
Notă informativă 

privind activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Criuleni 

în anul 2013 şi obiectivele pentru anul 2014 

 

Obiectivul de bază al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 

constă în contribuţia la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin 

asigurarea asistenţei sociale în raion, promovarea şi implementarea legislaţiei în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului, crearea, dezvoltarea şi acordarea 

serviciilor de asistenţă socială la nivel teritorial în conformitate cu politica 

naţională şi strategiile din domeniu. 

În acest scop au fost create un şir de servicii sociale, cum ar fi: 

• Îngrijire socială la domiciliu (ÎSD); 

• Asistenţă socială comunitară; 

• Case de tip familial; 

• Asistenţă parentală profesionistă; 

• Asistenţă personală. 

Unul din cele mai răspândite servicii este serviciul de ajutor social la 

domiciliu pensionarilor solitari şi cetăţenilor inapţi de muncă. În cadrul serviciului 

sunt angajaţi 43 lucrători sociali care deservesc 364 persoane solitare şi inapte de 

muncă. 

În scopul mobilizării comunităţii în vederea rezolvării diferitelor probleme 

stringente pentru bătrînii aflaţi la evidenţa Serviciul ÎSD s-au înaintat 64 

demersuri, scrisori oficiale cu scopul uşurării vieţii acestora. 

În cadrul serviciului asistenţă socială comunitară sunt angajaţi 32 asistenţi 

sociali. Anual sunt evaluaţi privind calitatea prestării serviciilor sociale şi aplicarea 

managementului de caz la realizarea intervenţiei în cazul persoanelor în diferite 

situaţii de risc și persoanelor cu dizabilităţi. 

Pentru a asigura formarea profesională continuă a personalului angajat în 

Direcţia AS şi PF, au fost organizate întruniri lunare şi seminare instructive 

trimestriale cu toţi angajaţii direcţiei (98 persoane): specialişti, asistenţi sociali ce 

activează în cadrul serviciului asistenţă socială comunitară, lucrători sociali ce 

activează în cadrul serviciului de îngrijire socială la domiciliu, asistenţi parentali 

profesionişti şi părinţi educatori.  

În această perioadă au fost organizate şi desfăşurate 12 şedinţe ale Consiliului 

de administrare a FLSSP, unde s-au examinat demersurile solicitanţilor de ajutor 

material. Din sursele Fondului de susţinere socială a populaţiei, au fost acordate 

3264 ajutoare materiale în sumă de 2 mln 147 mii 100 lei. Au beneficiat de 

ajutoare financiare cu destinaţie specială următoarele categorii:  

• participanţii Marelui Război pentru Apărarea Patriei; 

• participanţii la avaria de la Cernobîl; 

• de ziua mondială a copiilor; 

• către şcolarizare; 

• persoanele în etate; 



• persoane cu dizabilităţi; 

• participanţii la conflictul Transnistrean; 

• participanţii la războiul din Afganistan; 

• persoanele supuse represiunilor politice. 

În Direcția AS şi PF au parvenit 2139 de cereri pentru acordarea ajutorului 

social, dintre care 1400 de solicitanţi au beneficiat de ajutor social, iar 739 cereri 

au  fost refuzate. Comparativ cu anii precedenţi numărul beneficiarilor de ajutor 

social a scăzut considerabil. Analizînd numărul de cereri cu privire la ajutorul 

social pentru perioada rece, vedem o creștere considerabilă  pentru lunile ianuarie – 

martie 2013, în această perioadă au beneficiat 277 familii, a cîte 200 lei lunar. 

Pentru lunile noiembrie - decembrie 2013 au beneficiat 367 de familii, a cîte 250 

lei lunar. 

În perioada 23 iulie – 6 septembrie s-a desfăşurat misiunea de inspecţie, care 

a avut ca obiectiv de bază verificarea respectării prevederilor actelor normative 

care reglementează acordarea ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a 

anului. În raportul prezentat de Inspecţia Socială au fost indicate încălcările şi 

abaterile de la legislaţia în vigoare depistate şi constatate în procesul de inspecţie, 

precum şi recomandări pentru înlăturarea lor în procesul de stabilire şi acordare a 

ajutorului social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului. Au fost evaluate 

condiţiile de trai ale unor familii din raion, întocmind anchete sociale, procese 

verbale, iar familiilor care au fost identificate că au beneficiat de ajutor social 

nejustificat, li s-au întocmit ordine de rambursare a sumelor primite. 

În anul 2013, 175 de persoane au beneficiat de bilete de reabilitare medicală 

prin intermediul Direcţiei AS și PF, dintre care: 100 persoane la centrul „Victoria”, 

71 persoane la centrul „Speranța”, 3 persoane la centrul „CREPOR”, o persoană la 

centrul „Codru”. Pentru anul 2013 au înaintat cereri 364 solicitanţi. 

De asemenea, 283 persoane cu dizabilităţi ale aparatului locomotor au 

beneficiat de compensaţii în sumă de 132.850 lei. Iar de compensaţii pentru 

călătorii în mijloace de transport acordate persoanelor cu dizabilităţi accentuate şi 

severe, au beneficiat 3194 persoane, în sumă de 883.400 lei. 

2 persoane vîrstnice şi cu dizabilităţi au fost cazate în instituţiile sociale 

rezidenţiale. 

 În baza raportului ce ţine de acordarea ajutorului protetico-ortopedic, 

numărul total de beneficiari este de 687 persoane. 34 de persoane necesită 

cărucioare şi sînt înaintate demersurile către CREPOR. Pe parcursul anului, 3 

solicitanţi au beneficiat de cărucioare. 

  Din motivul neîndeplinirii obligaţiunilor părinteşti, în această perioadă, au 

fost instituționalizați 18 copii în instituţiile rezidenţiale. 7 copii au fost 

dezinstituţionalizaţi, fiind reintegrați în familiile biologice sau lărgite și a fost 

prevenită instituționalizarea a 5 copii. 

  Totodată, în cadrul raionului activează două servicii de tip familial: case de 

copii de tip familial şi asistenţa parentală profesionistă, unde sunt plasaţi 17 copii. 

În raionul Criuleni sunt înregistraţi 16 990 de copii dintre care: 3015 copii 

fac parte din familii socialmente vulnerabile şi în situaţie de risc; 1393 de copii 

sunt cu un părinte plecat peste hotare, iar 388 cu ambii părinţi peste hotare. Astfel, 

în scopul promovării politicii statului în domeniul protecţiei dreptului copilului, 



precum şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii copilului şi familiei, în raionul Criuleni 

activează de mai mulţi ani: 

 Centrul de zi „Speranţa”(pentru copiii cu dizabilităţi – 44 beneficiari); 

Centrul de reabilitare pentru copii cu necesităţi educative speciale la 

grădiniţa de copii „Spicuşor”, or.Criuleni  (30 de beneficiari); 

Centrul de zi „Copilărie, adolescenţă, familie” (30 de beneficiari); 

Centrul de zi pentru copii cu cerinţe educative speciale şi familii social 

vulnerabile„Încredere” din s. Hruşova (37 copii). 

Centrul comunitar de dezvoltare timpurie a copiilor de vîrsta 3-7 ani 

„Voinicel” din s.Hîrtopul Mic (47 copii); 

Centrul de zi pentru copii cu necesităţi speciale „Empatie” din  s. 

Dubăsarii Vechi (40 beneficiari); 

Clase incluzive în gimnaziul Măşcăuţi, Hîrtopul Mare şi grupe incluzive 

de copii în grădiniţele din s. Măşcăuţi şi or. Criuleni.  

Centrul Resurse pentru tineret UNIT (pentru adolescenţi şi tineri - 60 de 

beneficiari). 

Pentru categoriile de populaţie defavorizate, în raion au activat 3 cantine 

sociale: Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Speranţa” (44 de copii 

primesc hrană gratuită de 2 ori în zi), Centrul de zi şi plasament temporar 

pentru reabilitarea persoanelor în etate şi cu dizabilităţi „SOS” (37 de 

persoane), Asociaţia obştească „Concordia” din s. Dubăsarii Vechi (120 de 

persoane). 

193 copii din familii social-vulnerabile au beneficiat de foi de odihnă în 

sezonul estival, s-au odihnit şi şi-au întremat sănătatea în tabăra „Cristiano” din s. 

Slobozia-Duşca şi „Prietenia” din s. Coşniţa. 

Acţiunile Direcției AS şi PF, în parteneriat cu APL, serviciile descentralizate 

şi desconcentrate abilitate, ONG vor fi direcţionate spre realizarea obiectivelor 

prioritare stipulate în planul strategic de dezvoltare social-economică pe perioada 

2012-2015: 

• sistematizarea bazei de date a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească şi a 

celor aflaţi în dificultate. 

• studierea, sintetizarea, promovarea şi implementarea legislaţiei în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului; 

• dezvoltarea serviciilor prin asigurarea asistenţei sociale în raionul Criuleni şi 

îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate în conformitate cu 

politica naţională şi strategiile din domeniu; 

• dezvoltarea şi implementarea serviciului de „Asistenţă Personală”, acordat 

persoanelor cu dizabilităţi severe. 
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