Anexă
la decizia Consiliului raţional Edineţ
nr.1/11 din 05 februarie 2021

RAPORT
Cu privire la activitatea Direcţiei Asistentă Socială si Protecţie a Familiei Edinet
pentru anul 2020
1. DASPF-fodată prin decizia Consiliului raional Edineţ nr.5/4-2 din 26.08.2015 prin
reorganizarea - Direcţiei Economie, Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Edineţ.
- numărul personalului angajat, situaţie la 01.01.2021 - 311 unităţi;
- bugetul anual Direcţie, anul 2020, planificat - 26884,4 mii lei;
executat - 23728,6 mii lei
dintre care, cheltuieli de personal, planificat - 20827,2 mii lei;
executat - 18993,8 mii lei
- Numărul de unităţi de personal în aparatul Direcţiei - 9 unităţi, funcţionari publici.
Bugetul pentru an.2020, aparatul Direcţiei, planificat-1328,9 mii lei, executat-1234,1 mii
lei.
2. Obiectivele principale ale DASPF sînt:
- dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială în teritoriul administrat;
- prevenirea şi depăşirea situaţiei de dificultate a persoanelor sau a familiilor şi în
asigurarea integrării lor sociale, cu respectarea principiului autonomiei.
- crearea şi diversificarea serviciilor alternative de asistenţă socială.
3. Sistemul de asistenţă socială include două componente de bază:
- prestaţii băneşti;
- servicii de asistenţă socială.
4. DASPF acordă următoarela servicii sociale:
o Serviciul Asistenţă socială comunitară;
o Serviciul îngrijire socială la domiciliu;
o Serviciul social Asistenţă personală;
o Serviciul social Echipa Mobilă;
o Serviciul social Casă de copii de tip familial;
o Serviciul social Asistenţă Parentală Profesionistă;
o Serviciul social Protezare şi ortopedie;
o Serviciul social Centrul de plasament pentru personae în etate din
s.Oneşti;
o Servicii de reabilitare în Centrele balneosanatoriale;
o Serviciul social Suport monetar pentru familiile aflate în situaţie de risc;
o Serviciul social Sprigin familial pentru familiile cu copii în situaţie de risc;
o Serviciul social Cantina de ajutor social.
5. DASPF acordă prestaţii sociale (compensaţii, alocaţii, indemnizaţii, ajutor social, e.t.c.)
o Ajutor social;
o Ajutor pentru perioada rece a anului;
o Compensaţia pentru serviciile de transport şi aparatul locomotor;
o îndemnizaţii pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă;
Serviciul Asistentă Socială Comunitară
Obiectivele Serviciului de asistenţă socială comunitară constau în identificarea persoanelor în
situaţie de dificultate şi facilitarea accesului acestora la prestaţii şi servicii sociale;
Beneficiarii Serviciului de asistenţă socială comunitară sunt:
- Persoanele, familiile şi grupurile sociale aflate în dificultate din comunitate:
Personalul Serviciului de asistenţă socială comunitară —40 unităţi:

- Asistenţi sociali comunitari —38;
- Şef Serviciu - 1 ;
- Şofer —1.
Bugetul anual al Serviciului, planificat —3405,6 mii lei, executat - 3178,2 mii lei, cheltuieli pentru
întreţinerea a 40 unităţi.
Serviciul Social îngrijire socială la domiciliu
Obiectivele Serviciului îngrijire socială la domiciliu constau în contribuirea la îmbunătăţirea
calităţii vieţii persoanelor în etate şi cu disabilităţi, aflate în incapacitatea de a se îngriji individual,
precum şi la crearea unui climat psihoemoţional favorabil de prevenire a instituţionalizării,
reabilitarea şi integrarea acestora în societate;
Beneficiarii Serviciului îngrijire socială la domiciliu sunt persoanele care au atins vârsta de
pensionare, bătrânii solitari, lipsiţi de suport din partea copiilor, familiei extinse şi altor persoane
(prieteni, rude, vecini); persoanele care necesită îngrijiri temporare după spitalizare în vederea
recuperării şi nu au ajutor pentru îngrijire în condiţiile domiciliului; bolnavii în stare terminală
(cancer, ciroze ş.a.); bolnavii cronici care, din cauza bolii, nu sunt capabili să-şi desfăşoare
activităţile cotidiene (hrănire, toaletă personală, etc.) fiind imobilizizaţi la pat şi necesită ajutor
permanent; persoanele cu disabilităţi (disabilităţi motorii, senzoriale, mixte); persoanele cu probleme
de sănătate mentală, cu excepţia persoanelor cu probleme de sănătate mentală în fază acută, care
depăşesc competenţele serviciului.:
Personalul Serviciului îngrijire socială la domiciliu:
- Lucrători sociali, pe parcursul an. 2020, în medie, —117 unităţi;
- Şef Serviciu - 4;
- Şofer —1, deriticătoare —1; contabil - 1 ;
Bugetul aprobat —7194,9 mii lei, executat 7033,5 mii lei;
inclusiv, servicii contra plată —planificat 75,00 mii lei, executat 210,4 mii lei.
- Beneficiari al Serviciului —1012 persoane (172-sectorul urban, 840-sectorul rural);
- Beneficiari al Serviciului, cu plată —71 (17-sectorul urban, 54-sectorul rural);;
SISD a fost supus acreditării la data de 25 ianuarie 2019, calificativul —90,65%.
Serviciul social Asistentă personală
Obiectivele Serviciului social Asistenţă personală constau în oferirea asistenţei şi îngrijirii copiilor
şi adulţilor cu dizabilitate severă, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate;
Beneficiarii Serviciului social Asistenţă personală sunt persoane cu dizabilităţi severe, inclusiv
copii cu dizabilităţi severe, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilit de legislaţie.
Personalul Serviciului social Asistenţă personală:
- Şef Serviciu - 4;
- Asistenţi personali, TOTAL, situaţie 31.12.2020 —157 unităţi;
dintre care: din mijloace de la bugetul local, —85 unităţi;
din mijloace de la bugetul de stat, —72 unităţi;
- Beneficiari al Serviciului, situaţie 31.12.2020, TOTAL, —158persoane;
dintre care: din mijloace de la bugetul local, —86 beneficiari;
din mijloace de la bugetul de stat, —72 beneficiari;
- Beneficiari al Serviciului la evidenţă, în aşteptare, situaţie 31.12.2020, —105persoane;
- Pe parcursul an.2020 au fost întocmite şi luate la evidenţă 38 dosare.
Bugetul anual al Serviciului, TOTAL, planificat —761527 mii lei, executat —6623,6 mii lei;
dintre care: mijloace de la bugetul local, planificat —5049,3 mii lei, executat —4967,4 mii lei;
mijloace de la bugetul de stat, planificat —2565,9 mii lei, executat —1656,2 mii lei;
Serviciul la moment se află în stadia de acreditare de către Consiliul Naţional de Acreditare.

Serviciul social „Cantina de ajutor social”
înfiinţarea Serviciului social Cantinele de ajutor social, în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi
Protecţie a Familiei Edineţ, a fos făcută prin decizia consiliului raional Edineţ nr.6/13 din 23.10.2018.
Scopul Serviciului este prestarea serviciilor de alimentaţie corespunzătoare categoriilor de
persoane socialmente vulnerabile, în conformitate cu Legea privind cantinele de ajutor social.
Finanţarea Cantinelor de ajutor social se efectuează din contul fondurilor locale de susţinere
socială a populaţiei (mijloacele de la casele de schimb valutar), al sponsorilor, al organizaţiilor
neguvemamentale, filantropice şi religioase, al altor persoane juridice şi fizice.
Bugetul anual, an.2020, a Cantinei sociale, planificat-131,2 mii lei, executat-96,7 mii lei.
Serviciul în an.2020 a activat în lunile ianuarie-iunie, în 2 localităţi, or.Edinet si s.Viisoara.
Din luna iulie Serviciul a fost suspendat, pe motiv de lipsă a resusrselor financiare.
Beneficiari ai Serviciului au fost, în or.Edineţ cîte 14 beneficiari în fiecare lună, în s.Viisoara
cîte 13 beneficiari în fiecare lună.
Serviciul social „Echipa Mobilă”
Obiectivele Serviciului social „Echipa Mobilă” constau în acordarea unui serviciu specializat,
destinat copiilor, cu vîrsta pînă la 18 ani, cu dizabilităţi accentuate sau severe, care oferă asistenţă
socială, suport psihologic, logopedic, medical - kinetoterapeutic de reabilitare şi recuperare la
domiciliul beneficiarilor, în baza necesităţilor identificate ale acestora, precum şi consiliere şi suport
persoanelor implicate în procesul de incluziune socială;
Beneficiarii Serviciului social „Echipa Mobilă” sunt persoane cu dizabilităţi, selectate în
conformitate cu criteriile de admitere a beneficiarilor la servicii prestate în cadrul Serviciului de către
echipa multidisciplinară de specialişti;
Personalul Serviciului social „Echipa Mobilă”:
- Angajaţi serviciu (asistent social, psiholog, logoped, asistent medical) —4,75;
- Şef Serviciu - 1 ;
- Şofer —1; contabil - 1 ;
- Asistent medical —0,5;
- Asistent social —0,5;
- Chinetoterapeut/logoped —0,5.
- Beneficiari al Serviciului - 24persoane/copii;
Bugetul anual al Serviciului, planificat —472,14 mii lei, executat —329,7 mii lei.
Serviciul la moment se află în stadia de acreditare de către Consiliul National de Acreditare.
Serviciul social Asistentă Parentală Profesionistă (APP)
Obiectivele Serviciului social Asistenţă Parentală Profesionistă constau în acordarea unui serviciu
social, care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist,
în baza delimitării drepturilor şi responsabilităţilor cu privire la protecţia drepturilor copilului şi
intereselor lui legale între Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi asistentul parental
profesionist;
Beneficiarii Serviciului social Asistenţă Parentală Profesionistă sînt copii care se află temporar sau
permanent în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
a) sînt privaţi temporar sau permanent de mediul lor familial;
b) necesităţile lor speciale nu pot fi asigurate de către familia biologică;
c) sînt sau pot deveni victime ale unei forme de violenţă, traficului de fiinţe umane,
abandonului sau neglijenţei, relelor tratamente, exploatării în timp ce se află în îngrijirea unuia sau
ambilor părinţi, a reprezentantului legal sau a oricărei alte persoane responsabile de îngrijirea
acestora;
d) au mai puţin de 14 ani şi au săvîrşit o încălcare a legislaţiei penale, dar nu poartă
răspundere din punct de vedere juridic şi se află în cel puţin una dintre situaţiile expuse în punctul 4
literele a-c);

e)
au între 14 şi 18 ani şi le-a fost aplicată o pedeapsă penală fără privaţiune de libertate sau
au fost liberaţi de răspundere penală şi se află în cel puţin una dintre situaţiile expuse în punctul 4 lit.
a-c).
Personalul Serviciului social Asistenţă Parentală Profesionistă:
- APP au fost planificate —11, pe parcursul anului au activat —10 APP.
- Asistent parental profesionist —10 unităţi;
- Beneficiari al Serviciului —18 copii;
Bugetul anual al Serviciului, planificat —1187,3 mii lei, executat —889,2 mii lei.
Cheltuieli de buzunar, planificat —33000,00 lei, executat —28600,00 lei.
• Conform deciziei Consiliului raional nr.3/21 din 15.05.2018, CCTF sînt asigurate anual cu:
Alocaţie unică la plasament în an.2020 - 3688,70 lei;
Alocaţii linară pentru întreţinerea copilului, an.2020-1400,00 lei/lună, pentru fiecare copil.
- suma executată în an.2020 constituie 308,4 mii lei;
Alocaţie unică la împlinirea vîrstei de 18 ani - 1000,00 lei. Executat - 0,00 lei
Indemnizaţie zilnică - 12,00 lei per-copil. Executat în 2020 - 28532,00 lei.
Serviciul dispune de certificate de acreditare nr.131 din 25 aprilie 2016, eliberat de către Consiliul
Naţional de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale.
Serviciul la moment se află în stadia de reacreditare de către Consiliul Naţional de Acreditare.
Centrul de plasament pentru persona în etate din s.Onesti
Obiectivele Serviciului social Centrului de plasament pentru personae în etate din s.Onesti constau
în acordarea unui serviciu specializat, prin crearea condiţiilor optime de trai, muncă, reabilitare şi
acordarea serviciilor de asistenţă medico-socială pentru persoane în vîrstă şi persoane cu disabilităţi.;
Beneficiarii Serviciului social Centrul de plasament pentru personae în etate din s. Oneşti sunt
persoanele, cetăţeni ai Republicii Moldova cu capacitate deplină sau parţială de exerciţiu, care
corespund criteriilor de persoane vîrstnice şi persoane cu disabilităţi, cu vîrsta de la 18 ani şi mai mult,
persoane solitare lipsite de suport informai (familie) care, necesită ajutor din partea comunităţii şi
deservire socio-medicală la domiciliu sau în cadrul Azilului, sau nu au loc de trai stabilit;
Personalul Serviciului social Centrul de plasament pentru personae în etate din s.Onesti:
- Angajaţi serviciu (spălătoreasă, electrician, operator cazangerie, bucătari, infermiere) —
8,0; ’
- Director —1;
- Contabil —0,5; soră medicală —0,5
- Infermiere —3 persoane; bucătar - 2; electrician —0,5; muncitor —0,5;
- Beneficiari al Serviciului - 9 persoane;
Bugetul anual al Serviciului, planificat —1192,7 mii lei, executat —854,3 mii lei.:
inclusiv, surse colectate, planificat —65,00 mii lei, executat —93,2 mii lei;
Serviciul social Sprigin familial pentru familiile cu copii în situaţie de risc.
Beneficiari ai sprijinului familial primar sînt toate familiile cu copii din comunitate, care au
nevoie de suport.
Beneficiari ai sprijinului familial secundar sînt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau
familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare, precum şi familiile cu copii în risc de
separare.
Personalul Serviciului - manager Serviciu - 1 unitate.
Bugetul anual al Serviciului pentru an.2020,
planificat —847,0 mii lei, executat—336,6
mii. lei
dintre care: Bugetul raional, planificat —129,00 mii lei, executat —97,3 mii lei.
Bugetul de stat, planificat —718,0 mii lei. executat —239,3 mii lei.
Beneficiari ai Serviciului în an.2020, totalfamilii - 51 familii, copii total —117 copii;
Numărul dosarelor (neachitate)cu aviz pozitiv al Comisiei raionale—24 dosare (24 familii cu 74
copii);
Numărul dosarelor (în aşteptare)pentru prezentare la Comisia raională—
21 dosare;

In an.2020 Serviciul a activat în lunile ianuarie-aprilie. Incepînd cu luna mai Serviciul nu
a funcţionat pe motiv de insuficienţă de mijloace financiare.
Serviciul social Suport monetar pentru familiile aflate în situaţie de risc;
Beneficiari ai Serviciului-familiile/persoanele defavorizate, confirmate în baza
rezultatelor evaluării necesităţilor, cetăţeni ai Republicii Moldova şi străinii specificaţi în art.2
alin. (1) din Legea nr.274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica
Moldova, domiciliaţi pe teritoriul acesteia;
Bugetul anual al Serviciului, transferuri de la bugetul de stat, pentru an.2020, planificat—
292,6 mii lei; executat —97,5 mii lei;
Beneficiari ai Serviciului în an.2020, totalfamilii - 24 familii.
In an.2020 Serviciul a activat în lunile ianuarie-aprilie. Incepînd cu luna mai Serviciul nu
a funcţionat pe motiv de insuficienţă de mijloace financiare.
Serviciul social Protezare si Ortopedie
Obiectivele Serviciului social Protezare şi Ortopedie constau în dezvoltarea sistemului de servicii
sociale pentru persoanele cu dezabilităţi care necesită ajutor protectico - ortopedice.
Beneficiarii Serviciului social Protezare şi Ortopedie sunt persoane cu dizabilităţi locomotorii, care
necesită mijloace ajutătoare tehnice, proteză, încălţăminte ortopedică, încălţăminte pe proteze,
dispozitive de mers, încălţăminte specială, fotolii rulante, e.t.c.
Personalul Serviciului social Protezare şi Ortopedie - felcer protezist - 1 unitate;
- Beneficiari al Serviciului —1019 persoane;
Bugetul anual al Serviciului, planificat —113,5 mii lei, executat —86,3 mii lei.:
în perioada anului 2020 au fost asiguraţe cu mijloace tehnice ajutătoare:______________
numărul
numărul
Numărul rămas
Nr.
solicitanţilor
de asigurat în
denumirea articolului
asigurat
d/o
spre
2020
anul 2021
asigurare
1
32
28
4
cărucioare
2
30
28
2
cadre de mers
3
0
0
0
scaune de WC
4
0
0
0
scaune de bae
5
0
0
0
sub coate
6
0
0
0
cîrje
7
46
3
43
bastoane
8
66
57
9
încălţăminte ortopedică
9
protez membrul inferior
1
1
0
11
35
28
7
corset
12
1
1
0
Bandaj, brîu
Serviciul de reabilitare în Centre balneosanatoriale
Obiectivele Serviciului de reabilitare în Centre balneosanatoriale constau în asigurarea
reabilitării/recuperării sănătăţii persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, în sensul Regulamentului
aprobat prin hotărîre de Guvern, care se efectuează în Centrul de reabilitare „Victoria” din or.
Sergheevca, regiunea Odesa, Ucraina, şi în Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor
şi pensionarilor „Speranţa” din or.Vadul lui Vodă, instituţii publice în care Ministerul Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale exercită calitatea de fondator;
Beneficiarii Serviciului de reabilitare în Centre balneosanatoriale sunt persoanele în vîrstă şi cele
cu dizabilităţi care au atins vîrstă de 18 ani, cetăţeni ai Republicii Moldova sau străini specificaţi la
art.2 alin.(l) din Legea nr.274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova,
care se află în evidenţa structurilor teritoriale de asistenţă socială;
înlesniri la eliberarea biletelor balneosanatoriale:

Bilete gratuite se eliberează:
a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate neangajate în cîmpul muncii;
b) persoanelor în vîrstă beneficiare de pensie pentru limită de vîrstă sau alocaţie socială de
stat, neangajate în cîmpul muncii.
Bilete cu reducere de 70 % din cost se eliberează:
a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate angajate în cîmpul muncii;
b) persoanelor cu dizabilităţi medii neangajate în cîmpul muncii.
Bilete cu o reducere de 30 % din cost se eliberează:
a) persoanelor cu dizabilităţi medii angajate în cîmpul muncii;
b) persoanelor în vîrstă beneficiare de pensii pentru limită de vîrstă, pensii de dizabilitate sau
de alocaţii sociale de stat, angajate în cîmpul muncii, înregistrate oficial sau care desfăşoară activităţi
de întreprinzător de diferite forme.
Pe parcursul an. 2020 beneficiari ai Serviciului au fost:
- Centrul „Speranţa ” din or. Vadul lui Vodă —21 persoane; (bilete restituite - 25 bilete).
- Centrul„ Victoria” din or.Sergheevca, Ucraina —8persoane; (bilete restituite - 31 bilete).
Pe motivul epidemiei declarate din data de 17 martie 2020pînă înpresent, Centrul „ Victoria”
din or.Sergheevca, Ucraina, nu funcţionează, fapt care a dus la mărirea persoanelor în aşteptare
la bilete balneosanatoriale, situaţie la data de 31.12.2020, în număr de 145 de solicitanţi. La
Centrul „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă, personae care se află în aşteptare la bilete
balneosanatoriale, situaţie la data de 31.12.2020, constituie un număr de 79 de solicitanţi.
Prestaţii sociale. Ajutor social si Ajutor pentru perioada rece a anului
Ajutor social - plată lunară în bani acordată familiei defavorizate;
Beneficiar de ajutor social sînt, familia defavorizată în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se
încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii:
a) au atins vîrstă necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
b) sînt persoane încadrate în grade de dizabilitate;
c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;
d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere, în
cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil
în vîrstă de pînă la 3 ani;
e) îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terţe
persoane conform concluziei Consiliului Medical Consultativ al instituţiei medico-sanitare publice;
f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de
antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor;
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă dintre venitul lunar minim garantat al
familiei şi venitul global al familiei, calculat în conformitate cu Regulamentul aprobat de Guvern.
Ajutor social în baza unei cereri se stabileşte pentru o perioadă ce nu va depăşi 24 luni calendaristice,
şi se achită începînd cu luna în care cererea de acordare a acestuia a fost înregistrată la DASPF.
La 1 aprilie 2020 a fost indexat nivelul venitului lunar minim garantat în mărime de 4,8%,
reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, şi după
indexare constituie 1107,00 lei (HGRM nr. 1167 din 16.10.2008).
Deci, familiile care au un venit lunar minim garantat (pemtru fiecare membru de familie) mai
mic decît 1107,00 lei sînt în drept de a primi ajutor social.
In an.2020 au beneficiat de Ajutor Social, în medie pe lună —1300 beneficiari, care au
ridicat sumă totală pe an de - 16001,00 mii lei;
Ajutor pentru perioada rece a anului - plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate
pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie;
Beneficiar de ajutor pentru perioada rece a anului sînt, :
a) familiile defavorizate beneficiare de ajutor social;
b) familiile solicitante de ajutor social care au un venit global mediu lunar mai mare decît
venitul lunar minim garantat (1107,00 lei) conform legislaţiei şi mai mic decît nivelul venitului lunar
minim garantat majorat de 2,2 ori (2,2x1107,00=2435,40) - pînă la data de 01.04.2021.

Cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului a constituit 315,00 lei pînă la data de
01.11.2019, începînd cu data de 01.11.2019 cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului
constituie 500,00 lei (HGRM nr.1167 din 16.10.2008).
Ajutor pentru perioada rece a anului, pe parcursul lunilor noiembrie-martie, în medie pe
lună, au primit - 6400 beneficiari, care au ridicat suma totală anuală de —16343,00 mii lei.
Asistenţii sociali comunitari pe parcursul anului 2020 au primit 4885 noi dosare pentru
acordarea ajutorului social, şi/sau ajutorului pentru perioada rece a anului, dintre care, 4461
dosare acceptate spre plată, iar 424 dosare au primit aviz negativ/response.
In an. 2020, din numărul total de beneficiari de ajutor social, 2935 de beneficiary,
înregistraţi cu statut de „şomer”, trebuiau să fie atraşi de către primari la activităţi în folosul
comunităţii în număr total de—54291 ore (6787 om/zile), de-facto au fost îndeplinite 51556 ore
(6445 om/zile), nu au fost îndeplinite 2734 ore (342 om/zile).
A,

Prestaţii sociale. Indemnizaţii pentru copiii adoptaţi si cei aflaţi sub tutelă/curatelă
Pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, părinţilor adoptivi, tutorilor/curatorilor li se
plătesc lunar indemnizaţii pentru alimentaţie, procurarea îmbrăcămintei/încălţămintei, obiectelor de
igienă personală etc.
• Indemnizaţia pentru tutelă/curatelă în an.2020 sa achitat:
- la încadrare în Serviciu tutelă/curatelă sa achitat suma de 3688,70 lei;
în anul 2020 au beneficiat de îndemnizaţie la încadrare - 13 copii;
- în cuantum de 1400 lei/lunar pentru fiecare copil aflat sub tutelă/curatelă;
în anul 2020, în mediu pe lună, au beneficiat - 42 copii; Total 2020 - suma de 7290,48 lei.
- respectiv 800 lei/lunar pentri fiecare copil aflat în adopţie;
în anul 2020, în mediu pe lună, au beneficiat - 25 copii; Total 2020 - suma de 237063,00 lei.
• Deasemenea s-au achitat cheltuieli de buzunar în sumă de 12,0 lei/zi, 77,0 lei în zilele de
sărbătoare, si suma de 108,0 lei la ziua de naştere.
- în an.2020, în mediu pe lună, în Serviciu sau aflat - 28 copii tutelă/curatelă.
total achitat în anul 2020 - suma de 129255,00 lei
Bugetul Serviciului tutelă/curatelă, planificat - 1124,8 mii lei, eecutat- 1122,5 mii lei;
Bugetul pentru cheltuieli de buzunar, în cadrul Serviciului tutelă/curatelă, planificate - 131,5 mii
lei, executat - 129,4 mii lei.
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Prestaţii sociale. Compensaţia pentru serviciile de transport
Beneficiari de compensaţie:
1) persoanele cu dizabilităţi severe;
2) persoanele cu dizabilităţi accentuate;
3) copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
4) persoanele care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în
vîrstă de pînă la 18 ani;
5) persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de
pînă la 18 ani), cetăţeni ai Republicii Moldova sau cetăţeni străini cu domiciliul în Republica
Moldova în condiţiile legii şi se află în evidenţa structurilor teritoriale de asistenţă socială de la locul
de trai.
Mărimea compensaţiei anuale, pentru anul 2020.
1) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi, vîrstă pînă la 18 ani-552 de
lei;
2) pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate - 276 de lei;
Suplimentar la mărimile compensaţiei stabilite la pct.l şi 2, persoanele cu dizabilităţi
locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani) beneficiază,
trimestrial, de un supliment în mărime de 200 de lei.
In anul 2020 au fost planificate surse - 1978,6 mii lei, au fost executate - 1822,5 mii lei;
- Numărul de beneficiari la compensaţie pentru serviciile de transport - 4930 persoane;
dintre care:

-

persoane cu dizabilităţi severe
- 395 beneficiari;
persoane cu dizabilităţi accentuate - 2194 beneficiari;.
copii cu dizabilităţi
- 395 beneficiari;
Numărul de beneficiari la compensaţie pentru aparatul locomotor - 358 persoane.
Pe parcursul an.2020, 9 beneficiari au renunţat la compensaţia pentru serviciile de transport
schimbul facilităţilor fiscale şi vamale (importul autoturismelor cu destinaţie specială).
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