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RAPORTUL SEMESTRIAL DE ACTIVITATE 

al Direcției asistență socială și protecție a familiei 

pentru semestrul II anul 2015  
Acţiuni 

Documente de referinţă 

Subacţiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Responsabil Nivel de realizare*/  

Descriere succintă 

Punctaj, 

autoevaluare 

Obiectivul nr. 1 Realizarea politicii statului în domeniul protecției sociale    

1.1 Realizarea politicii statului 

în domeniul protecţiei sociale 

a persoanelor aflate în situaţii 

de risc spre susţinerea lor. 

1.1.1 Studierea, respectarea, 

implementarea legislaţiei la 

nivel teritorial, de comun acord 

cu autorităţile administraţiei 

publice locale.  

Legislaţie studiată,  

respectată.  

Acţiuni 

implementate. 

Semestrul II Şef Direcție 

Specialiştii 

A fost studiată, respectată și 

implementată la nivel de 

raion legislația în domeniu 

 

 

2 

 

 

1.1.2 Audiența cetățenilor pe 

diverse probleme sociale.    

Nr. persoanelor 

audiate,   

Nr. cazurilor 

soluţionate. 

Semestrul II Şef Direcție 

Specialiştii 

Au fost primite în audiență 60 

persoane. Problemele 

acestora fiind soluționate 

pozitiv conform legislației în 

vigoare 

 

 

 

2 

 

1.1.3 Examinarea petiţiilor, 

adresărilor, demersurilor din 

partea cetăţenilor şi organelor 

ierarhic superioare.  

Nr. petiţiilor 

Nr. demersurilor. 

Nr. cazurilor 

soluţionate.  

Semestrul II Şef Direcție 

Specialiştii 

Au fost examinate și 

expediate răspunsuri la toate 

petițiile, demersurile din 

partea cetățenilor și 

instituțiilor ierarhic 

superioare 

 

 

2 

 

 

1.1.4 Şedinţă  pe lîngă şeful  

Direcției. 

  Luni 2 şi 4 Şef Direcție.  Au fost desfășurate ședințele 

pe lîngă șeful Direcției 

2 



conform plasanului de 

activitate 

1.3 Perfectarea bazei de date a 

familiilor în situaţie de 

dificultate. 

1.3.1 Şedinţe cu asistenţii sociali 

comunitari cu privire la 

identificarea familiilor în 

dificultate. 

1.3.2 Colectarea informaţiei. 

Nr. şedinţelor în 

grup 

Baza de date 

actualizată 

Semestrul II Specialiştii; 

şefii subdiviziuni. 

A fost organizat și desfășurat 

1 seminare cu asistenții 

sociali comunitari, în vederea 

instruirii acestora cu referire 

la identificarea familiilor 

aflate în situației de risc. 

 

1 

 

1.4 Organizarea măsurilor 

consacrate sărbătorilor. 

Planificarea şi monitorizarea 

măsurilor organizate cu 

prilejul datelor consemnate. 

Hotărîrea Parlamentului nr. 

433 din 26.12.1990 „privind 

zilele comemorative, zilele de 

sărbătoare şi la zilele de 

odihnă în Republica Moldova” 

1.4.1 Sensibilizarea agenţilor 

economici,  

fondurilor de caritate, centrelor 

creştine şi de binefacere, în 

vederea implicării active in 

organizarea măsurilor către 

sărbători şi evenimente.  

 Nr. sărbătorilor   

1 octombrie 

 

3 decembrie 

Specialistul principal 

în problemele 

persoanelor în etate și 

persoanelor cu 

dizabilități 

Ciochină Larisa 

 

Specialistul superior 

în problemele 

persoanelor în etate și 

a persoanelor cu 

dizabilități 

Sîrbu Larisa 

 

Au fost organizate și 

desfășurate următoarele 

sărbători: 1 octombrie – Ziua 

persoanelor în etate cu 

participarea a 100 bătrîni; 03 

decembrie - Ziua persoanelor 

cu dizabilități cu participarea 

a 100 persoane cu dizabilități 

 

1 

1.5 Sensibilizarea populaţiei 

despre dreptul la protecţie 

socială a cetățenilor prin 

intermediul mijloacelor mass-

media. 

1.5.1 Dreptul la prestaţia 

socială. 

1.5.2 Serviciile prestate în 

cadrul Direcției. 

Nr. materialelor 

publicate; 

   

Semestrul II Şef Direcție 

Specialistul principal 

în problemele 

persoanelor în etate și 

persoanelor cu 

dizabilități 

Ciochină Larisa 

 

Specialistul superior 

în problemele 

persoanelor în etate și 

a persoanelor cu 

dizabilități 

Sîrbu Larisa 

A fost publicat în ziuarul 

”Strășeneanca” mesaj de 

felicitare pentru 1 octombrie 

și 03 decembrie, articole de 

informare despre serviciile 

sociale prestate la nivel de 

raion 

 

 

 

 

 

1 



41 

 

Nivelul de realizare: realizat (2), realizat parțial (1), nerealizat (0). Media aritmetică: 1,57 

Obiectivul nr. 2 Realizarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale a persoanelor defavorizate.     

2.1 Prevenirea mortalităţii 

infantile a copiilor HG 1182 

Cu privire la prevenirea 

mortalităţii infantile a copiilor 

cu vîrsta cuprinsă 0 - 5 ani. 

2.1.1 Identificarea familiilor cu 

risc de mortalitate infantilă a 

copiilor cu vîrsta cuprinsă 0 - 5 

ani. 

2.1.2 Planificarea intervenţiei cu 

scopul prevenirii mortalităţii a 

copiilor cu vîrsta cuprinsă 0 - 5 

ani. 

2.1.3 Prezentarea raportului 

MMPSF. 

Nr.  familiilor 

identificate 

Nr. planurilor de  

intervenţie 

Nr.  rapoartelor 

Semestrul II Specialistul în 

problemele copiilor 

aflați în situație de 

risc 

Au fost colectate informațiile 

de la asistenții sociali 

comunitari, conform Hotărîrii 

Guvernului nr. 1182 privind 

prevenirea mortalității 

infantile a copiilor cu vîrsta 

cuprinsă între 0 - 5 ani, .A 

fost prezentat raportul 

trimestrial pentru ultimele 

doua trimestre ale anului 

2015 către Ministerul muncii, 

protecției sociale și familiei 

2 

 2.3 Protecția copilului și 

familiei 

Strategiei de protecţie a 

copilului şi familiei: 3 

priorităţi cheie pentru anii 

2013 - 2020 

2.3.1 Evaluarea familiilor aflate 

în sărăcie extremă. 

2.3.2 Elaborarea planurilor 

individualizate cu acţiuni 

concrete de susţinere conform 

necesităţilor. 

2.3.3 Colaborare cu partenerii 

ONG cu scopul susţinerii 

familiilor defavorizate. 

Numărul familiilor 

identificate. 

Semestrul II Specialistul principal 

în protecția 

drepturilor copilului 

 

În perioada de referință au 

fost identificate și evaluate 

conform managementului de 

caz 45 familii aflate în 

situație de risc. Acestor 

familii le-au fost întocmite 

Planuri individualizate de 

asistență. Au fost referite 10 

familii ONG-ului în vederea 

acordării suportului material 

și psihologic în vederea 

ameliorării situației.   

1 

2.4 Implementarea 

programelor de informare, 

conştientizare a serviciilor de 

consiliere a copiilor rămaşi în 

ţară şi a părinţilor migranţi. 

Legea  nr. 140 din 14.06.2013, 

protecţia specială a copiilor 

2.4.1 Şedinţe de grupuri mici cu 

asistenţii sociali comunitari cu 

privire la recensămîntul copiilor 

rămaşi în rezultatul migraţiei 

părinţilor. 

2.4.2 Atelier de lucru cu 

asistenţii sociali comunitari cu 

privire la procedura de instituire 

Nr. şedinţelor  Semestrul II Specialistul principal 

în protecția 

drepturilor copilului 

 

Specialistul în 

problemele copiilor 

aflați în situație de 

risc 

Au fost desfășurate 2 ședințe 

de lucru cu supervizorii în 

vederea modului de 

implementare a Legii 140 din 

14.06.2013, privind 

instituirea tutelei ca formă de 

protecție temporară și 

permanentă 

1 

 



aflaţi în situaţie de risc şi a 

copilului în domeniul 

monitorizării situaţiei copiilor 

a tutelei asupra copiilor rămaşi 

temporar fără părinţi. 

 

2.5 Prevenirea şi combaterea 

violenţei, neglijării şi 

exploatării copiilor, 

promovarea practicilor non-

violente în creşterea şi 

educarea copiilor. 

Promovarea şi sprijinul 

implicării calitative a ambilor 

părinţi în creşterea şi educaţia 

copiilor. 

Legea  nr. 140 din 14.06.2013, 

protecţia specială a copiilor 

aflaţi în situaţie de risc şi a 

copilului în domeniul 

monitorizării situaţiei copiilor  

2.5.1 Identificarea familiilor 

predispuse neglijării şi 

exploatării copiilor. 

2.5.2 Elaborarea planurilor 

individuale de lucru cu familia. 

2.5.3 Informaţii despre 

consecinţele cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare asupra 

copilului prin intermediul mass-

media. 

2.5.4 Organizarea conferinţelor 

familiale cu practici pozitive şi 

modele de implicare a ambilor 

părinţi în educaţia copiilor. 

Nr. cazurilor 

prevenite. 

 

Semestrul II Specialistul principal 

în protecția 

drepturilor copilului 

 

Specialistul în 

problemele copiilor 

aflați în situație de 

risc 

 

Au fost luare la evidență 8 

familii predispuse neglijării 

copiilor. 

Au fost întocmite Planuri de 

acțiuni în vederea prevenirii 

neglijării. 

Au fost efectuate vizite de 

monitorizare la domiciliul 

acestora. 

 

 

1 

2.6 Acordarea asistenţei pentru 

reintegrarea socială a copiilor 

repatriaţi din afara Republicii 

Moldova.  

Legea nr.338-XIII privind 

drepturile copilului  

Codul Familiei. 

2.6.1 Elaborarea planului de 

asistenţă a familiei şi copilului. 

2.6.2 Colaborare cu organizaţia 

”Terre des hommes” cu privire 

la susţinerea copiilor repatriaţi. 

Nr. copiilor 

repatriaţi. 

La 

necesitate 

Specialistul principal 

în protecția 

drepturilor copilului 

 

Specialistul în 

problemele copiilor 

aflați în situație de 

risc 

 

În perioada de referință nu au 

fost înregistrate cazuri de 

abandon al copiilor (cetățeni 

ai R.M) pe teritoriul altor țări 

 

2 

 

 2.7 Comisia Raionala de 

protecţie a copilului aflat  în 

dificultate 

  

Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Comisiei.  

Ordinul MMPSF nr. 279 din 

2.7.1 Organizarea Comisiei 

Raionale de protecţie a copilului 

aflat  în dificultate. 

2.7.2 Întocmirea proceselor 

verbale. 

2.73 Completarea avizelor. 

Nr. şedinţelor,  

cazuri discutate,  

Nr. persoanelor 

aprobate la postul 

de asistent parental 

profesionist, 

Nr. de copii 

reintegrați  

Nr. copiilor 

Semestrul II Specialistul în 

problemele copiilor 

aflați în situație de 

risc 

 

În perioada de referință s-au 

desfășurat 7 ședințe a 

Comisiei pentru protecția 

copilului aflat în dificultate 

Au fost aprobați 2 asistenți 

parentali profesioniști 

Au fost plasați în Serviciul 

asistență parentală 

profesionistă 5 copii 

2 

http://www.mpsfc.gov.md/file/legi/Legea338_md.doc


31.05.2011 instituţionalizaţi. A fost aprobat 1 părinte 

educator al Casei de copii de 

tip familial Orbu 

Au fost plasați în Casa de 

copii de tip familial Orbu 6 

copii. 

A fost stabilită forma de 

protecție temporară a 7 copii 

în Centrul de plasament 

temporar al copilului din or. 

Strășeni. 

Au fost reintegrați în familia 

biologică – 9 copii. 

 

2.9 Identificarea, luarea la 

evidenţă şi determinarea 

formei optime de protecţie a 

copiilor orfani şi rămaşi fără 

îngrijirea părintească. 

2.91 Evidenţa copiilor orfani şi 

rămaşi fără îngrijirea 

părintească. 

2.9.2 Vizite la domiciliu. 

2.9.3 Întocmirea avizelor. 

2.9.4 Perfectarea dosarului. 

2.9.5 Stabilirea reprezentantului 

legal. 

2.9.6 Monitorizarea copiilor 

orfani şi rămaşi fără îngrijirea 

părintească. 

Stabilirea 

reprezentantului 

legal 

Semestrul II Specialistul principal 

în protecția 

drepturilor copilului 

 

Specialistul în 

problemele copiilor 

aflați în situație de 

risc 

 

Au fost luați la evidență 939 

copii la care un părinte este 

plecat peste hotarele țării și 

634 copii la care ambii părinți 

sunt plecați peste hotarele 

țării. 

Totodată au fost luați la 

evidență 25 copii rămași fără 

îngrijire părintească cărora le-

a fost determinată tutela ca 

formă de protecție 

Au fost reprezentați în 

instanțele de judecată 11 

copii cu desemnarea  

reprezentantului legal 

 

2 

2.10 Evaluarea garanţiilor 

morale şi condiţiilor materiale 

ale solicitanţilor pentru 

adopţie.  

Legea 99 din 28.05.2010 

privind regimul juridic al 

adopţiei 

2.10.1 Vizite la domiciliu. 

2.10.2 Pregătirea solicitanţilor 

pentru adopție conform 

Curriculumului de instruire. 

2.10.3 Perfectarea dosarului 

pentru adopţie.  

2.10.4 Monitorizarea.  

2.10.5 Prezentarea rapoartelor 

Protecţia drepturilor 

copiilor prin 

adopţie 

Semestrul II Specialistul principal 

în protecția 

drepturilor copilului 

 

În perioada de referință au 

fost perfectate și înaintate în 

instanța de judecată 2 dosare 

privind încuviințarea adopția 

de cuplu și 4 dosare privind 

încuviințarea adopției de către 

celălalt părinte. 

A fost monitorizată situația a 

2 



postadopției Ministerului 

muncii, protecției sociale și 

familiei  

6 copii adoptați conform 

Legii 99 privind încuviințarea 

adopției. 

Rapoartele acestora au fost 

transmise Ministerului 

muncii, protecției sociale și 

familiei 

2.11 Asigurarea respectării 

drepturilor şi intereselor 

legitime ale copiilor în 

organele de drept 

 

Codul familiei al RM din 

26.10.2000 

Codul penal al RM 18.04.2002 

2.11.1 Respectarea drepturilor 

copiilor la examinarea dosarelor 

civile în instanţa de judecată 

2.11.2 Participarea la urmărirea 

penală şi în cadrul ședințelor 

judiciare pe dosarele penale în 

calitate de reprezentant legal 

Nr. dosarelor, 

şedinţelor 

Semestrul II Specialistul principal 

în protecția 

drepturilor copilului 

 

Specialistul în 

problemele copiilor 

aflați în situație de 

risc 

 

În perioada de referință au 

fost apărate drepturile și 

interesele copiilor în 

instanțele judecătorești în 86 

dosare 

Au fost decăzuți din drepturi 

părintești 29 părinți 

A fost prezentat aviz privind 

stabilirea domiciliului a 94 

copii în cazul desfacerii 

căsătorii dintre părinți 

 

2 

 

2.12 Asigurarea respectării 

legislației referitoare la 

exercitarea drepturilor şi 

obligaţiilor părinţilor în 

interesul copilului  

Codul familiei al RM din 

26.10.2000 

2.12.1 Soluţionarea litigiilor 

apărute între părinţii care 

locuiesc separat: 

- privind exercitarea drepturilor 

părinteşti faţă de copiii lor şi a 

bunicilor, fraţilor şi surorilor de 

a comunica cu copilul; 

- privind schimbare  numelui de 

familie a copilului; 

2.12.2 Asigurarea respectării 

drepturilor patrimoniale ale 

copiilor.  

Nr. litigiilor 

soluţionate 

Nr. cererilor 

examinate 

Semestrul II Specialistul principal 

în protecția 

drepturilor copilului 

 

În perioada de referință au 

fost examinate și soluționate 

6 litigii privind exercitarea 

drepturilor părintești 

A fost examinată 1 cerere 

privind schimbarea numelui 

de familie a copilului minor  

A fost eliberat 1 aviz pozitiv 

privind schimbarea numelui 

de familie  

2 

2.14 Convenţia ONU privind 

drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi.  

     Strategia de incluziune 

socială a persoanelor cu 

2.14.1 Monitorizarea şi 

implementarea la nivel de raion 

a Strategiei privind incluziunea 

persoanelor cu dizabilităţi prin 

prisma Convenţiei ONU, privind 

drepturile persoanelor cu 

Nr. cazurilor de 

prevenire a 

instituţionalizării; 

Creată baza de date 

a persoanelor cu 

dizabilităţi; 

Semestrul II Specialistul principal 

în problemele 

persoanelor în etate și 

persoanelor cu 

dizabilități 

Ciochină Larisa 

În perioada de referință au 

fost perfectate 5 dosare 

privind cazarea în instituții 

specializate 

1 bătrîn a fost cazat în 

Centrul de reabilitare și 

 

1 



dizabilităţi în raionul Strășeni 

2014 - 2018 

dizabilităţi. 

2.14.2 Dezvoltarea sistemului de 

prevenire a instituţionalizării. 

2.14.3 Dezvoltarea serviciilor 

comunitare 

2.14.4 Identificarea persoanelor 

cu dizabilităţi în dificultate. 

2.14.5 Crearea bazei de date  

2.14.6 Dezvoltarea 

parteneriatelor în domeniul 

social. 

  

Specialistul superior 

în problemele 

persoanelor în etate și 

a persoanelor cu 

dizabilități 

 

plasament din com. 

Micleușeni 

 

2.15 Prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie 

Legea nr. 45 din 18.09.2008 

cu privire la prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie 

2.15.1 Desfăşurarea Campaniei 

de 16 zile de acţiuni împotriva 

violenţei în baza de gen. 

2.15.2 Realizarea unui 

chestionar  privind gradul de 

informare a populaţiei despre 

drepturile în cazurile de violenţă 

în familie 

2.15.3 Realizarea unui 

chestionar  privind gradul de 

informare a populaţiei despre 

drepturile în cazurile de violenţă 

în familie 

Organizarea seminarului 

instructiv pentru asistenţii 

sociali comunitari cu genericul 

„Metode de protecție a 

victimelor violenței în familie”. 

Numărul acţiunilor 

organizate 

 

25 

noiembrie –

10 

decembrie  

  

Semestrul II 

Specialistul în 

problemele copiilor 

aflați în situație de 

risc 

În perioada de referință 25 

noiembrie – 10 decembrie  a 

fost desfășurată campania de 

informare împotriva violenței 

în bază de gen 

1 

2.16 Prevenirea şi combaterea 

traficului de fiinţe umane 

Legea nr. 241-XVI din 

20.10.2005 cu privire la 

prevenirea şi combaterea 

traficului de ființe umane. 

2.16.1 Organizarea şedinţelor de 

lucru a EMD  în identificarea, 

evaluarea, referirea cazurilor de 

TFU. 

2.16.2 Intervenţii în vederea 

facilitării accesului victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU la 

serviciile sociale existente. 

Numărul şedinţelor 

organizate, cazuri 

identificate, servicii 

prestate, de acţiuni 

desfăşurate.  

Numărul  

participanţilor. 

Numărul de cazuri 

 Semestrul II  Șef – adjunct 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 



2.16.3 Organizarea Campaniei 

naţionale „Săptămîna Antitrafic” 

2.164 Organizarea Zilei 

europene de luptă împotriva 

traficului de fiinţe umane. 

2.16.5 Acordarea asistenţei 

pentru reintegrarea socială a 

victimelor și potențialelor 

victime ale traficului prin 

intermediul  SNR. 

 

asistate. 

Nivelul de realizare: realizat (2), realizat parțial (1), nerealizat (0).                                                                                   Media aritmetică:  1,46 

Obiectivul nr. 3 Sistemul de servicii sociale din cadrul Direcției. 

3.1 Serviciul de asistenţă 

socială comunitară  Legea 

„asistenţa socială” nr. 547-XV 

din 25.12.2003 Ordinului 

MMPSF nr. 71 din 

03.10.2008, Managementul de 

caz; Ordinului MMPSF nr. 54 

din 10 iunie 2009 cu privire la 

Regulamentul – cadru de 

activitate al serviciului de 

asistenţă socială comunitară; 

Ordinului MMPSF nr. 55 din 

12 iunie 2009 cu privire la 

aprobarea Mecanismului de 

referire al cazului în sistemul 

de servicii sociale; Legea nr. 

123 din 18.06.2010 cu privire 

la serviciile sociale. 

3.1.1 Identificarea, evaluarea 

iniţială şi complexă a 

beneficiarului. 

3.1.2 Elaborarea şi 

implementarea planurilor 

individualizate de asistenţă cu 

participarea beneficiarului. 

3.1.3 Dezvoltarea şi 

consolidarea competenţilor 

profesionale. Acordarea 

suportului informaţional şi 

metodologic  

3.1.4 Organizarea şedinţelor de 

grup mare   

3.1.5 Asigurarea desfăşurării 

şedinţelor de supervizare 

3.1.6 Vizite de monitorizare în 

teren la fiecare asistent social 

comunitar în vederea evaluării şi 

monitorizării eficienţei 

Serviciului de asistenţă socială  

Nr. persoanelor  

identificate si 

evaluate 

Nr. planurilor 

elaborate  şi 

implementate  

Nr. şedinţelor de 

grup mare 

Nr. şedinţelor de 

supervizare 

Nr. vizitelor de 

monitorizare 

  

Semestrul II   

  

  

Şef Serviciul de 

asistenţă socială 

comunitară 

 Belinschi Ala 

În perioada de referință au 

fost organizate 2 ședințe cu 

supervizorii 

3 seminare cu asistenții 

sociali comunitari în vederea 

informării despre modificările 

în legislația privind domeniul 

social 

 

Au fost efectuate vizite de 

monitorizare a asistenților 

sociali comunitari în teritoriu 

de către funcționarii din 

cadrul Direcției în 

următoarele localități: 

Voinova, Strășeni, Recea, 

Sireți, Roșcani, Bucovăț (6 

localități) 

2 

3.2 Serviciul de îngrijire 

socială la domiciliu 

3.2.1 Asigurarea executării şi 

monitorizării legislaţiei. 

Nr. persoanelor 

identificate 

Semestrul II Şef serviciu În perioada de referință au 

fost înregistrate 24 cereri a 

 



Regulamentul cu privire la  

îngrijirea sociala la domiciliu  

aprobat prin Hotarîrea 

Guvernului nr 1034 din 

31.12.2014 

3.2.2Identificarea beneficiarilor 

şi perfectarea dosarului pentru 

deservirea socială la domiciliul. 

3.2.3Evaluarea săptămînală a 

activităţii 

lucrătorilor sociali. 

Mărgineanu Angela bătrînilor spre luare la 

deservire, 

Au fost luați la deservire 16 

bătrîni   

A fost evaluată activitate 

lucrătorilor sociali.  

2 

3.3 Serviciul de protezare şi 

ortopedie 

Regulamentul cu privire la 

modul de asigurare a unor 

categorii de cetăţeni cu 

mijloace tehnice Hotărîrea 

Guvernului RM nr. 567 din 26 

iulie 2011 

  

3.3.1 Monitorizarea privind 

implementarea şi executarea 

Regulamentului privind modul 

de asigurare a unor categorii de 

cetăţeni cu mijloace tehnice. 

3.3.2 Întreprinderea măsurilor 

de evidenţă şi repartizare a 

mijloacelor de locomoţie şi 

protezare a persoanelor cu 

dizabilitate. 

3.3.3 Conlucrarea cu CREPOR   

privind asigurarea persoanelor 

imobilizate cu cărucioare şi alte 

articole protetico – ortopedice 

Nr. persoanelor 

identificate 

Nr. persoanelor 

evaluate 

Nr. dosarelor 

perfectate 

Nr. persoanelor 

asigurate cu articole 

protetico – 

ortopedice  

Semestrul II   

Felcer- ortoped 

 

În perioada de referință au 

fost identificate 32 persoane, 

evaluate – 32,  

Au fost perfectate 215 dosare, 

Au fost asigurate cu articole 

protetico-ortopedice – 189. 

 

 

1 

 

 

3.4 Serviciul social Asistență 

personală 

Implementarea şi 

monitorizarea Serviciului în 

conformitate cu cerinţele 

Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea 

Serviciului social “Asistenta 

personala” 

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 314 

din 23.05.2012 pentru 

3.4.1 Identificarea beneficiarilor 

şi perfectarea dosarului pentru 

includerea în serviciul social 

“Asistenţă personală”.  

3.4.2 Evaluarea  activităţii 

asistenţilor personali conform 

Regulamentului.  

3.4.3 Dezvoltarea şi 

consolidarea  

competenţilor profesionale ale 

asistenţilor  

personali.  

Nr. dosarelor 

perfectate 

Nr. persoanelor 

evaluate 

Nr. instruirilor  

Semestrul II  

Şef 

Serviciu 

Eugen Micleușanu 

În perioada de referință au 

fost angajați 9 asistenți 

personali  

Au fost perfectate dosarele a 

9 asistenți personali 

Au fost evaluați 70 

beneficiari ai serviciului 

asistență personală 

 

 

2 

 

 

 



aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului social 

„Asistenţă personală” şi a 

Standardelor minime de 

calitate 

 

3.5. Serviciului asistență 

parentală profesionistă 

Hotărîrea Guvernului nr. 130 

din 22.02.2010 Regulamentul 

cu privire Serviciul de 

asistenţă parentală 

profesionistă  

  

3.5.1 Identificarea solicitanţilor 

3.5.2 Evaluarea condiţiilor 

sociale şi de trai ale 

 solicitanţilor. 

3.5.3 Instruirea şi aprobarea 

asistenţilor parentali 

profesionişti. 

3.5.4 Plasarea copilului în 

Serviciu. 

3.5.5 Monitorizarea 

plasamentului. 

3.5.6 Revizuirea competenţelor 

profesionale ale APP. 

Instruiri  

desfăşurate  

Solicitanţi instruiţi 

Asistenți parentali 

profesioniști 

aprobaţi 

Semestrul II   

Specialistul în 

problemele copiilor 

aflați în situație de 

risc 

Au fost identificați 2 asistenți 

parentali profesioniști, cărora 

le-au fost perfectate dosarele, 

au fost evaluate condițiile de 

trai ale acestora. Prin Avizul 

comisiei pentru protecția 

copilului aflat în dificultate 

au fost aprobate candidaturile 

sus menționate. 

Au fost plasați în Serviciu 5 

copii aflați în situație de risc  

 

1 

 

3.6. Serviciul - reabilitarea  

medicală 

Implementarea şi 

monitorizarea Serviciului în 

conformitate cu cerinţele 

Regulamentului privind modul 

de evidenţă şi distribuire a 

biletelor de 

reabilitare/recuperare acordate 

persoanelor în vîrstă şi celor 

cu dizabilităţi.  

       

Hotărîrea Guvernului nr. 372 

din 6 mai 2010 Regulamentul 

cu privire la modul de evidenţă 

3.6.1 Evidenţa persoanelor în 

etate şi cu dizabilităţi. 

3.6.2 Perfectarea documentelor 

şi  distribuirea biletelor de 

tratament. 

3.6.3 Prezentarea trimestrială a 

rapoartelor  

MMPSF. 

3.6.4 Înaintarea demersurilor 

către BEDP – scutiri,  

perfectarea paşapoartelor. 

3.6.5 Certificate eliberate CTAS 

persoanelor ce au beneficiat de 

bilete. 

Persoane luate la 

evidenta 

Beneficiari de 

bilete 

Nr. persoanelor 

înregistrate 

Nr. persoanelor 

reevaluate 

Raport  

Beneficiari de 

scutiri 

 

Semestrul II  

  

  

 Șef Direcție 

Șef –adjunct  

Specialistul principal 

în problemele 

persoanelor în etate și 

persoanelor cu 

dizabilități 

Ciochină Larisa 

 

Specialistul superior 

în problemele 

persoanelor în etate și 

a persoanelor cu 

dizabilități 

În perioada de referință au 

beneficiat de foi gratuite la 

Sanatoriul Speranța – 43, 

Vicotria – 56 

Au fost înregistrate 230 

cereri, solicitări de a beneficia 

de foi gratuite la sanatoriu 

Au fost înaintate 30 

demersuri la Biroul de 

evidență a populației în 

vederea scutirilor la 

perfectare actelor de 

identitate. 

Au fost eliberate 150 

certificate la Casa teritorială  

2 



şi distribuire a biletelor de 

reabilitare/recuperare acordate 

persoanelor în vîrstă şi celor 

cu dizabilităţi.  

Sîrbu Larisa 

 

de asistență socială.  

Au fost prezentate trimestrial 

rapoarte către Ministerul 

muncii protecției sociale și 

familiei. 

 

Nivelul de realizare: realizat (2), realizat parțial (1), nerealizat (0).                                                                                   Media aritmetică :  1,66 

Obiectivul nr. 4 Acordarea prestaţiilor sociale   

4.1 Acordarea ajutorului social 

şi ajutorului pentru perioada 

rece a anului.  

Legea „cu privire la ajutor 

social” nr. 133 - XVI din 

13.06.2008 şi Hotărîrea 

Guvernului nr. 1167 din 

16.10.2008 privind aprobarea 

Regulamentului la stabilirea şi 

achitarea ajutorului social  

4.1.1 Consultarea, primirea şi 

înregistrarea cererilor de ajutor 

social. 

4.1.2 Introducerea în programul 

electronic de calcul  SIAAS a 

cererilor . 

4.1.3 Verificarea şi validarea 

cererilor de ajutor social.. 

4.1.4 Monitorizarea în teritoriu 

în vederea implementării corecte 

a Legii 133 - XVI Cu privire la  

ajutorul  social. 

Asigurarea 

venitului minim 

garantat a 

familiilor  

defavorizate. 

Nr. de cereri 

verificate 

 

Semestrul II Specialistul în 

acordarea ajutorului 

social 

Cobileanschi Carolina  

 

Asistenţii sociali 

comunitari 

În perioada de referință au 

fost perfectate, introduse în 

SIAAS și validate 3210 cereri 

de ajutor social. 

A fost verificată activitatea 

asistenților sociali comunitari 

în vederea implementării și 

respectării prevederilor Legii 

133 – XVI cu privire la 

ajutorul social în următoarele 

localități: Voinova, Strășeni, 

Recea, Sireți, Roșcani, 

Bucovăț (6 localități) 

 

2 

 

4.2. Ajutorul material din 

FSSP Regulamentului aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

1083 din 26.10.2000 cu privire 

la acordarea ajutorului 

material din sursele Fondului 

de susţinere socială a 

populaţiei 

4.2.1 Primirea şi înregistrarea 

cererilor de ajutor material. 

4.2.2 Introducerea cererilor în 

sistemul automatizat. 

4.2.3 Perfectarea listelor de plată 

a beneficiarilor de ajutor 

material 

4.2.4 Perfectarea rapoartelor şi 

dărilor de seamă cu privire la 

acordarea ajutorului material 

4.2.5 Efectuarea actelor de 

verificare a veridicităţii datelor 

din Anchetele Sociale cu privire 

Beneficiari de 

ajutor material 

Nr. listelor de plata 

Nr. de rapoarte  

Nr. actelor de 

verificare 

Semestrul II Specialistul în 

acordarea ajutorului 

material 

 

Asistenţii sociali 

comunitari 

În perioada de referință au 

fost înregistrate 2715 cereri 

2715 cereri au fost introduse 

în sistemul automatizat. 

Au fost perfectate listele de 

plată a ajutorului material 

conform proceselor verbale a 

comisiei pentru repartizarea 

ajutoarelor materiale. 

Au fost întocmite și remise 

rapoartele de activitate către 

Ministerul muncii, protecției 

sociali și familiei, trimestrial. 

2 

 



la vulnerabilitatea familiilor 

beneficiare de ajutor material 

4.2.6 Colaborarea cu structurile 

teritoriale CTAS, ATOFM, 

CTAM, Poşta Moldovei 

Au beneficiar de ajutor 

material cu destinație 

specială: 

1 septembrie Școlarizare – 

931 familii,  

01 octombrie Ziua 

persoanelor în etate – 274; 

03 decembrie Ziua 

persoanelor cu dizabilități – 

1298 persoane 

 

 

 

 

 

 

4.3 Compensaţia trimestrială 

la calatorii în transportul 

comun   

Executarea prevederilor 

articolului nr. 49 al Legii RM 

nr.60 din 30.03.2012 „privind 

incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi” în 

vederea acordării compensaţiei 

băneşti la călătorii în 

transportul comun auto urban, 

suburban şi interurban (cu 

excepţia taximetrelor) 

4.3.1 Perfectarea documentelor 

pentru acordarea compensaţiei. 

4.3.2 Conlucrarea cu Oficiul 

Stării Civile.  

4.3.3 Efectuarea actelor de 

control la agenţiile de plată în 

vederea verificării corectitudinii 

distribuirii plăţilor sociale. 

4.3.4 Perfectarea rapoartelor şi 

dărilor de seama cu privire la 

sursele financiare necesare 

pentru acordarea 

compensaţiilor,  cu privire la 

cheltuielile efectuate la 

distribuirea compensaţiilor, cu 

privire la numărul de beneficiari 

de compensaţii. 

Nr. beneficiarilor 

de compensaţie 

Semestrul II Specialistul principal 

în problemele 

persoanelor în etate și 

persoanelor cu 

dizabilități 

Ciochină Larisa 

 

Specialistul superior 

în problemele 

persoanelor în etate și 

a persoanelor cu 

dizabilități 

Sîrbu Larisa 

 

În perioada de referință au 

beneficiat de compensații 

pentru călătoriile în 

mijloacele de transport 932 

persoane 

 

2 

 

 4.4 Compensarea cheltuielilor 

pentru deservirea cu transport 

a persoanelor cu dizabilităţi 

 4.4.1 Identificarea beneficiarilor 

şi perfectarea dosarului întru 

stabilirea şi acordarea 

compensaţiei.  

Nr. beneficiari de 

compensaţie 

Trimestrul II Specialistul principal 

în problemele 

persoanelor în etate și 

persoanelor cu 

În perioada de referință au 

beneficiat de compensații 

pentru cheltuielile de 

deservire cu transport a 

2 



ale aparatului locomotor 

Hotărârea Guvernului nr. 1268 

din 21.11.2007 „Cu privire la 

compensarea cheltuielilor de 

deservire cu transport a 

persoanelor cu dizabilităţi ale 

aparatului locomotor”  

4.4.2 Monitorizarea privind 

implementarea şi executarea 

Regulamentului. 

dizabilități 

Ciochină Larisa 

 

 

persoanelor cu dizabilități 

264 

 

Nivelul de realizare: realizat (2), realizat parțial (1), nerealizat (0).                                                                                   Media aritmetică :  2 

Punctajul final calculat din suma mediilor aritmetice obținute la evaluarea  

îndeplinirii obiectivelor împărțit la numărul de obiective:                                                         Calificativul de evaluare propus:                             1.68        BINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Comentarii generale ale șefului Direcției: 

 

 Una din problemele prioritare cu care se confruntă Direcția asistență socială și protecție a familiei este numărul insuficient de servicii sociale destinate 

plasamentului bătrînilor. Centrul de reabilitare și plasament al bătrînilor din com. Micleușeni, avînd capacitatea de 25 persoane, nu acoperă cererile 

parvenite. 

 

 O altă problemă, în vederea atingerii obiectivelor propuse este numărul insuficient de servicii sociale destinate plasamentului familial al copiilor aflați în 

situație de risc. Necesitatea dezvoltării Serviciului asistență parentală profesionistă, mărirea numărului de asistenți parentali profesioniști. 

 

 Ajustarea legislației ce ține de acordarea ajutorului material este o altă problemă stringentă, dat fiind faptul că Regulamentul privind acordarea ajutoarelor 

materiale cu destinație specială nu prevede categoriile exactă de beneficiari pentru 01 iunie Ziua mondială a copiilor și 1 septembrie Școlarizarea. 
 

 Lipsa specialiștilor, este o altă problemă care influențează calitatea activității Direcției. 

 

 

                                                  

                                 Șef interimar al Direcției,                                                                                                 Olevschi Natalia 

 


