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În anul 2012, activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a Consiliului raional Criuleni 

s-a axat pe realizarea obiectivelor trasate, reieşind din cerinţele Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale 

şi Familiei, Consiliului raional şi a Preşedintelui raionului, stipulate în planul de acţiuni pentru anul 

2012 întru realizarea strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Criuleni pentru perioada 

2012-2015, după cum urmează: 

 contribuţia la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenţei 

sociale în raionul Criuleni; 

 dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistenţă socială la nivel teritorial în conformitate cu 

politica naţională şi strategiile din domeniu; 

 satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate; 

 implementarea unor programe specifice privind protecţia copiilor şi familiei şi protecţia 

persoanelor cu dizabilități. 

În acest scop, asistenţii sociali au fost evaluaţi privind calitatea prestării serviciilor sociale şi aplicarea 

managementului de caz la realizarea intervenţiei în cazul persoanelor cu dizabilități. 

Unul din cele mai răspîndite servicii este serviciul de ajutor social la domiciliu acordat pensionarilor 

solitari şi cetăţenilor inapţi de muncă. 

Serviciul de îngrijire la domiciliu reprezintă o alternativă față de îngrijirea în instituţii. În scopul 

îmbunătăţirii calităţii serviciilor de îngrijire socială la domiciliu, monitorizării activităţii lucrătorilor sociali, 

precum şi evaluarea noilor beneficiari luaţi la îngrijire şi pentru plasarea lor într-un Centru de 

reabilitare pentru bătrîni, au fost întreprinse vizite în teritoriu. 

Lucrătorii sociali au fost evaluaţi sub aspectul calităţii prestării serviciilor la domiciliu persoanelor 

singuratice şi cu dizabilități. Lunar au fost întocmite note informative cu propuneri şi recomandări, 

care au fost discutate la întrunirile asistenţilor şi lucrătorilor sociali, şi emise ordinele respective. În 

rezultatul evaluării activităţii lucrătorilor sociali şi stării socio-materiale a bătrînilor deserviţi, menţionăm 

că majoritatea bătrînilor corespund prevederilor regulamentului de îngrijire socială la domiciliu (sînt 

persoane în vîrstă, solitare, cu dizabilități, care nu au copii biologici sau copii apţi de muncă în 

localitate). Din anumite motive, 74 de bătrîni (cu 45 mai mult comparativ cu anul precedent) au fost 

excluși de la îngrijire, iar 51 de persoane în etate (cu 5 mai puţin) au fost luate la deservire. Pe 

parcursul anului, doar 6 bătrîni singuratici, cu situaţia grea şi venituri mici au fost plasaţi la centrele de 

zi şi plasament temporar „SOS” (or. Criuleni) şi 3 bătrîni la Centrul „Nadejda” (s. Dubăsarii 

Vechi).  Pentru a-şi uşura existenţa, 38 de bătrîni (din localităţile Bălăbăneşti, Ohrincea, Răculeşti, 

Dubăsarii Vechi, Maşcăuţi, Jevreni, or. Criuleni) ce nu se pot autodeservi şi cu situaţia grea materială 

au beneficiat de prînzuri gratuite la domiciliu. 

În majoritatea localităţilor, cu ocazia diferitor sărbători („Ziua Victoriei”, „Ziua bunicuței”, „Ziua bătrînilor 

în etate”, „Ziua persoanelor cu dizabilități” etc.) au beneficiat de colete cu bunuri de la agenţii 



economici din localitate, ajutoare umanitare de la organizaţiile „Crucea Roşie”, Misiunea creştină 

„Tabea” etc. 

În cadrul serviciului de îngrijire socială la domiciliu au fost evaluate de către lucrătorii social i 

necesităţile fiecărui bătrîn în parte şi, ulterior, revizuite toate dosarele bătrînilor care sînt la îngrijire la 

domiciliu. Baza de date pentru fiecare localitate a fost completată şi actualizată. Pînă în prezent sînt 

deserviţi 397 persoane solitare şi inapte de muncă. 

Un rol important în rezolvarea problemelor stringente la bătrînii îngrijiţi la domiciliu o are şi mobilizarea 

comunităţii. Astfel, toţi lucrătorii au mobilizat vecinii, rudele îndepărtate ale beneficiarilor în 

soluționarea diferitor probleme, cum ar fi aprovizionarea cu materiale de foc, rezervelor de produse 

alimentare pe perioada rece; culesul roadei şi prelucrarea loturilor de pămînt pe lîngă casă; reparaţia 

sobelor şi reparaţia cosmetică a locuinţelor şi alte lucrări necesare bătrînilor. 

Pentru ameliorarea situaţiei persoanelor îngrijite la domiciliu Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei, din Fondul Local de Susţinere Socială a Populaţiei, a distribuit ajutoare materiale conform 

anchetelor sociale, bătrînii au beneficiat de ajutoare sociale şi pentru perioada rece a anului. 

În scopul mobilizării comunităţii în vederea soluționării diferitelor probleme stringente ale bătrînilor 

aflaţi la evidenţa Serviciului ÎSD au fost înaintate 80 demersuri, scrisori oficiale cu scopul uşurării vieţii 

lor, şi 8 bătrîni au beneficiat de foi de tratament balneo-sanatorial. 

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. 28 de asistenţi 

sociali ce activează în cadrul serviciului asistenţă socială comunitară şi 43 de lucrători sociali ce 

activează în cadrul serviciului de îngrijire socială la domiciliu, în anul 2012, au fost instruiţi în cadrul 

seminarelor organizate de Direcţia AS şi PF. 

Instruirile au avut următoarea tematică: 

 Modalităţi de identificare a copiilor în dificultate; 

 Formarea unui cadru larg de abilităţi şi cunoştinţe în utilizarea calculatorului – baza pentru 

folosirea aplicaţiei software; 

 Comunicarea şi soluţionarea conflictelor în practica asistenţei sociale; 

 Servicii de prevenire a abandonului şi cele adresate copiilor abandonaţi. 

Asistenţii sociali, membrii echipei multidisciplinare şi alţi actori din raion, implicaţi în acordarea 

asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie au fost 

instruiţi de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în parteneriat cu Organizaţia 

Internaţională pentru Migraţie, misiunea în RM (OIM) (în total au fost instruite 86 persoane). În luna 

februarie 2012 asistenţii sociali comunitari din cadrul Direcţiei AS şi PF au participat la seminarul de 

instruire privind identificarea copiilor în dificultate. 

Pe parcursul anului precedent au fost organizate şi desfăşurate 13 şedinţe ale Consiliului de 

Administrare a FLSSP, unde s-au examinat demersurile beneficiarilor de ajutor material. Din sursele 

Fondului de susţinere socială a populaţiei, au fost acordate 3725 ajutoare materiale în sumă de 2 mln 

130 mii 250 lei. Devizul de venituri la Fondul Local de Susţinere Socială a Populaţiei a raionului 

Criuleni pentru anul 2012 a fost în mărime de 2 mln 130 mii 250 lei, dintre care transferurile de la 



Fondul Republican au constituit 2 mln 118 mii 250 lei, iar de la casele de schimb valutar – 12 mii lei. 

De ajutoare financiare cu destinaţie specială au beneficiat următoarele categorii: 

 participanţii Războiului II Mondial – 81 de beneficiari, dintre care văduvele celor decedaţi şi 

celor asimilaţi - cîte 500 lei, iar invalizii şi participanţii la război - cîte 600 lei. 

 participanţii la lichidarea avariei de la Cernobîl - 44 beneficiari, cîte 500 lei; 

 de Ziua mondială a copiilor -1 iunie - 471 copii (266 familii), cîte 400 lei; 

 pentru şcolarizare – 549 copii (314 familii), cîte 400 lei; 

 persoanele în etate - 312 de beneficiari, cîte 300 lei; 

 de ziua persoanelor cu dizabilități - 1299 beneficiari, cîte 400 lei; 

 participanţii la acțiunile de luptă pentru integritatea și independența RM – 11 beneficiari, cîte 

1000 lei; 

 participanţii la războiul din Afganistan – 21 beneficiari, cîte 500 lei; 

 persoanele supuse represiunilor politice – 179 beneficiari, cîte 500 lei. 

În perioada de raport au parvenit 84 de petiţii (cu 4 petiţii mai mult comparativ cu anul 2011), autorii 

cărora au solicitat ajutoare financiare conform gradului de afectare. Răspunsurile la petiţiile parvenite 

în DAS şi PF au fost perfectate în termenii stabiliţi şi expediate după destinaţie. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 13 iunie 2008, în Direcţia AS şi PF au parvenit 2309 de 

cereri pentru acordarea ajutorului social, dintre care 1563 de solicitanţi au beneficiat de ajutor social, 

suma totală constituie 870 mii 155 lei, iar 757 cereri au fost refuzate din anumite motive: 

 informaţia indicată în cerere nu era completă; 

 Venitul Lunar Minim Garantat mai mare decît cel stabilit (640 lei pentru ajutor social şi 896 lei 

pentru ajutorul social pentru perioada rece a anului); 

 solicitanţii de ajutor social au comis erori în completarea cererilor. 

În perioada de raportare, numărul de cereri pentru ajutor social a scăzut cu 561 comparativ cu anul 

2011, iar numărul de cereri pentru ajutorul social pentru perioada rece a crescut considerabil, în 

deosebi, în lunile noiembrie şi decembrie 2012. În perioada ianuarie-martie 2012 au beneficiat de 

ajutor pentru perioada rece 130 de beneficiari (cîte 200 lei), în sumă de 26 mii lei, iar în noiembrie şi 

decembrie 2012 – 197 de beneficiari (cîte 200 de lei), în sumă de 39 mii 400 lei. 

Recuperarea sănătăţii persoanelor în vîrstă şi cu dizabilități este una din priorităţile politicii sociale a 

Guvernului Republicii Moldova. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei are în subordine 

Centrele republicane pentru reabilitarea invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă şi 

„Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odesa (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 face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.372 din 

06.05.2010 „Regulamentul cu privire la evidenţa şi distribuirea biletelor de reabilitare medicală 

persoanelor în vîrstă şi cu dizabilități”. 

Pe parcursul a. 2012 au fost asigurate 163 de persoane cu bilete de reabilitare medicală prin 

intermediul Direcţiei AS şi PF, dintre care: 93 persoane la Centrul ”Victoria” şi 70 - la Centrul 

”Speranţa”. 

În conformitate cu cerinţele Hotărîrii Guvernului RM nr. 1268 din 21.11.2007 ”Cu privire la stabilirea 

compensaţiilor pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilități ale aparatului 



locomotor”, au fost perfectate documentele întru achitarea compensaţiilor respective. În anul 2012 au 

beneficiat de astfel de compensaţii 201 persoane cu dizabilități, în sumă de 90 mii 499 lei. De 

compensaţii pentru transportul public, acordate invalizilor au beneficiat 3005 persoane, în sumă totală 

776 mii 736 lei. 

În conformitate cu Regulamentul-tip cu privire la funcţionarea azilului pentru persoane în vîrstă şi 

persoane cu dizabilități, aprobat la 31.12.2004 prin Hotărîrea Guvernului nr.1500, în colaborare cu 

Direcţia Instituţii sociale din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au fost perfectate 

şi înaintate spre examinare 3 dosare. Pe parcursul anului au fost cazate în instituţiile sociale 2 

persoane vîrstnice şi cu dizabilități. 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei are în subordine Centrul Republican Experimental 

Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, activitatea de bază a căruia este asigurarea pacienţilor cu 

dizabilități locomotorii cu articole protetico-ortopedice (încălţăminte ortopedică, mijloace de locomoţie 

nemecanizate şi servicii medicale de recuperare pentru veteranii de război). 

Prin intermediul serviciului protezare şi ortopedie, persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor 

se asigură cu proteze, corsaje, pansamente, încălţăminte ortopedică specială, cârje, bastoane, alte 

mijloace de locomoţie. 

În scopul creării accesibilităţii la servicii sociale a persoanelor cu dizabilități de locomoţie, un aport 

deosebit îl are felcerul protezist, care a creat baza de date în raion, a asigurat evidenţa şi asigurarea 

persoanelor respective cu cărucioare şi alt echipament ortopedic. Pe parcursul anului 2012 au fost 

perfectate şi prezentate documentele pentru 27 solicitanţi la CREPOR. Pînă în prezent au fost 

asiguraţi cu cărucioare 8 persoane. 

În scopul protecţiei drepturilor copilului, DAS şi PF a participat la 246 şedinţe de judecată la 

Judecătoria raionului Criuleni şi Curtea de Apel Chişinău: examinarea dosarelor civile (divorţ, 

decădere din drepturi părinteşti - 52, dosare penale - 27), pentru care au fost perfectate 139 avize. 

Referitor la depistarea şi plasarea la timp a copiilor orfani sau rămaşi fără îngrijire părintească, 3 copii 

de vîrstă preşcolară au fost plasaţi la Centrul Republican de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de 

Vîrstă Fragedă. Au fost dezinstituţionalizaţi 12 copii, au fost evaluate 5 familii solicitante la adopţie, 

cărora le-a fost înmînat atestatul de adopţie, s-au adoptat – 2 copii, tutelaţi – 22 copii rămaşi fără 

îngrijire părintească, prevenite divorţuri – 16. Au fost instituţionalizaţi 20 copii care se află în 

plasament la Centrul de tip familial ”Concordia”, Centrul de plasament ”Small Group Homes”, Casa de 

copii ”Preafericitul Iosif” şi Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă, precum şi 

cei aflaţi în plasament în CCTF şi APP. 

Actualmente în raion activează 6 servicii de asistenţă parentală profesionistă (APP), care îngrijesc şi 

educă 9 copii rămaşi fără ocrotire părintească, şi 2 servicii de case de tip familial (CCTF), care au în 

plasament 6 copii. 

Pe întreaga perioadă de raportare, a activat Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate (4 

şedinţe), Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului (4 şedinţe la nivel raional), iar în 

vederea prevenirii, combaterii violenţei, traficului de fiinţe umane şi reintegrării victimelor supuse 

violenţei, în primăriile din raion a activat echipa multidisciplinară în cadrul căreia au fost discutate 15 

cazuri, dintre care 3 au fost cu exploatare prin muncă. 



În conformitate cu datele statistice oferite de Biroul Naţional de Statistică în raionul Criuleni sunt 

înregistraţi 16 mii 990 copii, dintre care 3312 copii sînt identificaţi ca copii în dificultate, echivalentul a 

19 % din totalul de copii. 

În perioada martie-mai 2012, s-a efectuat recensămîntul copiilor aflaţi fără îngrijire părintească. Au 

fost chestionaţi 3312 de copii şi pentru fiecare copil din familie a fost perfectată fişa de identificare, 

dintre care 15 dosare au fost reîntoarse spre completare şi desenarea arborelui care nu corespundea 

cu vîrsta copilului sau coincideau cu alte desene (erau desenate de una şi aceiaşi persoană). Membrii 

comunităţii sînt atraşi la determinarea formei de protecţie a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească. 

Din motivul neîndeplinirii obligaţiunilor părinteşti, au fost expediate organelor competente materiale 

confirmative pentru iniţierea procedurilor de decădere din drepturi asupra propriilor copii într-o familie. 

Au fost monitorizate condiţiile de întreţinere şi educare a copiilor din instituţiile de instruire curativ-

educative şi din familiile socialmente vulnerabile. Totodată, s-au întreprins măsuri de susţinere 

materială de Ziua Internaţională a Copilului - cîte 400 lei la 471 de copii, pentru şcolarizare - cîte 400 

lei la 549 de copii. În ultima decadă a lunii decembrie 2012 în cadrul DAS şi PF, a fost desfăşurată 

Caravana de Crăciun, acest eveniment fiind la cea de-a V ediţie în raionul Criuleni. Astfel pe 

parcursul anilor numărul copiilor s-a mărit. Ca exemplu, în anul 2008 au fost repartizate 200 de 

cadouri copiilor din familiile defavorizate, dar în anul curent - 822 copii au primit cadouri de Crăciun, în 

sumă de 25 mii lei. Prin intermediul Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copilului au fost 

înaintate 8 demersuri către agenţi economici din raion şi republică în susţinerea familiilor numeroase 

către noul an de studiu şi doar trei agenţi au reacţionat pentru a acorda un ajutor material (financiar). 

În cadrul Echipei Multidisciplinare au fost discutate 15 cazuri, dintre care 3 au fost cu exploatare prin 

muncă, un caz de exploatare sexuală, un caz de trafic de fiinţe umane şi celelalte fiind axate pe 

violenţa în familie. În toate cazurile au fost duse discuţii particulare cu victimele și au fost stabi lite 

unele obiective şi necesităţi stringente pentru a se îndeplini. Astfel, 4 persoane, în pragul sărbătorilor 

de paşti au primit pachete cu produse alimentare, 2 persoane - lemne şi brichete pentru perioada 

rece, unei doamne i-a fost oferit adăpost în Centrul pentru persoane traficate şi victime ale violenţei în 

familie, iar celorlalte persoane, alte forme de susţinere socială. 

În raionul Criuleni activează de mai mulţi ani Centrul de zi „Speranţa”(pentru copiii cu dizabilități – 44 

beneficiari), Centrul de zi şi plasament temporar pentru reabilitare a persoanelor în etate şi cu 

dizabilități „SOS” (17 de beneficiari), Centrul Resurse pentru tineret UNIT (pentru adolescenţi şi tineri 

- 60 de beneficiari), Centrul de reabilitare pentru copii cu necesităţi educative speciale la grădiniţa de 

copii „Spicuşor”, or. Criuleni (30 beneficiari), Centrul de zi „Copilărie, adolescenţă, familie” (47 de 

beneficiari), Centrul comunitar de dezvoltare timpurie a copiilor de vîrsta 3 - 7 ani „Voinicel” în s. 

Hîrtopul Mic (38 copii), Centrul de zi pentru copii cu necesităţi speciale „Empatie” din s. Dubăsarii 

Vechi (40 beneficiari), clase incluzive în gimnaziul Maşcăuţi, Hîrtopul Mare, şcoala primară Dubăsarii 

Vechi şi grupe incluzive de copii în grădiniţele din s. Maşcăuţi şi or. Criuleni. 

Pentru categoriile de populaţie defavorizate, în raion au activat 3 cantine sociale: Centrul de zi pentru 

copii cu dizabilități ”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 dizabilități ”SOS” (37 de persoane), 

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

În rezultatul conlucrării Administraţiei Publice Locale cu taberele de odihnă de pe teritoriul raionului 

Criuleni, în sezonul estival 2012, copiii din familiile social-vulnerabile s-au odihnit şi și-au întremat 



sănătatea în tabăra „Cristiano” din s. Slobozia-Duşca. Pe parcursul lunii iulie 2012 au beneficiat de 

bilete de odihnă 192 copii din familiile defavorizate. 

În anul 2013, acţiunile DAS şi PF, în parteneriat cu APL-I, 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 acelor aflaţi în 

dificultate şi generalizarea necesităţilor existente în domeniul asistenţei sociale la nivel de raion 

a familiilor cu copii; 

 satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate; 

 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; 

 studierea, sintetizarea, promovarea şi implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei 

drepturilor copilului; 

 implementarea serviciului de asistenţă personală. 

 


