
 

SERVICII ALTERNATIVE 

PENTRU PROTECȚIA COPIILOR 

DIN RAIONUL CĂUȘENI 

 

 DIRECȚIA ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE  A 

FAMILIEI 



 În scopul protecţiei drepturilor copilului, în 

cadrul direcției activează: serviciul Asistență Socială 

Comunitară, serviciul Asistență Parentală 

Profesionistă, Serviciul Tutelă/Curatelă, serviciul 

Casa de copii de tip familie, serviciul Sprijinul 

familial, serviciul Asistența personală, Centrul 

maternal “ProFamilia” etc. 



     Amplasarea geografică a serviciilor alternative 

    

   CCTF 



FAMILII CU COPII ÎN SITUAȚIE DE RISC 
Date statistice, anii 2010-2015 

 

 
         2010          2011            2012             2013           2014          2015 

93 familii 147 familii 180 familii 167 familii 304 familii 172 familii 

201 copii 311 copii 401 copii 371 copii 510 copii 492 copii 



Evidența copiilor cu unul  

sau ambii părinți plecați peste hotare 

Vîrsta copilului Fete Băieți TOTAL 

0-3 ani 19 26 45 

3-7 ani 140 148 288 

7-16 ani 328 291 619 

16-18 ani 38 43 81 

TOTAL 525 508 1033 



Asistenţa parentală profesionistă 

(APP) 

  

  Asistenţa parentală profesionistă (APP)–

 reprezintă o formă de protecţie a copilului în 

dificultate care constă în plasarea temporară a 

copilului la o persoană sau familie, care întruneşte 

condiţiile de ordin material și garanțiile morale 

necesare dezvoltării armonioase a copilului.   

 Serviciului de asistență parentală profesionistă a 

fost creat prin Decizia nr. 4/6 din 15 iunie 2010.  



Asistentul parental 

este persoana care ia în îngrijire la 

domiciliu său, pentru o perioadă de 

timp bine determinată, unul sau mai 

mulţi 

copii în dificultate. 

 



ACTIVITATEA  

Serviciului APP  

    2011       2012      2013     2014     2015     2016 

Solicitanți         3          3        4            0         5         3 

APP 

angajați 

(total) 

       2          3        3         6         8         8 

Nr. copiilor 

plasați în 

serviciu 

(total) 

        5          8         9          19         22           23 

Nr. copiilor 

reintegrați  

        0           0         0          2          3          -  



      FINANȚAREA SERVICIULUI APP 

Bugetul raional 

AO „Concordia” - anul 2015 

 



Dezvoltarea și extinderea serviciului familial  

Asistență Parentală Profesionistă /date comparative 
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      ALOCAREA SURSELOR FINANCIARE  

2011 

mii/lei 

2012 

mii/lei 

 

2013 

mii/lei 

 

2014 2015 2016 

Buget 

raional 

 

43,6 111,8 151,4 475,6 584,7 628,0 

AO 

„Concordia” 

19,6 



2 Case de Copii de Tip Familial s. Fîrlădeni 

 Pe parcursul a. 2015 de Serviciu au beneficiat în total 14 

copii. 

 10 copii rămași fără ocrotire părintească beneficiază de 

îngrijire și educație. 



   Casa de copii de tip familie 

reprezintă o instituție creată în baza 

unei familii complete, care oferă 

copilului rămas fără ocrotire 

părintească îngrijire familială 

substitutivă în familia părintelui 

educator 



ALOCAREA SURSELOR FINANCIARE 

Serviciul CCTF 

Buget 

raional 

2012 

 mii/lei 

2013 

mii/lei 

2014 

mii/lei 

2015 

mii/lei 

 

2016 

mii/lei 

Total: 205.8 193,9 265,0 303,5 369,1 



Tutela/curatela reprezintă o formă 

de protecție, care se intituie asupra 

copiilor rămași fără ocrotirea 

părintească în scopul educației și 

îngrijirii, precum și al apărării 

drepturilor și intereselor lor 

legitime. 



Dezvoltarea și extinderea serviciului familial 

Tutela / Curatela  / date comparative 



Sprijinul familial este orientat spre 

familiile cu copii, pentru a preveni 

și/sau a depăși situațiile de risc în 

vederea asigurării creștererii și 

educației copilului în mediul 

familial. 



      

Grație suportului financiar al AO „Parteneriate 

pentru fiecare copil” (155 mii lei)  și a  Consiliului 

raional Căușeni (30 mii lei), au fost procurate 2 

case în s. Copanca pentru 2 familii numeroase cu 

copii, care nu dispun de spațiu locativ.   
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Dezvoltarea  serviciului Sprijin familial secundar  

(monetar) / date comparative  



Adopția este forma de protecție 

pentru copiii rămași fără îngrijirea 

părintească, în conformitate cu 

prevederile Codului Familiei și 

Legii nr.99 din 28.05.2010 privind 

regimul juridic al adopției. 



Au fost evaluate și instruite 4 cupluri 

solicitanți la adopţie, cărora le-a fost 

înmînat atestatul de adoptator. A fost 

încuviințată adopția națională asupra 5 

copii. Au fost evaluați 23 copii în perioada 

postadopție și întocmite rapoarte. 34 copii 

adoptați beneficiază de indemnizație pentru 

întreținere a cîte 700 lei lunar. 
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Copii în servicii familiale și rezidențiale / date comparative  



Centrul Maternal ”Pro Familia din Căușeni” (9 locuri) 

și Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de 

Ființe Umane (14 locuri)  

Pe parcursul a. 2015 de servicii specializate în Centrul 

Maternal au beneficiat 24 mame cu 38 copii în situație de 

dificultate cu intenție de abandon, cu probleme familiale, 

abuzați sub diferite forme.  

42 de copii și 18 mame tinere au fost asistați în Centrul de 

Asistență și Protecție a VTFU – inclusiv 1 copil cu 

dizabilitate. 



 Centrele multifuncționale de asistență socială din satul 

Chircăiești, comuna Baccealia și comuna Ucrainca  

sunt intituții publice create la nivel comunitar în cadrul cărora se 

organizează și se prestează o gamă largă de servicii sociale pentru 

persoanele/familiile cu copii aflate în dificultate. 

Serviciile oferite sunt: informare, consiliere, consultanță, reintegrare 

în familie și comunitate, servicii de dezvoltare a capacităților 

ocupaționale și alimentare. 

 De susținerea Centrelor în vederea depășirii situațiilor de 

vulnerabilitate socială pe parcursul anului 2015 s-au bucurat  74 

copii, inclusiv 18 copii cu dizabilități. În situații de criză, li s-a 

asigurat spațiu protector.  

  



Centrul social de zi  

„Casa în care mă simt copil”  
 

din s. Taraclia oferă anual servicii de asistență socială 

pentru aproximativ 50 de copii  din familii social 

vulnerabile, în situație de risc. 

 



Consiliul raional pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului  

s-a convocat pe parcurul anului 2015 în 4 şedinţe la 

nivel raional. În vederea prevenirii separării copilului de 

mediul familial, combaterii violenţei, traficului de fiinţe 

umane în primăriile din raion au activat Consiliile 

Locale pentru Protecția Drepturilor Copilului, în cadrul 

ședințelor cărora au fost examinate peste 250 cazuri, 

inclusiv 96 cazuri copii cu comportament deviant.   



Pe parcursul anului 2015 

 Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în 

dificultate  

a convocat 17 şedinţe cu referirea a 98 de adresări 

privind situația la 138 copii, comparativ cu anul 2012 – 

7 ședințe, pentru care au fost referite 28 adresări în 

privința la 66 copii.   



Serviciul Asistență Personală 

 

oferă  copiilor și adulților cu dizabilități severe din 

localitățile raionului servicii de îngrijire, însoțire și 

supraveghere permanentă la domiciliu, în vederea 

favorizării independenței și integrării în societate. 

Beneficiari de serviciul Asistență Personală sunt 52, 

inclusiv 9 copii.    

  



Beneficiari ai serviciului Asistență Personală    

date comparative 

 

2013 

2014 

2015 

24 

43 

47 

6 

8 

9 
 copii 

adulți 



Serviciul de protezare și ortopedie 

 

 crează accesibilitatea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor 

cu dizabilități, participanților de război și bolnavilor cu afecțiuni și 

maladii ale aparatului locomotor, asigurînd cu mijloace ajutătoare 

tehnice (fotolii rulante, corsete, bandaje, orteze-dispozitive, 

proteze, bastoane, cîrjă cu suport, premergătoare, încălțăminte 

ortopedică).  

De serviciile protetico-ortopedice au beneficiat 19 copii, inclusiv 8 

copii – cărucioare, fotolii pliante; 3 copii – premergătoare; 5 – 

corsete; 3 – bandaje, și toți 19 – încălțăminte protetico-ortopedică  

 

 



 

În anul 2015 a fost instituit 

 Consiliul Consultativ al Copiilor,  

care și-a început activitatea în calitate de partener al 

direcției asistență socială și protecție a familiei în 

dezvoltarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea 

politicilor, programelor cu privire la copiii aflați în 

dificultate.   

 



TENDINȚE POZITIVE: 

 Îmbunătăţirea şi consolidarea sistemului de prevenire a separării copilului 

de familie şi instituţionalizării în sistemul rezidențial prin extinderea 

Serviciului social de sprijin pentru familii cu copii, serviciilor alternative 

de tip familial: Tutelă/curatelă, Asistenţă Parentală Profesionistă; 

 Îmbunătăţirea calității prestării serviciilor Casa de Copii de Tip Familial și 

Asistență Parentală Profesionistă prin  fortificarea și consolidarea 

capacităților angajaților în cadrul  instruirilor inițiale și continue; 

 Dezvoltarea la nivel de comunitate a programelor de suport familial şi 

consolidare a competenţelor parentale; 

 Dezvoltarea unui cadru de monitorizare şi evaluare a copiilor la nivel local; 



Dezvoltarea, consolidarea și aplicarea în localitățile din raionul Căușeni a 

Mecanismului intersectorial de cooperare  pentru identificarea, evaluarea, 

referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor  victime şi potenţiale victime ale 

violenţei, neglijării, exploatării şi traficului; 

Evaluarea situației copiilor plasați în instituții, sporirea procesului de 

dezinstituționalizare  și (re)integrare în familiile biologice, extinse sau terțe în 

tutelă/curatelă sau serviciile substitutive din raion;   

 Instituirea Consiliului Consultativ al Copiilor și dezvoltarea cadrului de 

participare a copiilor în luarea deciziilor, a Politicii de protecţie a copilului la 

nivel de raion; 

 Intensificarea colaborării eficiente cu Centrul Național de Prevenire a 

Abuzului față de Copii, AO „Parteneriate pentru fiecare copil” și extinderea 

relațiilor de colaborare cu ONG - AO „Concordia. Proiecte sociale”; 



PROVOCĂRI:  

 Acoperire insuficientă a copiilor cu grad sever de dizabilitate din raion în 

serviciul Asistență Personală; 

 Insuficiența  serviciilor specializate cu plasament de urgență pentru copii 

identificați în situație de risc iminent pentru viața sau sănătatea acestora; 

 Lipsa serviciului specializat cu plasament temporar și consiliere specializată 

pentru copii cu comportament delincvent sub vîrsta răspunderii penale și în 

conflict cu legea; 

 Iresponsabilitatea părinților/unicului părinte, care pleacă la muncă peste 

hotarele țării, lăsînd copiii fără tutelă/curatelă. 



          Serviciu APP satul Opaci  

    



           Serviciu APP Grigorievca 



Casa de Copii de Tip Familial s.Fîrlădeni 



Casa de Copii de Tip Familial s.Fîrlădeni 


