale de nivelul I și II, ai 

structurilor, instituţiilor şi serviciilor din cadrul sau subordonate acestora, care activează în domeniile 

asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, organelor de drept, care trebuie să coopereze în vederea 

prevenirii  violenţei, neglijării, exploatării, traficului de copii, precum şi combaterii acestora prin 
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intermediul serviciilor de asistenţă socială, educaţionale, de ordine publică şi medicale. 

Ținând cont de faptul că una din atribuțiile Autorității Tutelare Teritoriale ține de recepționarea, 

înregistrarea și transmiterea conform competenței sesizărilor privind încălcarea dreptului copilului, pe 

parcursul anului 2020 au fost înregistrate 89 de sesizări, dintre care în rezultatul evaluării situației 

familiei și copilului de către membrii echipei multidisciplinare locale au fost confirmate 18 de cazuri, în 

71 cazuri a fost efectuată intervenția de o singură dată, iar în baza dispoziției primarului localității, care 

reprezintă ATL au fost deschise 13 de dosare. 

 

Tabel 1. Numărul de autosesizări confirmate conform HG nr. 270 din 08.04.2014 

Nr. d/o 

Informație cu privire la implementarea Instrucţiunilor privind mecanismul 

intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa 

şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, 

exploatării şi traficului (HG 270/2014), r. Cahul 

Numărul total al AUTOSESIZĂRILOR 

înregistrate 180 

1 Urban 29 

  Rural 151 

2 Fete 81 

  Băieţi 99 

3 

0-2 ani 32 

3-6 ani 50 

7-17 ani 98 

4 Numărul autosesizărilor neconfirmate 5 

5 Numărul autosesizărilor confirmate 175 

6 

Copii supuși violenței*, total, inclusiv: 175 

Fizice 6 

Sexuale 0 

Psihologice 2 

Spirituale 0 

Economice 0 

7 Copii neglijați* 167 

8 Copii exploatați prin muncă* 0 

9 Copii victime ale traficului* 0 

10 Copil, prezumată victimă a traficului* 0 

 

Implementarea mecanismului de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în 

vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu vîrsta pînă la 5 ani la 

domiciliu (HG nr. 1182 din 22.12.2010). 

 Mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social are drept scop instituirea și 

dezvoltarea unui parteneriat durabil și eficient în domeniul medico-social, pentru prevenirea și reducerea 

ratei mortalității materne infantile și a copiilor cu vârsta de pînă la 5 ani la domiciliu.  Acest mecanism 

prevede conlucrarea obligatorie a asistenților sociali comunitari, medicilor de familie, asistenților 

medicali, APL în domeniul vizat și găsirea soluțiilor posibile pentru prevenirea și reducerea cauzelor ce 

generează mortalitatea  copiilor cu vârsta de până la 5 ani la domiciliu. Obiectivul major a acestui 
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mecanism este îmbunătățirea calității vieții copilului și familiei, în special a celor vulnerabili, prin 

asigurarea accesului la servicii echitabile de înaltă calitate și aici mă refer atât la serviciile sociale, cât și 

cele serviciile medicale. Beneficiarii direcți ai mecanismului dat sunt copiii din comunitate cu vârsta de 

până la 5 ani în situație de risc, familiile copiilor  cu vârsta de până la 5 ani în situație de risc, precum și 

femeile de vârstă reproductivă în situație de risc.  

1. Total în evidentă familii cu copii cu vârsta de până la 5 ani în situație de risc - 90  familii / 112copii 

cu vârsta de 0-5 ani, 9 copii cu vârsta 0-12 luni; 

2. Familii cu copii cu vârsta de până la 5 ani în situație de risc, luate în evidență pe parcursul perioadei 

de raportare - 28 familii / 34 copii cu vârsta de 0-5 ani, inclusiv 9 copii cu vârsta 0-12 luni; 

3. Familii cu copii cu vârsta de până la 5 ani în situație de risc, scoase din evidență pe parcursul perioadei 

de raportare - 78 familii / 89 copii cu vârsta 0-5 ani, inclusiv 21 copii cu vârsta 0-12 luni 

Motivele scoaterii din evidență a familiilor cu copii: 

1. depășirea de către copil a vârstei de 5 ani - 18 familii / 12 copii cu vârsta 0-5 ani, inclusiv 6 copil cu 

vârsta 0-12 luni; 

2. schimbarea locului de trai a familiei –7 familii / 8 copii cu vârsta 0-5 ani, inclusiv 6 copii cu vârsta 

0-12 luni; 

3. depășirea de către familie a situației de risc - 53 familii / 69 copii cu vârsta 0-5 ani, inclusiv 11copii 

cu vârsta 0-12 luni. 

 Pentru fiecare caz în parte au fost realizate evaluări inițiale și evaluări complexe ale copiilor și 

familiilor acestora, iar împreună cu membrii EMD s-au elaborat planuri individuale de asistență. 

Evidența copiilor aflați în situație de risc și a copiilor ai căror părinți sunt plecați peste hotare. 

 Conform art. 6, lit. h) din Legea nr. 140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de 

risc și a copiilor separați de părinți, autoritatea tutelară locală ține evidența copiilor aflați în situație de 

risc și a copiilor separați de părinți. În baza art. 7, lit. g) autoritatea tutelară teritorială recepționează și 

sistematizează datele privind copiii aflați în evidența autorității tutelare locale. 

 În baza rapoartelor prezentate de către asistenții sociali comunitari a fost perfectată baza de date 

a familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor a căror părinți sunt plecați peste hotare. 

 La nivel de Direcție semestrial este prezentată informația privind numărul copiilor ai căror părinți 

sunt plecați peste hotare. Situația statistică pe raion este elaborată în baza datelor raportate de către 

asistenții sociali comunitari.  Datele privind numărul copiilor ai căror părinți sunt plecați peste hotare 

pentru anul 2020 sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Conform datelor prezentate în evidență sunt 450copii ai căror ambii/sau unicul părinți/părinte  

sunt plecați/este plecat peste hotare. Îngrijorătoare este situația la capitolul a copiilor în număr de 143fără 
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a fi instituită o formă de protecție, ai căror ambii/sau unicul părinți/părinte sunt plecați/este plecat peste 

hotare. 

 

2.7 SERVICIULUI SOCIAL DE SPRIJIN PENTRU FAMILIILE CU COPII. 

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii a fost instituit în baza Deciziei Consiliului 

Raional Cahul nr. 06/15-III din 27.09.2013, ca parte integrată în sistemul de servicii sociale ale raionului, 

începând cu 01.01.2014. 

Serviciul Sprijin Familial are drept scopul prevenirea sau intervenţia în cazuri de abuz, neglijare 

sau abandon, precum şi instruirea părinţilor în ceia ce priveşte efectele negative ale abuzului şi neglijării, 

instituţionalizării copilului aspectelor legate de îngrijirea şi educarea copilului, necesităţile copilului în 

procesul de dezvoltare. O formă importantă de prevenire a separării copilului de familie îi revine anume 

acestui serviciu, deoarece el oferă familiei susţinerea creării unui mediu favorabil de creştere şi 

dezvoltare a copilului în mediul familial. Prestarea serviciului de sprijin familial se bazează pe principii 

bine stabilite: intervenţie minimă; protecţia copilului în cadrul familiei de orice formă de abuz sau 

neglijare; oferirea posibilităţii copilului de a-şi realiza potenţialul personal ca membru al familiei şi/sau 

comunităţii; împuternicirea părinţilor în luarea independentă a deciziilor în raport cu educarea adecvată 

a copiilor, oferire de sprijin, consilierea părinţilor. Serviciul sprijin familial prevede susţinerea intensă a 

familiei şi copilului și include un ansamblu de activități  în scopul de a diminua factorii de risc care 

afectează sănătatea și dezvoltarea copilului, a preveni separarea copilului de familie. Pe parcursul anului 

în cadrul ședințelor de supervizare a fost completată baza de date a familiilor beneficiare de sprijin 

familial secundar. Pentru perioada de raportare au fost înregistrate următoarele rezultate:  

Sprijin familial primar: Număr 

 număr familii 1622 

 număr total copii, dintre care: 3766 

 Fete 1791 

 Băieți 1975 

Sprijin familial secundar (dosar deschis cu sau fără ajutor bănesc)  

 nr. de cazuri deschise în 2019, active în 2020 351 

 nr. de cazuri deschise (copii în sutuație de risc luați la evidență) 275 

 Fete 135 

 Băieți 140 

 nr. de cazuri închise 279 

 cazuri active 328 

  

 

 

În cazul în care problema familiei nu poate fi soluționată, fără asistență financiară asistentul social 

comunitar solicită examinarea cazului în cadrul Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în 

dificultate în vederea oferirii suportului financiar. Respectiv pe parcursul anului 2020 într-u depășirea 

situației de risc au fost au fost acordat sprijinului familial secundar în formă de surse financiare la 41 de 
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familii, în sumă totală de 437000 mii lei, nr. total de copii fiind de 110. Suma maximă acordată per copil 

fiind de 4000 lei pe an iar suma minimă 2000 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III ASISTENȚA SOCIALĂ PERSOANELOR ÎN ETATE ȘI CU 

DIZABILITĂȚI 

 

3.1 SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ 

 

Serviciul de asistență socială comunitară acționează la nivel de comunitate, la nivel de grupuri 

de beneficiari și la nivel de persoană aflată în dificultate având ca scop identificarea potențialilor 

beneficiari ai serviciului și prestarea asistenței sociale pentru prevenirea și depășirea situațiilor de 

dificultate. 

Activitatea asistentului social se bazează pe un șir de acte legislative dar în special cele  cu referire 

la asistența socială ar fi. 

1. Legea nr.133  din 13/06/2008 cu privire la ajutor social; 

2. Legea nr.499 XIV 20/08/2009 cu privire la alocațiile sociale; 

3. Legea nr.547 din 25/12/2003 asistenței sociale; 
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4. Legea nr.123 din 18/06/2010 cu privire la serviciile sociale; 

5. Legea nr.66 in 13/04/2017 cu privire la tutela; 

6. Legea nr.140 din 14/06/2003 cu privire la prevenirea violenței în familiei; 

7. Hotărîrea de Guvern nr.716 din 18/07/2018 cu privire la serviciul social Suport monetar. 

Principiile care stau la baza activității Serviciului de asistența socială comunitară sunt: 

a) Principiul accesibilității: Serviciul de asistență socială comunitară asigură accesul deplin și 

nemijlocit al beneficiarilor la asistența socială oferită; 

b) Principiul abordării ne-discriminatorii și egalitatea șanselor: Serviciul de asistență socială 

comunitară este deschis fiecărui beneficiar indiferent de sex, religie, naționalitate, stare de 

sănătate, nivel de educație, stare socială, vârstă; 

c) Principiul abordării individualizate și respectarea demnității beneficiarului: fiecare beneficiar 

este tratat cu respect, acordându-i-se sprijin în dependență de nevoile sale individuale; 

d) Principiul participativ: Serviciul de asistență socială comunitară se realizează prin implicarea 

comunității și beneficiarilor în prevenirea și  soluționarea problemelor sociale; 

e) Principiul confidențialității și respectării eticii profesionale: informația privind beneficiarul 

se va păstra cu confidențialitate și se  comunică altor  persoane doar cu acordul prealabil al 

beneficiarului sau a reprezentantului legal al  acestuia, respectând Codul Deontologic al 

asistentului social. 

Pe parcursul anului au fost completate: 

 Listele familiilor cu 3-4 și mai mulți copii; 

 Listele familiilor social vulnerabile; 

 Listele persoanelor singuratice, aflate în dificultate (ținute la pat, singuratice); 

 Lista familiilor cu copii unde unicul părinte sau ambii părinți se află peste hotare; 

 Perfectarea actelor pentru custudie, reperfectarea din tutelă în custudie; 

 Reperfectarea listelor familiilor monoparentale (divorț,văduve); 

 Copii rămași fără ocrotire părintească; 

 Familii ce au copii cu dizabilități; 

 Persoane cu dizabilitate accentuată, severă și medie; 

 Lista pensionarilor; 

 Lista persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor; 

 Evidența îndeplinirea registrelor pe suport de hîrtie și electronice existente, perfectarea 

registrului cu privire la victimile violenței în familie. 

Această informație a fost acumulată în urma conlucrării restrînse cu Autoritatea publică locală, 

Centrele medicilor de familie, instituțiile de învățămînt din localități , oficii poștale, polițiștii de sector . 

În cadrul Serviciului de asistentă socială comunitară, în cele 37 primarii ale raionului Cahul, 

activează 47 de asistenți sociali comunitari. Dintre ei, 5 sunt desemnați asistenți sociali cu 

responsabilități de supervizare. Aceștia combină responsabilitățile de asistent social comunitar și de 

supervizor, supervizând câte 8-10 asistenți sociali comunitari. 

Din punct de vedere a responsabilităților de supervizare profesională: asistentul social supervizor 

contribuie la dezvoltarea competenților profesionale ale asistenților sociali supervizați. În acest scop el 

oferă o consultanță profesională în realizarea procedurilor managementului de caz, verifică referirea 

cazurilor spre serviciile specializate și contribuie la dezvoltarea profesională  și personală a asistenților 

comunitari supervizați. Ca rezultat asistentul supervizor  prezintă lunar raportul ședinței de supervizare. 
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Totodată, se efectuează o analiză a asistenților sociali comunitari  în baza raportului lunar de 

activitatea, în care se prezintă toate măsurile și activitățile realizate de fiecare asistent social pe parcursul 

unei luni. 

Pe parcursul anului 2020, în cadrul serviciului au fost angajați5 asistenți sociali comunitari în 

primăria orașului Cahul. 

Pe parcursul anului 2020, membrii echipei multidisciplinare s-au întrunit în 253 ședințe de lucru, 

avînd  scop comun: de a identifica problemele cu care se confruntă familiile cu copii și a găsi soluții 

individuale pentru fiecare în parte. Membrii EM se conduc de instrucțiunile privind mecanismul 

intersectorial de cooperare pentru identificare, evaluare, referirea, asistența și monitorizarea copiilor 

victime și potențiale victime ale violenței, neglejării, explotării, traficului (HG nr.270 din 08.04.2014). 

Astfel, pentru a asigura creșterea și educarea copilului în mediul familia, serviciul este prestat în două 

forme: Sprijin familia Primar și Sprijin Familia Secundar.  

De fapt, instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare specifică identificarea 

cazurilor suspecte de violență, neglijare, exploatare și trafic drept una din sarcinile autorităților publice 

centrale și locale, structurilor, instituțiilor și serviciilor din cadrul și subordonate acestor autorități, care 

funcționează în domeniul asistenței sociale, educației, asistenței medicale, ordinii publice. În termei 

simpli, componența echipei multidisciplinare intră  specialiștii care sunt cel mai aproape de copii-cadre 

didactice, medici, șefi de post și asistenți sociali comunitari. 

Ca rezultat al instruirilor care s-au petrecut avem localități unde  observăm a bună conlucrare între 

sectoare și rezultate bune în urma intervenției în rezolvarea  cazurilor a EMD, cum sunt: Colibaș, 

Cucoara, Andrușul de Sus, Pelinei, Găvănoasa, Alexandfeld, Vadul lui Isac, Crihana Veche, Burlacu, 

Moscovei, Huluboaia. 

Totodată, rezultatul analizei informației parvenite din teritoriu și din relatările asistenților social 

comunitari, care au rolul în EDM a managerilor de caz, vă informăm că implicarea actorilor din 

instituțiile cu competențe în domeniul protecției copilului în rezolvarea cazurilor la nivel de comunitate 

lasă de dorit. Cu părere de bine în ultima perioada nu se mai observa pasivitatea unor membri ai echipei 

în activitatea EDM, ceea ce este un lucru foarte îmbucurător astfel făcând mai benefică activitatea EMD 

și mai simplă în luarea deciziilor.  

În ciuda eforturilor și a resurselor implicate pentru instruirea și buna funcționare a echipelor 

multidisciplinare, mai avem încă localități unde acestea nu activează la nivelul cuvenit și cazurile se 

discută doar la nivelul Comisiei Locale pentru Protecția Copilului aflat în Dificultate. Aceasta nu dă 

dovadă de iresponsabilitatea Asistentului Social Comunitar însă de imposibilitatea membrilor echipelor 

disciplinare de a participa în activitățile extra-serviciului deoarece din câte cunoaștem acestea nu sunt 

remunerate. 

Reieșind din cele expuse, în scopul eficientizării activității EMD, DGASPF a propus: 

a) Identificarea timpurie a cazurilor din comunitate prin activități de sensibilizarea a comunității față 

de condamnarea violenței, neglijării copiilor; 

b) Evitarea plasamentului de lungă durată în centrele de plasament; 

c) Evitarea separării copiilor; 

d) Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru a evita scoaterea acestora din comunitate; 

e) Promovarea serviciilor de plasament de tip familial, inclusiv pentru copii cu dezabilități; 
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f) Asigurarea accesului la servicii sociale, educaționale, medicale, ect. pentru toți copii, inclusiv 

pentru cei cu cerințe educaționale speciale (CES); 

g) Consolidarea competenților profesionale/instruirea continuă a membrilor echipei 

multidisciplinare; 

h) Includerea părinților în programe de consolidare a competențelor parentale; 

i) Planificarea resurselor financiare pentru asigurarea intervențiilor medicale/alte servicii de 

recuperare din exterior. 

La moment în primăria orașului Cahul sunt angajați  6 asistenți sociali comunitari și un asistent 

sociali comunitar pentru  s. Cotihana.  Fiecare asistent din orașul Cahul deservește câte aproximativ 

5000 de locuitori. De asemenea sunt angajați câte 2 asistenți în localitățile rurale cu un număr  mai mare 

de 3000 de locuitori, precum Slobozia Mare, Colibași, Manta, Crihana Veche. 

În scopul soluționării situațiilor de dificultate și luarea unor hotărâri, asistenții sociali comunitari 

au activat în cadrul comisiei formate la nivel local: Comisia Obștească și Consiliul Local pentru Protecția 

Drepturilor Copilului. Ședințele Consiliului Local pentru Protecția Drepturilor Copilului în cadrul cărora 

s-au analizat și discutat diverse cazuri ce țin de luarea unor măsuri de protecție în cazurile de prevenire 

a abandonului copiilor, prevenirea instituționalizării copiilor, încadrarea familiilor cu copii în situație de 

risc în cadrul Serviciul de Sprijin Familial, analizarea fișelor de sesizare, precum și prevenirea 

abandonului școlar. 

Metoda principală de lucru a asistenților sociali comunitari este managementul de caz, prin 

intermediul căreia asistentul social comunitar contribuie la soluționarea problemelor beneficiarilor. 

Lucrul cu dosarele instrumentate conform metodologiei managementului de caz: de Serviciul Sprijin 

familial au beneficiat110 copii. 

De asemenea,  în scopul prevenirii instituționalizării copiilor și a  separării copiilor de familia 

biologică având ca obiectiv depășirea situației de dificultate, în anului 2020 au fost referite de asistenții 

sociali comunitari către Centrul Maternal Cahul 4 cazuri. 

În vederea susținerii persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități, singuratice care nu au 

capacitatea de a se autoîngriji, asistenții sociali comunitari au pregătit dosarele pentru plasamentul în 

Azilul pentru persoanele în vârsta și persoanele cu dizabilități, instituții psihoneurologice, pentru 

instruirea patronajelor asupra persoanelor în vârstă și cu dizabilități. 

Pe lângă faptul că asistenții sociali comunitari susțin grupurile de beneficiari și persoane aflate 

în dificultate în vederea depășirii problemelor sociale, prestând servicii sociale primare, care se 

realizează conform managementului de caz, asigurând accesul beneficiarilor la prestațiile sociale 

precum: ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului, Serviciul Suport Monetar a beneficiat 31 

persoane, compensația pentru transport urban și interurban. 

În acest scop, asistenții sociali comunitari în comun  cu Autoritatea Publică Locală și alți parteneri 

din localitate au organizat și desfășurat diverse activități precum: mese rotunde și mese de binefacere, 

au fost distribuite pachete alimentare. Astfel, în multe din localitățile raionului Cahul , asistentului social 

comunitar i-a revenit cel mai important rol în organizarea și desfășurarea acestor activități.  

Pe parcursul anului 2020 am petrecut următoarele activități: 

 1 octombrie Ziua persoanelor în etate - repartizarea pachete cu produse alimentare; 



32 
 

 3 decembrie Ziua persoanelor cu dizabilitate s-au organizat vizite la domiciliu 

persoanelor cu dizabilități, cu oferirea pachetelor alimentare. 

 Asistenței sociali comunitar a participat la diverse seminare, instruiri profesionale de dezvoltare.  

 Unele din acestea sunt: 

1. Instruirea online ,, Abuzuri la aplicarea amenzilor,, 12.06.2020; 

2. ,, Cele mai mari provocări în domeniul prestării serviciilor sociale,, 15.07.2020; 

3. ANP Moldova 22/07/2020 ,,Dreptul de vecinătate,,; 

4. ANP Moldova 29/07/2020 ,, Dreptul de reprezentare în judecată,,; 

5. Milennium și DPI  Partners ,, Comunicarea în dependență de litigiu,, - 6 ore; 

6. ,,Indicatori de îngrijire laternativă a copiilor,, 9 ore; 

7. ANP Moldova ,,Prevenirea HIV,,; 

8. ,,Siguranța online a copiilor,, fundația Soros Moldova; 

9. ,, Funcționarea EMD la nivel local,,; 

10. ,,Discriminarea,, organizat de Oficiul Consiliului EuropeiChișinău. 

 

3.2 SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU 

 

Înconformitate cu Legea nr.123 din 18 iunie 2010 cu privire la Serviciilesociale, Hotărîrea 

Guvernului nr.1034 din 31.12.2014,pentruaprobareaRegulamentului - cadru al serviciului de îngrijire 

socială la domiciliuși a standardelorminime de calitate, şi decizia Consiliului Raional Cahul nr.05/13-III 

din 28.05.2015, cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de îngrijire socială la domiciliu, 

îngrijireasocială la domiciliu reprezintă o gamă de servicii și facilități acordate la domiciliu persoanelor 

vîrstnice și persoanelor cu dizabilități, lipsite de suport din parteacopiilor, pentru ca aceștia să aibă un 

trai decent și cît posibil independent înpropriile case.Scopul Serviciului este prestarea calitativă a 

serviciilor de îngrijire la domiciliul beneficiarilor în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora.  

Obiectivele Serviciului sunt: 

- Asigurarea  prestării serviciilor calitative de îngrijire la domiciliu întru facilitarea integrării 

sociale a beneficiarilor, în conformitate cu necesitățile speciale și particularitățile de dezvoltare 

individuală și activizarea eforturilor proprii; 

- Prevenirea instituționalizării prin menținerea persoanelor înmediul familial și comunitar; 

- Încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viață pe cît posibil independent în familie și 

comunitate; 

- Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele vîrstnice 

și cu dizabilități; 

- Asigurarea evidenței centralizate a potențialilor beneficiari care locuiesc în razaunității teritorial-

administrative. 

Astfel, în perioada raportată, de Serviciul îngrijire socială la domiciliu beneficiază:  

 416- pensionari;  

 29 - persoane cu dizabilități severe;  

 71 – persoane cu dizabilități accentuate; 

 11persoane cu dizabilitățimediu. 
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 Funcţia de şef îngrijire socială la domiciliu se instituie în raport de o unitate pentru 30 lucrători 

sociali, iar unitatea de lucrători sociali pentru 10-12 persoane îngrijite la domiciliu în localităţile urbane 

şi 8-10  în localităţile rurale. Lucrătorii sociali prestează servicii conform Regulamentului - cadru al 

Serviciului de îngrijire socială la domiciliu pensionarilor  şi  invalizilor, care necesită ajutor permanent. 

Pe  parcursul anului 2020 au fost încadrați în serviciu 53 depersoane, excluse din serviciu 15 

persoane și tot în această perioadă au decedat 45 de beneficiari. 

 

 

 

 

Asigurarea cu prînzuri calde la domiciliu a persoanelor imobilizate și socialmente vulnerabile de la 

cantine sociale se efectuează în următoarele sate:  

Cahul 

 

 

 

s. Borceag s. Văleni s.  Roşu 

 

 

s. Burlăceni s. Zîrneşti 

s. Baurci  -       

Moldoveni,Andrușul de 

Sus, Andrușui de Jos 

Total 

Pro- 

Lumina 

 

MAX 

Borciag 

Olanda 

Centrul 

,,Nadejda” 

Biserica 

Ortodoxă 

Confesiune 

Religioasă 

Confesiunea  Religioasă  

9 

benefi

ciari 

5 

beneficia

ri 

3 

beneficiari 

1 

beneficiari 

2 

beneficiar 

6 

beneficiari 

26 

 

Astfel, de prînzuri calde în localitățile rurale beneficiază  17  de persoane, iar în or. Cahul – 9 persoane. 

De asemenea, au fost repartizate gratuit lemne pentru beneficiarii serviciului din următoarele primării: 

Borceag, Chiselia Mare, Frumușica – 11 persoane cîte 4 m3, iar în Doina – 7 persoane cîte 1 m3.   

Vizitele  beneficiarilor: 

Localitatea Numărul  

lucrătorilor  

sociali 

Număr  de  beneficiari 

Total Persoane     

cu dizabilităţi 

severe 

Persoane cu 

dizabilităţi 

accentuate 

Persoane cu 

dizabilităţi 

mediu 

Pensionari 

Sect. Cahul 26 182 12 31 8 131 

Sect. Slobozia Mare 26 234 17 40 3 174 

Total 52 416 29 71 11 305 

 Sect.  Cahul Sect.  Slobozia Mare Total 

Luaţi  la  deservire 28 25 53 

Decedaţi: 16 29 45 

Excluși din serviciu 12 3 15 
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Pe  parcursul  anului 2020  au  fost  petrecute  vizite  la  domiciliul   beneficiarilor din următoarele 

sate: Baurci Moldoveni, Moscovei, Crihana Veche, Andrușul de Sus, Badicul Moldovinesc, Doina, 

Chircani  23 de  beneficiari în or. Cahul, A.I.Cuza, Pelinei, Colibași, Slobozia Mare, Văleni, Cîșlița Prut 

55 de beneficiari.  

 

3.3 SERVICIUL   ASISTENȚĂ  PERSONALĂ 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr 123 din 18 iunie 2010 cu privire la Serviciile sociale, 

Hotărârii Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi 

funcţionare a Serviciului social „Asistenţă personală”, în baza deciziei Consiliului Raional Cahul nr 

06/14-III din 27.09.2013 „Cu privire la instituirea Serviciului social de Asistenţă Personală, şi a Legii 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități severe, are dreptul, în baza 

evaluării de către comisia multidisciplinară,  la un asistent personal. 

Asistentul personal al persoanei cu dizabilități severe – este persoana care supraveghează, acordă 

asistenţă şi îngrijire persoanei cu dizabilităţi severe în baza planului de recuperare, respectiv și a planului 

individual de servicii al persoanei cu dizabilităţi severe. Asistentul personal oferă servicii de însoţire, 

îndrumare , îngrijire personală, alimentaţie, igienă în mediul obişnuit, natural al persoanei care îl solicită. 

Asistenţii personali sunt instruiți şi monitorizațiîn privinţa respectării programului individual de asistenţă 

şi de integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi severe, în cazurile în care le sunt prescrise programe 

speciale de reabilitare. 

Scopul Serviciului este de a oferi asistență și îngrijire copiilor și adulților cu dizabilități severe, în 

vederea favorizării independenței și integrării lor în societate. Serviciul social „Asistența personală” este 

unul din cele mai solicitate servicii la nivel local și reprezintă o necesitate stringentă pentru majoritatea 

persoanelor cu dizabilități severe. Pe parcursul anilor de activitate a serviciului s-a remarcat un impact 

pozitiv asupra beneficiarilor în special și asupra comunității în general. În urma intervențiilor realizate 

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

Obiectivele Serviciului sunt: 

 

1) oferirea unor servicii 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 câmpul muncii; 

3) prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi; 

4) sprijinirea beneficiarilor să menţină şi să dezvolte relaţii sociale în familie şi comunitate. 

 

Printre avantajele serviciului „Asistența personală” putem menționa următoarele:  

-  serviciul este prestat în mediul familial;  

-  în calitate de asistent personal poate fi angajată rudă apropiată a beneficiarului; 

-  munca asistentului personal este retribuită, astfel, rudele angajate în calitate de asistent personal 

sunt remunerate pentru munca prestată și pot acumula stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei 

pentru limită de vârstă;  

-  serviciul oferă posibilitatea creșterii veniturilor familiei beneficiarului, în cazul în care în calitate 

de asistent personal este angajat un membru a familiei beneficiarului;  
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- serviciul previne instituționalizarea persoanelor cu dizabilități;  

- serviciul facilitează accesul la educație și încadrare în câmpul muncii a persoanelor cu 

dizabilități;  

-  serviciul sprijină beneficiarii să mențină și să dezvolte relații sociale în familie și comunitate. 

I. Dinamica angajării asistenţilor personali. 

 
Nr 

d/o 

Nr. total de 

asistenţi 

personali 

angajați 

Nr. total de beneficiari Încadrări 

asistenţi 

personali 

Încetări 

dosare de 

angajare 

Contracte  de muncă încheiate cu 

asistenţii personali angajați 

 copii adulţi perioadă 

determinată 

perioadă 

nedeterminată 

Total 123 34 89 25 9 37 86 

 

La 123 asistenți personali, sunt angajați 3 șefi ai serviciului social „Asistență personală“ totalul 

fiind 125 persoane.  

În decursul anului 2020 au fost înregistrate 40 cereri de solicitare a Serviciului social Asistență 

Personală. 

II. Monitorizarea  şi problemele sesizate. 

 Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate 235 vizite de monitorizare și evaluare a următoarele 

aspecte: 

 modul în care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale ale asistentului personal; 

 evaluarea socială şi psihologică atât a asistentului personal cât şi a beneficiarului cu dizabilităţi 

severe, în vederea angajării asistentului personal în baza contractului individual de muncă. 

 

3.4 AJUTORUL SOCIAL 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutor social, 

HotărâriiGuvernuluinr.1167 din 16.10.2008 prezenta lege are  drept scop asigurarea unui venit lunar 

minim garantat pentru familiile defavorizate prin acordarea unui ajutor social stabilit în conformitate cu 

evaluarea venitului global mediu lunar al fiecărei familii și cu nevoia acesteia de asistență socială. 

    De dreptul  la ajutor social și/sau la ajutor pentru perioada rece a anului  beneficiază familiile 

defavorizate în cazul în care toți  membrii adulți ai acesteia se încadrează în cel puțin una dintre 

următoarele situații: 

a) au atins vârsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislației; 

b) sânt persoane încadrate în diferite grade de dezabilitate; 

c) sânt șomeri înregistrați la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială 

își au domiciliul și care nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării 

forței de muncă și la lucrări publice de agenții; 

d) se află în perioada dintre săptămâna a 30- a de sarcină și săptămâna a 12-a după naștere în cazul în 

care copilul se naște mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijește un copil până la 

vârsta de 3 ani; 
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e) îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijirea din partea unei terțe persoane conform 

concluziei consiliului medical consultative al instituției medico-sanitare publice; 

f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parțial, din activitatea de 

antreprenorial sau din activități legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităților. 

     Pentru determinarea dreptului la ajutor social și la ajutor pentru perioada rece a anului, solicitantul 

sau reprezentantul legal al familiei, trebuie să depună cerere pentru acordarea ajutorului social.  

      Cererea, prezentată cu toate actele confirmative necesare, se acceptă și se înregistrează de către 

reprezentantul direcției/secției asistență socială și protecție a familiei într-un registru special. 

Solicitantului i se eliberează o recipisă de primire a cererii, indicându-se data și numărul de înregistrare. 

Conform Hotărârii Guvernului Nr. 578/2019au fost operate modificări în Hotărârea Guvernului 

nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plata a ajutorului 

social, astfel, cuantumul pentru perioada rece a anului a fost modificat de la 350 lei la 500 lei.  

Ajutorul social și ajutor pentru perioada rece a anului care acordă familiilor sărace din cele mai 

sărace conform Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, în perioada anului 2020 

au fost verificate 5647 cereri pentru acordarea ajutorului social familiilor cu venituri mici și familiilor 

vulnerabile, dintre care conform sistemului informațional automatizat SIAAS implementat de către 

Ministerul Sănătății, Muncii Protecției Sociale al Republicii Moldova, ajutor social  au beneficiat 1218 

familii, iar 3914 au beneficiat doar de ajutor pentru perioada recea anului în cuantumul de 500,00 lei, au 

primit decizii negative din motive neîncadrării în sistemul calcului de ajutor social 515 de beneficiari. A 

avut loc conlucrarea lunară cu Casa Teritorială de Asigurări Sociale Cahul privind verificarea IDNP a 

beneficiarilor de ajutor social, elaboratoarea listelor de plată și a registrului de ajutor social și perioada 

rece a anului și prezentarea acestora la CTAS Cahul și Poșta Moldovei.Pe parcursul anului 2020 s-a dat 

răspuns la 52 petiții parvenite de la adresările cetățenilor și de la organele instanțelor ierarhic 

superioare,s-au întocmit 472 ordine privind stoparea plății de ajutor social al familiilor care nu 

îndeplinesc condițiile stabilite de legislației. 

 S-au petrecut ședințe de supervizare cu asistenții sociali comunitari cu Legile, Regulamente,  

Instrucțiuni ce țin de domeniul ajutorului social și/ sau perioada rece a anului. Au fost  efectuat vizite la 

domiciliul a persoanelor/ familiilor care beneficiază de ajutor social pentru verificarea corectitudinii 

incluse în cereri. Întocmirea rapoartelor despre acordarea ajutorului social în r-l Cahul  Pe parcursul anul 

2020 au fost înregistrate 79 de șomeri din familiile beneficiare de ajutor social, care au prestat activități 

de interes comunitar.Ajutorul social și/sau ajutorul perioada rece a anului  neîncasat în legătură cu 

decesul solicitantului se stabilește și se achită inclusiv pentru luna decembrie, în baza permisiunii 

eliberate de către Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei, unui membru adult al 

familiei sau, în cazul lipsei acestuia, persoanei care dovedește că a suportat cheltuielile ocazionate de 

deces,în anul 2020 Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Cahul a eliberat 110 

permisiuni pentru Poşta Moldovei. 

 

3.5 SERVICIUL SOCIAL DE SUPORT MONETAR ADRESAT FAMILIILOR/ 

PERSOANELOR DEFAVORIZATE 

Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Serviciului social de 

suport monetar familiilor/persoanelor defavorizate (în continuare - Serviciu). 
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1. Serviciul este instituit în baza deciziei Consiliului raional Cahul, în cadrul Direcției 

Generale Asistenţă Social și Protecție a Familiei Cahul (în continuare DGASPF).. 

2. Serviciul este un serviciu social specializat şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate 

cu prezentul Regulament şi prevederile legislaţiei în vigoare. 

3.  Serviciul are misiunea de a susţine familiile/persoanele defavorizate în contextul 

prevenirii/limitării/depăşirii situaţiilor de dificultate în vederea prevenirii marginalizării 

şi excluziunii socio-economice. 

Organizarea şi funcţionarea Serviciului este asigurată de managerul Serviciului în colaborare cu 

specialiştii DGASPF, conform prevederilor prezentului Regulament. Cuantumul suportului monetar nu 

va depăşi suma de 6000,00 lei. 

Suportul monetar se acordă printr-o singură plată sau o plată lunară, pentru o perioadă 

determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni. 

Achitarea suportului monetar se efectuează prin intermediul prestatorului de servicii de plată 

desemnat de beneficiar conform legislaţiei în vigoare. Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru 

satisfacerea necesităţilor de bază (alimentaţie, îmbrăcăminte, obiecte de primă necesitate) sau pentru 

reparaţia locuinţei şi/sau reparaţia/construirea sobei, adaptarea locuinţei la necesităţile persoanei/familiei 

defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei şi pentru încălzire în sezonul rece, 

procurarea mobilierului adaptat la necesităţi, precum şi alte necesităţi stabilite în planul individualizat 

de asistenţă Suportul monetar se acordă, o singură dată pe parcursul anului în curs (indiferent dacă este 

o singură plată sau lunară). 

În perioada anului 2020 din Fondul de susținere a populație persoanelor socialmente vulnerabile 

au fost preconizați 453,6 mii lei. Au fost alocate mijloace în sumă de 151,2 mii lei pentru anul 2020. 

Suma în cauză conform avizelor privind acordarea/neacordarea suportului monetara comisiei pentru 

protecția persoanelor aflate în situații de dificultate, au beneficiat 37 familii/persoane defavorizate. 

Sumele suportului monetar acordate au fost: suma minimă - 2000,00 lei și cea maximă de – 6000,00 lei, 

sau utilizat din fondul de susținere, suma de 151,2 mii lei. 

Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material (în continuare – 

Regulament) prevede modalitatea de stabilire şi plată a ajutorului material unor categorii de persoane, 

conform Legii Fondului de susținere a populației nr. 827 - XIV din 18 februarie 2000. 

1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie: 

ajutor material anual – plată anuală acordată persoanelor specificate în art. 5 pct. 1) lit. a)-f) din Legea 

Fondului de susținere a populației nr. 827 - XIV din 18 februarie 2000, conform prevederilor prezentului 

Regulament; 

compensaţie parţială a cheltuielilor – plată unică acordată pentru compensarea parțială a cheltuielilor de 

transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova, conform 

prevederilor prezentului Regulament. 

2. Ajutorul material este o formă de asistenţă socială nerambursabilă pentru acordarea unui suport 

financiar unic categoriilor de persoane cetățeni ai Republicii Moldova specificate în capitolul II din 

prezentul Regulament. 
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3. Ajutorul material este acordat de către Agenția Națională Asistență Socială prin intermediul 

prestatorului de servicii de plată din mijloacele Fondului de susţinere a populaţiei (în continuare – Fond). 

4. Beneficiază de dreptul la ajutor material anual următoarele categorii de cetățeni ai Republicii 

Moldova: 

 Persoanele cu dezabilități de pe urma războiului din Afganistan şi familiile (soţii, iar în cazul 

lipsei acestora, unul dintre părinţi) ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă din 

Afganistan. În anul 2020, de ajutor material unic au beneficiat 6 participanți în mărime de 

1000,00 lei (una mie lei). 

 Persoanele cu dezabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi 

independenţei Republicii Moldova şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre 

părinţi) ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii 

teritoriale şi independenţei Republicii Moldova; În anul 2020, de ajutor material unic au 

beneficiat 8 participanți în mărime de 1000,00 lei (una mie lei). 

 Persoanele cu dezabilități a căror dezabilitate este cauzată de participarea la lichidarea 

consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică 

sau au devenit cu dezabilități în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a 

consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului 

militar ori special şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţi) ale 

participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi. În anul 2020, 

de ajutor material unic au beneficiat 57 participanți, în mărime a câte 1000,00 lei (una mie lei). 

 Victimele reabilitate ale represiunilor politice din anii 1917–1990. În r-nul Cahul sunt 

înregistrate 197 participanți. 

 Soţii supraviețuitori ai participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau ai 

persoanelor cu dezabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate; În anul 2020, 

de ajutor material unic au beneficiat 11 soții în mărime de 1000,00 lei(una mie lei). 

 Participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate la art. 7 alin. 

(2) pct. 1) lit. a)-e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, persoanele cu dezabilități de pe 

urma celui de-al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. 

a) din legea menţionată, precum și persoanele care au fost încadrate în grad de dezabilitate în 

urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strângerea 

muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea 

Război Mondial. De ajutor material unic au beneficiat 5 persoane a câte 10000 lei (zece mii lei). 

 Persoanele asimilate participanţilor la război din rândul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) 

pct. 2) lit. a)-c) și e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, precum și persoanele antrenate 

de organele puterii locale la strângerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului 

și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial. De ajutor material unic au beneficiat 4 

persoane a câte 5000 lei (cinci mii lei). 

Au dreptul la ajutor material anual soţia/soţul ce fac parte din categoriile specificate la subpunctele 

1), 2), 3) și 5), care s-au aflat în relaţii de căsătorie cu persoana căzută la datorie sau, după caz, decedată, 

la data decesului acesteia. 

5. Beneficiază de dreptul la compensaţie parţială a cheltuielilor cetățeanul Republicii Moldova 

domiciliat pe teritoriul acestuia care demonstrează că a suportatcheltuielile de transportare de peste 

hotare a corpului neînsuflețit al cetățeanului Republicii Moldova, în conformitate cu prezentul 

Regulament 

3.6  SERVICIUL SOCIAL  „PACHET ALIMENTAR UNIC” 
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Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Serviciului social „Pachet 

alimentar unic” persoanelor/familiilor defavorizate (în continuare - Serviciu) de acordarea pachetelor 

sociale – produse alimentare persoanelor socialmente vulnerabile, care fac parte din următoarele 

categorii: 

 persoană singuratică/pensionară; 

 persoană cu dezabilități; 

 familie monoparentală (un singur părinte/reprezentant legal); 

 familie numeroasă (cu trei sau mai mulți copii); 

 familie defavorizată, aflată în situație de criță; 

 beneficiar al serviciului/prestației sociale aflate în dificultate. 

Serviciul are drept scop susținerea familiei/persoanei defavorizate, beneficiarilor serviciilor 

prestațiilor sociale pentru prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor de dificultate, precum și pentru 

prevenirea excluziunii sociale acestora, în baza necesităților identificate. 

În anul 2020 au fost acordate pachete alimentare unice persoanelor/familiilor socialmente 

vulnerabile, cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor în Etate – 650 pachete cu produse alimentare şi 

cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dezabilitate – 476 pachete cu produse alimentare ( costul 

unui pachet 138,00 lei). 

S-au transferat din contul obţinut din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 0,1 la sută din 

suma achitată la cumpărarea de către persoanele fizice a valutei străine în numerar şi a cecurilor de 

călătorie în valută străină contra mijloace băneşti în numerar la punctele de schimb valutar ale băncilor 

licențiate şi la schimb valutar conform legislaţiei. Suma totală transferată – 155388,00 lei. 

 

3.7 SERVICII RECUPERARE/REABILITARE ȘI TRATAMENT BALNEO- SANATORIAL 

Agenția Națională Asistență Socială are în subordine Centrele Republicane pentru 

persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi (adulte) ,,Speranţa,, din or. Vadul lui Vodă, mun. 

Chișinău şi ,,Victoria,, din or. Sergheevca, Ucraina , în care perioada de reabilitare medicală pentru o 

persoană o constituie 21 zile calendaristice. Evidenţa şi distribuirea biletelor de reabilitare medicală în 

centrele menţionate se duce în conformitate cu Regulamentul ,,Cu privire la evidenţa şi distribuirea 

biletelor de reabilitare medicală persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi ,” aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.372 din 6 mai 2010 

Pe parcursul anului 2020, prin Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Cahul 

sau repartizat 24 bilete de reabilitare pensionarilor şi invalizilor. 

Cu achitarea de 30% din costul mediu al unui bilet de recuperare medicală au beneficiat, 

persoanele cu dizabilităţi de grad sever şi accentuat, angajate în cîmpul muncii, persoanele cu dizabilităţi 

de gradul mediu neangajate în cîmpul muncii, însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi de gradul sever, care 

potrivit concluziei Consiliului de expertiză medicală, vitalităţii necesită ajutor permanent din partea altei 

persoane. Persoanele cu dizabilităţi de gradul mediul angajate în cîmpul muncii, persoanele în vîrstă 

beneficiare de pensii limita de vîrstă, pensii de invaliditate sau de alocaţii sociale de stat, angajate în 
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cîmpul muncii, înregistrate oficial, vor achita 70% din preţul mediul al unui bilet. S-au înregistrat în 

registrul de evidența a solicitanților de bilete 105 cereri. 

De asemeni în contextul reabilitării și recuperării DGASPF Cahul, deține servciul protezare şi 

ortopedie care a fost instituit în scopul creării accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, care 

necesită ajutor protetico-ortopedic, la serviciile sociale conform “Regulamentului cu privire la modul 

de asigurare a unorcategorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului RM nr.567 din 26 iulie 2011”.  

Pe perioada anului 2020 persoanele cu dizabilităţi locomotorii au fost asigurate cu articole 

protetico-ortopedice după cum urmează: 

Încălţăminte ortopedică - 400 persoane; 

Premergătoare - 25persoane; 

Bandaje - 12 persoane; 

Corsete - 162 persoane; 

Cărucioare - 38 persoane; 

Scaun-wiceu- 15 persoane. 

CAPITOLUL IV EXECUTAREA BUGETULUI PENTRU ANUL 2020 

Descrierea generală a executării bugetului pentru trimestrul IV al anului 2020 

 

I. Venituri: 

Pentru anul 2020 au fost aprobate venituri în sumă de 33.295.400,00 lei, precizate pe parcursul 

36.046.800,00 lei, și executate la data de 31.12.2020 –29.756.166,43 lei, ceia ce constituie 

82.5%.Totodată, DGASPF Cahul, a avut venituri de la perceperea taxei de la cumpărarea valutei în sumă 

de 217.145,84 lei, și transferuri cu destinație speciale intre  primite între bugetul de stat și bugetele locale 

în valoare de 1.430.038,92 lei. 

II. Cheltuieli: 

Pentru   anul 2020au fost aprobate cheltuieli în suma de 33.295.400,00 lei dintre care:  

-cheltuieli în sumă de 31.330.200,00 lei; 

-active nefinanciare în sumă de 1.965.200,00 lei. 

La compartimentul cheltuieli precizatulpentru trimestrul IV al anului 2020 au fost în mărime de 

36.046.800,00lei, dintre care: 

-cheltuieli în sumă de 34.006.600,00 lei; 

-active nefinanciare în sumă de 2.040.200,00lei. 

Pe parcursul anului 2020au fost executate cheltuieli și active nefinanciare în sumă de29.692.266,45lei 

ceia ce constituie 82,4%, dintre care: 

-cheltuieli în sumă de 28.031.067,11 lei ceia ce constituie 82,4%; 

-active nefinanciare în sumă de 1.661.199,34 lei ceia ce constituie 81,4%. 

 

III. Descrierea informației din Bilanț: 
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La situația de 31.12.2020, activele din bilanț înregistrate după închiderea anuală au constituit 

2.686.634,84lei, dintre care: 

- mijloace fixe = 5.303.744,99 lei; 

- uzura mijloacelor fixe = 3.679.251,52 lei; 

- amortizarea activelor nemateriale = 24.644,09 lei; 

- stocuri de materiale circulante = 784.862,45 lei; 

- creanțe interne - constituie 301.923,01 lei. 

În pasivul bilanțului s-a fixat suma totală de 2.686.634,84 lei dintre care: 

- alte datorii ale instituțiilor bugetare = 1.796.699,22 lei; 

- rezultatul financiar al instituției publice din anul curent = -366.887,60lei; 

- rezultatul financiar al instituției publice din anii precedenți = 1.321.391,07 lei; 

- corectarea rezultatelor anilor precedenți ale instituțiilor  bugetare = -64.567,85 lei. 

 

IV.  Descrierea informației din Raportul privind veniturile și cheltuielile: 

Pe perioada trimestrului anului 2020, au fost înregistrate venituri efective în valoare de 

31.372.930,53lei, dintre care: 

- Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor (142): 217.145,84lei; 

- Donații voluntare: 1.463.901,41 lei; 

- Alte venituri și finanțări:28.261.844,36 lei; 

- Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale: 1.430.038,92lei. 

La situația de 31.12.2020, s-au consemnat cheltuieli totale în sumă de 31.739.818,13lei, dintre care: 

- Remunerarea muncii : 17.782.208,83 lei; 

- Contribuții și prime de asigurări obligatorii: 4.878.087,89lei; 

- Bunuri-cheltuieli privind utilizarea stocurilor: 1.416.533,82lei; 

- Servicii: 839.842,48lei; 

- Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe: 278.033,55 lei; 

- Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale: 1.680,00 lei; 

- Prestații de asistență socială:4.733.882,55 lei; 

- Prestații sociale ale angajaților: 79.913,26 lei; 

- Alte cheltuieli capitale: 55.890,49 lei; 

- Alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare: 1.673.745,26 lei. 

Astfel, rezultatul financiar la perioada 31.12.2020, a constituit -366.887,60lei. 

 

CAPITOLUL V SARCINI PENTRU ANUL 2021 

Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, 

prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, colectivitatealocală şi societatea civilă intervin 

pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot 

genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților. Din 

aceste considerente DGASPF Cahul pentru o mai buna funcționare își propune ca sarcini pentru anul 

2021 următoarele acțiuni: 

 Informarea și sensibilizarea populației privind problemele sociale din comunitate și 

organizarea activității în vederea prevenirii și stopării extinderii problemelor sociale în 

comunitate; 
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 Creșterea calității serviciilor sociale, respectarea standardelor de calitate din domeniul 

social; 

 Încurajarea și promovarea activităților de voluntariat; 

 Realizarea unor noi interrelații întrepersoanele dezavantajate și insțitutiilede 

asistențăsocială. 

 


