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Raportul Directiei generale asistenta sociala
pentru semestrul II al anului 2018
O biectivul nr. 1. A sigurarea cresterii gradului de integrare in sistem ul de protectie sociala a persoanelor aflate in situatie de rise
Indicatori de produs/rezultat

Actiuni
1
1.1. Asigurarea informarii
populatiei
§i
acordarea
consultatilor cu privire la
prevederile
legale
din
domeniul asistentei sociale.

1.2. Asigurarea
cre§terii
calitatii serviciilor fumizate
catre beneficiar in cadrul
Serviciului
de
ingrijire
sociala la domiciliu

1.
2.
3.
4.

2
Numarul cetatenilor audiati.
Numarul cererilor primare.
2000-2500 petitii parvenite in
adresa Directiei.
250-500 cazuri solutionate.

1. 250-300 persoane identificate in
perioada raportata.
2. Numarul dosarelor perfectate.
3. % solicitantilor primari luati la
evidenta comparativ cu perioada
raportara a anului precedent.
4. 150-200 persoane luate la

Ternten de
realizare
3

Responsabil

Nivelul de realizare/descriere succinta

4
§ef
DGASS

5
Realizat -100%
Pe parcursul semestrului II al anului 2018, prin intermediul Directiei
generale asistenta sociala §i sanatate §i subdiviziunile acesteia au fost
mregistrate §i examinate 46172 de adresari ale locuitorilor municipiului
Chisinau.
- 19075 constituie cereri de acordare a serviciilor §i prestatiilor sociale
(compensatie pentru calatoria in transportul urban, ajutor social, bilete de
reabilitare medicala, mijloace tehnice de deplasare, ajutor umanitar, servicii
de alimentatie cu pranzuri, plasarea in institutiile sociale de tip rezidential,
serviciul Asistenta Personala, Echipa Mobila, Serviciului de ingrijire social
la domiciliu).
- 8348constituie petitii referitor la unele aspecte privind acordarea
serviciilor/prestatiilor sociale.
Pe parcursul perioadei de gestiune au fost solutionate 30756 de cazuri.

Semestrial
§ef adjunct,
§efii
Direcpilor
§i
serviciilor

§efii SISD
Pe parcursul
anului 2018

sefSISD
DGASS
§efii DAS
Sefii SISD
l

Realizat -100%
Ingrijirea sociala la domiciliu reprezinta о gama de servicii de
deservire/ingrijire a batranilor singuratici §i cetateni inapti de munca, care au
nevoie de ajutor permanent la domiciliu.
Pe parcursul semestrului II al anului 2018, serviciului de ingrijire sociala la
domiciliu raporteaza:
105 de persoane identificate in Serviciu;

deservire.
5. 350-480 acte de evaluare.

1.3. Identificarea
necesitajilor de instruire a
personalului
din
cadrul
serviciului si planificarea
activitatilor de instruire.

1. 200 - 255 persoane instruite in
perioada 01.01.2018-31.12.2018.
2. Planul anual de dezvoltare
profesionala elaborat §i aprobat.
3. Evaluarea
continua
a
personalului §i a nevoilor de
formare profesionala a acestora.
4. Inaintarea de propuneri catre
institutiile
abilitate
privind
organ izarea unor cursuri care sa
corespunda nevoilor stabilite in
planul de formare.

Pe parcursul
anului 2018

1.4. Dezvoltarea
de
parteneriate §i colaborari cu
institutii §i organizatii in
domeniul violentei in familie

1. Semnarea 3-5
acorduri de
parteneriate
in
scopul
imbunatatirii calitatii serviciilor
prestate in domeniul violentei in

Semestrul I
§i II al
anului 2018

§efii DAS
§efii SISD
?efSiSD
DGASS

§efii DAS
§eful SASC
al DGASS
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98 de dosare perfectate;
98 de beneficiari admi§i in Serviciu;
1506 de acte de evaluare intocmite.
Astfel, in perioada de raportare au fost luati la evidenta cu circa 73% de
solicitanti primari mai mult comparativ cu perioada raportata a anului
precedent. Anul 2017 - 133 luati in evidenta.
Realizat -100%
Supervizarea reprezinta oportunitatea de a imbina obiectivele Directiei cu
obiectivele profesionale ale angajatilor.
Scopul major al supervizarii/instruirii profesionale consta in imbunatatirea
calitatii serviciilor sociale prestate beneficiarilor prin asigurarea
oportunitatilor de crestere profesionala si personala a personalului angajat,
constientizarea rolurilor si a responsabilitatilor, precum si prin dezvoltarea
organizational*!.
Procesul de supervizare profesionala urmareste realizarea mai multor
obiective:
S Asigurarea faptului ca angajatul isi cunoaste clar rolurile si
responsabilitatile profesionale;
^ Dezvoltarea si consolidarea competentelor profesionale ale angajatului
supervizat;
^ Asigurarea respectarii cadrului normativ si a obiectivelor organizatiei de
catre cei angajati;
Incurajarea unei comunicari constructive intre angajatii implicati in
sarcini comune;
S Asistarea continua si sistematica a procesului de dezvoltare profesionala
curenta a angajatilor;
^ Reducerea stresului si prevenirea efectelor de epuizare profesionala in
randul angajatilor;
Asigurarea faptului ca angajatul are acces la toate resursele necesare
pentru a-§i realiza obligatiunile functionale;
S Revizuirea progresului §i diflcultatilor angajatilor in lucrul cu
beneficiarii.
Pentru dezvoltarea §i consolidarea competentelor profesionale au fost
instruiti 207 de lucratori sociali. Planul anual de dezvoltare profesionala este
elaborat si aprobat.
Partial realizat -50%
Violenta domestica este о amenintare sau provocare, petrecuta in prezent sau
in trecut, a unei raniri fizice in cadrul relatiei dintre partenerii sociali,
indiferent de statutul lor legal sau de domiciliu. Atacul fizic sau sexual poate

aflate la evidenta.

familie.
2. Numarul cazurilor inregistrate
comparativ cu anul precedent.
3. Ponderea cazurilor solutionate.

1.5.Sustinerea
familiilor
defavorizate prin acordarea
ajutorului social §i ajutorului
pentru perioada rece a anului

1. Numarul total de cereri, dintre
care:
> inregistrate;
> verificate;
> validate;
2. Numarul cererilor primare
3. Numarul
rapoartelor
de
monitorizare in teren intocmit.

1.6.Asigurarea aplicarii juste
a procedurii managementului
| de caz

1. Numarul persoanelor identificate
si evaluate;
2. Numarul planurilor individuale

§efii DAS
Pe parcursul
anului 2018

§efii SASC

Pe parcursul
anului 2018

Sefii DAS
§efii SASC
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fi insotit de intimidari sau abuzuri verbale; distrugerea bunurilor care apartin
victimei; izolarea de prieteni, familie sau alte potentiate surse de sprijin;
amenintari facute la adresa altor persoane semnificative pentru victima,
inclusiv a copiilor; furturi; controlul asupra banilor, lucrurilor personale ale
victimei, alimentelor, deplasarilor, telefonului §i a altor surse de ingrijire §i
protectie.
Pe parcursul semestrului II al anului 2018, au fost inregistrate 207 de cazuri
fata de 180 inregistrate in aceeasi perioada a anului 2017. Ponderea
cazurilor solutionate a constituit 115%.
Realizat - 100%
De dreptul la ajutor social §i/sau la ajutor pentru perioada rece a anului
beneficiaza familiile defavorizate in cazul in care to^i membrii adulti ai
acesteia se incadreaza in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
a) au atins varsta necesara pentru stabilirea pensiei conform legislatiei;
b) sunt persoane incadrate in diferite grade de dizabilitate;
c) sunt someri inregistrati la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de
munca;
d) se afla in perioada dintre saptamana a 30-a de sarcina §i saptamana a 12-a
dupa nastere in cazul in care copilul se naste mort sau moare in perioada
concediului postnatal, ori ingrijeste un copil pana la varsta de 3 ani;
e) ingrijesc un membru/membri ai familiei care necesita ingrijire din partea
unei terte persoane conform concluziei consiliului medical consultativ al
institu^iei medico-sanitare publice;
f) realizeaza venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau partial, din
activitatea de antreprenorial sau din activitati legate de folosirea terenurilor
agricole din extravilanul localitatilor.
Pe parcursul semestrului I al anului 2018, informatia privind stabilirea si
acordarea dreptului la ajutor social §i /sau a ajutorului pentru perioada rece a
anului este prezentata astfel:
4121 cereri inregistrate;
3692 cereri verificate;
3624 cereri validate.
2521 de cazuri au fost verificate la domiciliu in scopul verificarii
veridicitatii datelor incluse in cererea de acordare a ajutorului
social/si/sau ajutorului pentru perioada rece a anului;
1163 solicitanti primari luati in evidenta.
Realizat -100%
Serviciul de asistenta sociala comunitara are drept scop prestarea asistentei
sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea si depasirea situatiilor de

de
asistenta
elaborate
§i
implementate;
% sedintelor de grup organizate
§i desfasurate comparativ cu
perioada
raporta
a
anului
precedent;
20-50 sedinte de supervizare
organizate §i desfasurate;
Numarul
vizitelor
de
monitorizare
organizate
§i
desfasurate;
Numarul controalelor interne
organizate §i desfasurate
Ponderea
rapoartelor
de
monitorizare intocmite

dificultate.
In perioada semestrului II al anului 2018 au fost identificate si evaluate 1160 persoane;
Numarul planurilor individuale elaborate -1004
Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate §i desfasurate sedinte
de grup - 40 comparativ cu perioada de raportare al anului precedent 9 de
§edinte.
Numarul sedintelor de supervizare organizate §i desfasurate -137.
Numarul vizitelor de monitorizare -90 vizite.
Numarul controalelor interne organizate si desfasurate - 8.

1. Numarul
intalnirilor,
dezbaterilor,
mese
rotunde,
seminarelor pe teme de asistenta
sociala organizate;
2. Numarul
acordurilor
de
parteneriat incheiate

Realizat -100%
In perioada semestrului II al anului 2018 au fost organizate si desfasurate 25
intalniri, dezbateri, mese rotunde, seminare din domeniul asistentei sociale.
Astfel, pe parcursul 01.07.-31.12.2018, Directia generala asistenta sociala si
sanatate si a incheiat 1 acord de parteneriat.

3.

4.
5.

6.
7.
1,7.0rganizarea de intalniri,
dezbateri,
mese
rotunde,
seminare pe teme de asistenta
sociala §i identificarea unor noi
parteneriate care sa ofere
informatii §i sprijin persoanelor
in situatii de rise

1.8.Asigurarea
acordarii
flexibile Serviciului social
„Asistenta
personala”
adaptat
nevoilor
beneficiarilor si in funcfie de
prioritatile identificate in
urma
evaluarii
s*
monitorizarii.

% de cazuri de prevenire a
abandonului
sau
institutionalizarii
in
urma
prestarii serviciului „Asistenta
Personala”.
Gradul
de
satisfacere
a
beneficiarilor cu privire la
serviciile acordate de asistentul
personal.
Procentul de beneficiari care
considera ca s-a imbunatatit
situatia, calitatea vietii, sanatatea
in rezultatul angajarii.

Pe parcursul
perioadei de
raportare

§efii DAS
§efii SASC
DGASS

Realizat -100%
De Serviciul social „Asistenta personala” beneficiaza 712 persoane.
Numarul mediu de ore de asistenta acordate de asistent personal
beneficiarului constituie 8 ore. Numarul mediu de ore de asistenta acordate
de catre asistentii personali pe parcursul unei luni, impartite pe tipuri de
Sefii DAS
Sefii AP
Pe parcursul
perioadei de
raportare

Asistenti
personali

Nr.
o/d

1
2
3
4
5
6
7

4

Serviciul acordat

Servicii de ingrijire igienice-sanitare;
Conlucrarea cu institutii publice si private;
Servicii de procurare a produselor alimentare;
Stabilirea meniului, servicii de preparare a
hranei;
Servirea meselor;
Servicii de mobilitate (deplasare, ridicare, etc.);
Servicii menajere;

Numarul mediu
de ore/semestru

II
180
23
107
132
123
101
65

118
Servicii de spalare a hainelor;
Servicii de participare la viata sociala,
100
9
comunicare, recreere, etc;
79
10 Servicii de suport pentru deplasare in exterior;
117
11 Servicii de supraveghere si indrumare;
10
12 Servicii de achitare a facturilor;
Acordarea serviciilor aferente indicatiilor
79
13
medicului de familie;
3omind de la specificul Serviciului si din faptul ca sunt admisi in primu
rand persoanele a caror stare de sanatate este mai grava, progresele
inregistrate de beneficiari sunt modeste. Cu toate acestea, 100% din ei
recunosc ca s-a imbunatatit calitatea vietii in rezultatul muncii prestate de
catre asistentii personali. Gradul de satisfactie a beneficiarilor in legatura cu
serviciile acordate de catre asistentii personali este foarte inalt (85 % - foarte
inalt, 10% - inalt, 5 % - satisfacator). Pe parcursul anului in adresa Directiei
nu a parvenit nici-o plangere din partea beneficiarilor Serviciului.
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1,9.Evaluarea continua a
personalului §i a nevoilor de
formare
profesionala
a
acestora

1.10. Asigurarea accesului la
serviciul social „Echipa
Mobila” pentru a sustine
integrarea
sociala
a
persoanelor cu dizabilitati.

1. Planul
de
formare
§i
perfectionare
profesionala
intocmit in functie de nevoile
personalului.
2. Numarul chestionarelor adaptate
§i
perfectate
nevoilor
personalului
3. Numarul instruirilor interne §i
exteme organizate §i desfasurate
in comparatie cu anul precedent.
4. Numarul personalului instruit.
5. Numarul orelor de instruire
desfasurate pe parcursul anului
2018.
1. Ponderea persoanelor admise in
cadrul serviciului
2. Numarul actelor de evaluare
intocmite
3. Numarul de vizite efectuate la
domiciliu

Decembrie
2018

§efii DAS
Sefii AP

Pe parcursul
perioadei de
raportare

Lunar

Asistenti
personali

Sefii SASC
Asistenti
sociali
§efii EM
5

Realizat -100%
In perioada de raportare au fost intocmite de catre Directia generala asistenta
sociala $i sanatate si structurile teritoriale 9 planuri de formare si
perfectionare profesionala in functie de nevoile personalului. Numarul
persoanelor instruite-441
Activitatea de supervizare este constituita dintr-un sir de componente, care
ajuta la structurarea si organizarea lucrului. Acestea sunt:
- Stabilirea si repartizarea responsabilitatilor legate de lucrul cu
beneficiarii. Supervizorul trebuie sa asigure reglementarea volumului de
lucru al angajatilor.
Pe parcursul semestrului II al anului 2018 au fost organizate si desfasurate
19 instruiri interne si exteme comparativ cu aceiasi perioada a anului
precedent au fost organizate 228 instruiri interne si exteme. Durata
instruirilor desfasurate in mediu fiind de 4-40 ore.
Realizat -100%
Pe parcursul perioadei de raportare, Echipa m obila a acordat servicii
unui num ar de 75 beneficiari, cu virste cuprinse intre 22 ani §i 83
ani, din care 50 % de gen fem inin (38 femei) §i 50 % de gen m asculin
(37 barbaji).
D in num arul total 75 de beneficiari ai Serviciului
90 % (67

6

beneficiari) sunt incadrati in grad sever de dizabilitate §i 10% (8
beneficiari) sunt incadrati in grad accentuat de dizabilitate. Pe
parcursul perioadei de raportate au fost admi§i in Serviciu 34
beneficiari, dintre care 34 au fost referiti de catre DAS teritoriale §i
17 beneficiari au fost identificati de catre Echipa mobila. Pentru 18
beneficiari a fost incetata prestarea serviciului din m otivul expirarii
term enului acordului de prestare a serviciului. A fost suspendat
serviciul pentru 5 beneficiari. N ici un beneficiar nu a fost referit catre
alte servicii.
A ria geografica de activitate a Serviciului
in perioada de raportare Echipa m obila a activat in mun. Chisinau, in
toate sectoarele: sectorul Centru - 15 beneficiari, sectorul Botanica 21 beneficiari, sectorul Ri§cani - 3 beneficiari, sectorul Buiucani - 21
beneficiari, sectorul Ciocana - 15 beneficiari. Ponderea persoanelor
care locuiesc in m ediul rural, din num arul total de beneficiari in
Serviciu in perioada raportata constituie 13 % (10 beneficiari).In
mediul urban locuiesc 87% (65 beneficiari).
in perioada de raportare Echipa m obila a realizat un num ar total de
796 vizite la dom iciliul beneficiarilor, realizindu-se 1248 interventii
dintre care:
K inetoterapeut - 958 interventii oferind servicii de recuperare §i
reabilitare kinetoterapeutica; masaj; consultatii medicale.
M anager serviciu 110 interventii privind m onitorizarea
im plem entarii planurilor individuale de asistenta §i evaluarea calitatii
serviciilor acordate beneficiarilor;
Psiholog -0
interventii
oferind consiliere psihologica, terapie
ocupationala;
A sistent social - 180 interventii oferind servicii de inform are a
potentialilor beneficiari cu privire la serviciul „Echipa M obila” §i
criteriile de eligibilitate; asistenta in pregatirea pachetului de
docum ente pentru adm itere in serviciu; perfectarea chestionarului de
evaluare a fam iliei; inform area beneficiarilor despre serviciile prestate
de DAS teritoriale, oferirea ajutoarelor umanitare, revederea
planurilor individuale de asistenta._________________________________

1.11 .Dezvoltarea
si
consolidarea competentelor
profesionale
ale
personalului Serviciului.

1. Numarul instruirilor interne §i
exteme organizate §i desfasurate
in comparatie cu anul precedent.
2. Numarul personalului instmit.
3. Numarul orelor de instmire
desfasurate pe parcursul anului
2017.

1.12. Asigurarea
monitorizarii §i evaluarii
continua
a
calitatii
Serviciului social „Echipa
Mobila”
fumizate
prin
stabilirea unor indicatori in
acest sens.

2. Planul
de
formare
§i
perfectionare
profesionala
intocmit in functie de nevoile
personalului.
3. Numarul actelor de monitorizare
intocmite de catre seful E.M.
4. Gradul
de
satisfacere
a
beneficiarilor cu privire la
serviciile acordate de Echipa
Mobila.
Procentul de beneficiari care
considera ca s-a imbunatatit
situatia, calitatea vietii, sanatatea
in rezultatul prestarii serviciilor
E.M.

1.13. Asigurarea
accesului
persoanelor
social
vulnerabile la serviciile de

1. Numarul solicitantilor primari.
2. Numarul
beneficiarilor
de
serviciile de alimentare gratuita.

§ef adjunct
Pe parcursul
perioadei de
raportare

Sefii EM

Sef adjunct
§efii EM

Decembrie
2018

Lunar

Lunar

Sef
DGASS
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Realizat -100%
Form area profesionala continua a angajatilor supervizaji este о m etoda
de asigurare ca salariatii prim esc inform atiile §i instruirea necesara
pentru a realiza cu succes sarcinile care le revin. Astfel, in perioada de
raportare au fost organizate 6 instruiri la care au participat 5 salariafi
ai serviciului social „Echipa M obila” . D urata instruirilor a constituit
12 ore. In perioada de raportare a anului precedent au fost organizate
6 instruiri.
Astfel, instruirea a fost conceputa pentru dezvoltarea abilitaplor/
com petentelor §i com pletarea cuno§tintelor personalului pentru a
sprijini eficient persoana cu dizabilitati sa poata duce о v ia|a cit mai
independents in com unitate, in conformitate cu necesitatile, interesele
§i preferintele sale.
R ealizat -1 0 0 %
In perioada de raportare au fost intocm ite de catre D irectia generala
asistenta sociala §i sanatate un plan de formare §i perfectionare
profesionala in functie de nevoile personalului serviciului social
„Echipa M obila” .
M anager serviciu - 110 acte de evaluare privind m onitorizarea
im plem entarii planurilor individuale de asistenta §i evaluarea calitatii
serviciilor acordate beneficiarilor;
Num arul m ediu de ore de asistenta acordate de catre echipa m obila
unui beneficiar a constituit 4 ore lunar. U n beneficiar este asistat de
regula de catre un num ar m ediu de 2 speciali§ti. in rezultatul prestarii
Serviciului social „Echipa m obila”, in 100 % din cazuri a fost prevenit
abandonul sau institutionalizarea beneficiarilor. Pe parcursul perioadei
de raportare 100 % din reprezentantii legali ai beneficiarilor §i
persoanelor care locuiesc cu beneficiarii, considera ca, in urm a
prestarii serviciilor echipei mobile, relatia lor cu beneficiarul s-a
im bunatatit.
Realizat - 100%
Serviciile de alimentatie cu pranzuri sunt acordate prin intermediul agenfilor
economici desemnad castigatori ai licitafiei publice organizate anual cu acest

scop. Modalitatea de stabilire §i acordare a dreptului de a beneficia de
serviciile de alimentatie cu pranzuri este stipulate in Legea nr. 81 din
Specialijtii 28.02.2003 „Privind cantinele de ajutor social” §i decizia Consiliului
din cadrul
municipal Chisinau nr. 59/16 din 28 noiembrie 2006 „Despre aprobarea
DAS
Regulamentului cu privire la functionarea cantinelor de ajutor social din
municipiul Chisinau”.
Pe parcursul perioadei de 01.07.2018-31.12.2018, in cadrul directiilor
sectoriale au fost depuse circa 386 de cereri primare pentru serviciul de
alimentare gratuita. Gradul de satisfacere a beneficiarilor cu privire la
serviciile acordate fund de 100%.
Astfel, pe parcursul perioadei de 01.07.2018-31.12.2018 de serviciile de
alimentare au beneficiat 3831 de persoane aflate in situatii de rise. Au fost
acordate 185307 de pranzuri calde gratuite, in suma de 3229195,65 lei.
Obiectivul nr. 2 Asigurarea dezvoltarii j / cresterii accesului la serviciile de protezare, ortopedie si reahilitare orientate pentru grupurile de persoane ajlate in dificultate

alimentare gratuita.

§efii DAS

3. Gradul
de
satisfacere
a
beneficiarilor cu privire la
serviciile acordate.
4. Ponderea beneficiarilor in varsta
§i celor cu dizabilitati, Cheltuieli
efective.

R e a liza t -100%

Sefii DAS
2.1. Asigurarea accesului a
persoanelor in varsta §i cu
dizabilitati la servicii de
reabilitare/recuperare.

1. Numarul persoanelor primari
luate in evidenta.
2. Numarul biletelor distribuite.
3. % persoanelor beneficiare de
bilete comparativ cu perioada
raportata anului precedent.

Lunar
Trimestrial
Pe parcursul
perioadei de
raportare

§ef POR
DGASS
Specialist
superior din
cadrul DAS

In calitate de servicii sociale, serviciile de reabilitare/recuperare au menirea
de a asigura cu bilete balneo-sanatoriale persoanele in varsta §i cele cu
dizabilitati, in vederea recuperarii sanatatii acestora.
Evidenta §i eliberarea biletelor de reabilitare/recuperare se realizeaza
conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de evidenta §i
distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor in varsta
§i cu dizabilitati, aprobat prin Hotararea Guvemului Republicii Moldova nr.
372 din 06 mai 2010, cu completarile §i modificarile ulterioare.
Serviciile de reabilitare balneo-sanatoriala ofera ingrijire intensiva pe termen
scurt in centrele republicane de recuperare a persoanelor cu dizabilitati §i
pensionarilor „Speranta” din orasul Vadul-lui-Voda §i „Victoria” din orasul
Sergheevca, regiunea Odessa, Ucraina, aflate in subordinea Ministerului
Muncii Protectiei Sociale §i Familiei. Aceste servicii sunt acordate in forma
de facilitati pentru persoanele sus mentionate, in dependents de categorie, cu
reducere de 100%, 70% sau 30 % din costul biletului de reabilitare.
Pe parcursul perioadei 01.07 - 31.12.2018 au fost luati in evidenta 2198 de
solicitanti primari a serviciului sus-mentionat. In perioada nominalizata au
fost eliberate 1227 bilete de reabilitare/recuperare, dupa cum urmeaza:
Botanica

Nr. solicitantilor primari
luati la evidenta
Nr. biletelor
eliberate
8

Buiucani

519

361

294

265

Centru
315
170

Ciocana

Rascani

460

543

212

286

1. Numarul
beneficiarilor
de
mijloace de locomotie si protezare.
2. Numarul demersurilor inaintate
catre organizatiile de binefacere
privind acordarea ajutorului umanitar
sub forma de mijloace de locomotie.
3. % Numarul solicitantilor primari
luate in evidenta comparativ cu
perioada raportata anului precedent.

Pe parcursul
perioadei de
raportare

Sefii DAS

1. Numarul
beneficiarilor
de
compensate.
2. Numarul
solicitantilor
de
compensate primari luati in

Pe parcursul
perioadei de
raportare

Sefii DAS

Realizat - 100%
in perioada raportata au fost identificate §i luate la evidenta persoanele
§ef POR
incadrate in grad de dizabilitate precum §i bolnavi cu afectiuni §i maladii ale
DGASS
aparatului locomotor care necesita consultare, tratament pentru acordarea de
articole protetice, mijloace de locomotie nemecanizate §i alte articole.
Specialist
Distribuirea acestor mijloace se efectueaza prin intermediul Centrului
superiori
Republican Experimental Protezare, Ortopedie §i Reabilitare.
Astfel, in perioada de gestiune au beneficiat de mijloace de locomotie 1413
persoane cu dizabilitati locomotorii (Botanica - 446, Buiucani - 138, Centru
-3 2 4 , C iocana- 184, Rascani - 321).
in perioada data au fost inaintate in adresa Centrului Republican
Experimental Protezare, Ortopedie §i Reabilitare §i organizatilor de
binefacere 105 demersuri intru asigurarea cu ajutor umanitar sub forma de
mijloace de locomotie( II sem.2017 80 demersuri).Ponderea cu 131%
Astfel, in perioada raportata au fost luati la evidenta de trei ori mai multi de
solicitanti primari comparativ cu perioada raportata anului precedent.
Obiectivul nr. 3 Sporirea accesului la prestatii sociale persoanelor in varsta si cu dizabilitati din municipiul Chisinau.
Realizat -100%
1. Numarul
beneficiarilor
de
In perioada raportata, Directile teritoriale de asistenta sociala au perfectat
3.1. Asigurarea stabilirii si
compensate.
§efii DAS listele pentru 52215beneficiari de compensatie (70 lei) pentru calatoria in
acordarii compensatiei pentru
2. Numarul solicitantilor primari de Pe parcursul
transportul urban. Prin intermediul I.S.„Po§ta Moldovei” au fost achitate
calatoria
persoanelor
in
§efii SPS
compensate luati in evidenta perioadei de
compensatia
in suma de 141 mii lei.
varsta in transportul urban si
raportare
comparativ cu perioada raportata
in
perioada
data au fost inregistrati 2170 de solicitanti primari de
suburban
in
raza
anului precedent.
compensatie comparativ cu perioada raportata anului precedent numarul
municipiului Chisinau.
3. Suma achitata.
acestora fund de 2650 de solicitanti.
Realizat -100%
Se permite calatoria in transportul urban §i suburban in raza municipiului
1. Numarul
beneficiarilor
de
Chisinau in baza de abonament anual eliberat de catre I.M. „Regia transport
3.2. Asigurarea evidentei
abonamente.
Sefii
DAS
electric” beneficiarilor care, in baza cererii, se dezic benevol de compensatie,
persoanelor
in
varsta,
2. Numarul
solicitantilor
de Pe parcursul
incepand cu luna urmatoare celei in care s-a renuntat la compensatie.
beneficiari de abonamente
perioadei de
Sefii SPS
abonamente primari luati in
In perioada de gestiune au fost perfectate de catre specialist DAS teritoriali
pentru calatorie in transportul
raportare
evidenta comparativ cu perioada
listele pentru 12665 de beneficiari de abonamente anuale, eliberate de
urban si suburban in raza
raportata anului precedent.
intreprinderea
municipals Regia Transport Electric, in suma de 32611860,00
municipiului Chisinau.
3. Suma achitata.
mii lei. Numarul solicitantilor de abonamente primari-158 cereri.

2.2.Asigurarea dezvoltarii §i
cresterii accesului
persoanelor in varsta §i cu
dizabilitati la mijloacelor de
locomotie si protezare

3.3. Asigurarea stabilirii §i
acordarii compensatiei pentru
serviciile de transport.

Sefii SPS
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Realizat -100%
in conformitate cu art. 49 al Legii Republicii Moldova nr. 60 din 30 martie
2012 „Privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitat” §i Hotararii
de Guvem nr. 1413 din 27.12.2016 „pentru aprobarea Regulamentului cu

3.4. Stabilirea §i acordarea
compensatiei in legatura cu
cheltuielile suportate privind
organizarea
funeraliilor
pentru veteranii §i invalizii
de razboi.

3.5 Asigurarea
evidentei
beneficiarilor de taloane
de calatorie in statele
membre C.S.I.

evidenta comparativ cu perioada
raportata anului precedent.
3. Suma achitata.
4. Numarul
rapoartelor
de
monitorizare
§i
evaluare
elaborate.

Specialist
superior
DAS

1. Numarul
beneficiarilor
de
compensatie.
2. Numarul
solicitantilor
de
compensatie primari luati in
evidenta comparativ cu perioada
raportata anului precedent.
3. Suma achitata.

Pe parcursul
perioadei de
raportare

§ef
DGASS

1. Numarul
beneficiarilor
de
taloane de calatorie in statele
membre C.S.I.
2. Numarul solicitantilor de taloane
primari
luati
in
evidenta
comparativ cu perioada raportata
anului precedent.

Pe parcursul
perioadei de
raportare

§efii DAS
Contabil§ef

Sefii DAS
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privire la modul de stabilire §i plata a compensatiei pentru serviciile de
transport”, de compensatie pentru calatoria in transportul public au dreptul:
1) persoanele cu dizabilitati severe;
2) persoanele cu dizabilitati accentuate;
3) copiii cu dizabilitad in varsta de pana la 18 ani;
4) persoanele care insotesc о persoana cu dizabilitate severa sau un copil cu
dizabilitati in varsta de pana la 18 ani;
5) persoanele cu dizabilitati locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilitati
locomotorii in varsta de pana la 18 ani), cetateni ai Republicii Moldova sau
cetateni straini avand domiciliul legal in Republica Moldova in conditiile
legii §i se afla in evidenta structurilor teritoriale de asistenta sociala de la
locul de trai.
In perioada raportata, Directiile teritoriale de asistenta sociala au perfectat
listele pentru 22507 beneficiari de compensatie.
In perioada raportata, Directiile teritoriale de asistenta sociala au perfectat
listele pentru 22507 beneficiari de compensatie (180-360 lei) pentru
calatoria in transportul urban.
In perioada semestrului II al anului 2018, prin intermediul ,,Po§ta
Moldovei”, au fost achitate compensate ‘n suma de 8859641,64 mii lei.
In semestru II al anului 2018 au fost luati in evidenta 850 de solicitanti
primari de compensate §i 1052 de solicitanti in aceiasi perioada de raportare
al anului 2017 adica cu 80% mai mult comparativ cu perioada raportara a
anului precedent.
Realizat -100%
Avand ca temei prevederile Legii nr. 190-XV din 05 mai 2003 „Cu privire la
veterani”, in conformitate cu Instructiunea cu privire la organizarea
funeraliilor pentru veteranii §i invalizii de razboi, aprobata de Ministerul
Muncii §i Protectiei Sociale §i Ministerul Finantelor la 16.04.2004, in
perioada de raportare de compensatie pentru cheltuielile suportate privind
organizarea funeraliilor pentru veteranii si invalizii de razboi a beneficiat 7
persoana, in suma de 17698,00, iar in sem.I 2017 -4 persoane, in suma de
(5995,00) lei.
Realizat - 100%
De taloane de calatorie in statele membre ale C.S.I. beneficiaza veteranii de
razboi §i invalizii de razboi.
Veteranii de razboi au dreptul la о calatorie (tur-retur) pe an cu transportul
feroviar sau auto de pasageri in cadrul statelor C.S.I. cu о reducere de 50% a
costului biletului de calatorie ori о calatorie gratuita la doi ani.
Invalizii de razboi au dreptul la о calatorie (tur-retur) pe an gratuita cu

transportul feroviar sau auto de pasageri in cadrul statelor membre ale C.S.I.
De acest drept beneficiaza §i persoana care insoteste о persoana cu
dizabilitati severe.
In conformitate cu „Regulamentul cu privire la modul de distribute a
taloanelor de calatorie in cadrul statelor membre ale CSI pentru veteranii §i
invalizii de razboi”, aprobat prin Hotararea Guvemului Republicii Moldova
nr. 451 din 29.04.2004, pe parcursul perioadei de raportare au fost eliberate
16 taloane de calatorie pentru veteranii de razboi, iar in 2017 au fost
eliberate 18 taloane.

.
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Pe

§eful

parcursul

D AS, sefii
serviciilor.

‘
Realizat -100%
Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfasurate 8 sem inare de
instruire a personalului implicat in gestionarea datelor cu caracter
personal.
A u fost instruiti -440 persoane.

Seful

Realizat -100%

r. z

4.1 .Intreprinderea
m asurilor
necesare
in
vederea
dezvoltarii
profesionale continue a
personalului im plicat in
procesul de gestionare a
datelor
cu
caracter
personal.
4.2. A sigurarea inform arii
angajatilor, privind accesul
la inform atie §i protejarea
dezvaluirii
inform atiei
oficiale.

5.1. A sigurarea prom ovarii
Codului de conduita §i a
acuzatiilor
Inform area

de

coruptie.
privind

m odalitatea de depunere a

1. N um arul de seminare de
instruire a personalului
im plicat in gestionarea
datelor cu caracter personal.
2. N um arul persoanelor instruite.

1. N um arul sedintelor organizate
§i desfasurate.
2. N um arul persoanelor
inform ate.

perioadei
de

W*

raportare

Pe
parcursul

DAS,

perioadei

angajatii.

9

de
raportare

Consolidarea
1. Plasarea
inform atiilor
pe
§efii DAS,
Pe
panourile din cadrul directiei.
parcursul
§efii
2. Inform area organelor ierarhic
serviciilor.
perioadei
superioare, privind incalcarile
de
C odului de conduita §i a
raportare
acuzatiilor de coruptie.

plangerilor
im potriva
abaterilor sau activitatilor
ilegale a angajatilor.
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Pe parcursul semestrului II al anului 2018 au fost organizate §i
desfasurate 15 sedinte.
N um arul persoanelor inform ate - 307
llCgi'

Realizat partial - 50%
in perioada raportata au fost plasate informatii pe panoul informativ.

5.2. Stabilirea prioritatilor
§i necesitatilor de formare
anticoruptie

(

tem atici

1. N um arul de seminare de
instruire a personalului.
2. N um arul persoanelor instruite.

inguste, subiecte specifice
dom eniului de activitate) a

Pe

§efii DAS,

parcursul

§efii

perioadei
de
raportare

serviciilor

Pe

§efii DAS

Realizat partial -100%
Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfasurate 5 seminare de
instruire a personalului angajat.
A u fost instruiti -261 persoane.

angajatilor pe grupuri tinta
(debutanti, personal cu
functie de conducere, de
executie).
5.3. A sigurarea informarii
angajatilor,

privind

procedura de prevenire §i

1. N um arul sedintelor organizate
§i desfasurate.
2. N um arul cazurilor denuntate.

parcursul
Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfasurate 5 sedinte de
informare a personalului angajat, privind procedura de prevenire si
com unicare a influentelor necorespunzatoare.

perioadei
de

com unicare a influentelor

Realizat -100%

raportare

necorespunzatoare.

O biectivul nr. 6 A sigurarea gestionarii m ijloacelor fin an ciare pen tru dezvoltarea asistentei sociale in teritoriul adm inistrat
6.1
Monitor izarea
§i
elaborarea propunerilor de
buget
in baza
notelor
metodologice elaborate de
catre Ministerul Finantelor.

6.2 intocmirea documentelor
contabile

6.3 Intocmirea §i prezentarea
darilor de seama contabile

1. Proiectul bugetului pe anul 2018
elaborat.
2. Numarul devizelor de cheltuieli
pe fiecare grup separat aprobate.
1. Numarul
notelor
intocmite.
2. Numarul tabelelor
intocmite.

1. Numarul
intocmite

darilor

Semestrul II

contabile
de

pontaj

§ef
DGASS
Contabil§ef
§ef
DGASS
§ef contabil

Realizat -1 0 0 %
Au fost intocmite §i prezentate 56 note contabile dupa cum urmeaza
nr.l,2,5,5A,6,7,8,9,10,ll,13,16, pe fiecare grupa de cheltuieli, pentru a fi
introduse in cartea mare. Pentru perioada gestionara au fost calculate
salariile §i indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca in baza la
71 de tabele de pontaj §i a certificatelor medicale.

§ef
DGASS

Realizat -1 0 0 %
In perioada de referinta au fost intocmite :
• 12 dari de seama la Biroul National de Statistica, Inspectoratul
Fiscal, DGF
• 6 -raportul Nr. 8,
• 6-raport 2 RM prezentate DGF

Lunar

de

seama

Lunar,
trimestrial §i
anual

Realizat -1 0 0 %
I n perioada 01.07.-31.12.2018 au fost intocmite 16 devize de cheltuieli cu
anexele calculului necesarului de mijloace financiare.

Contabil§ef
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Obicctivul nr. 7 Asi<^urarea organizarii proccdurii de achizitii publice in scopul procurarii serviciilor, produselor pentru dezvoltarea asistentei socialc.
Realizat -100%
1. Numarul sedintelor de grup
Pe parcursul
Grupul de
petrecute.
1. In semestrul II al anului 2018, D irectia generala asistenta sociala §i
lucru al
2. Numarul COP organizate §i anului 2018
sanatate, ca urm area rectificarii bugetului, a m odificat §i com pletat
achizitiilor planul de achizitii publice §i anuntul de intense, §i respectiv a
desfasurate.
publice
3. Numarul achizitiilor publice de
publicat:
Decembrie
valoare mica petrecute.
• https://w w w .chisinau.m d/doct.DhD?l=ro&idc=493&id=23347
2018
4. Darea
de
seama
privind
& t=/Inform atii/Licitatii-si-achizitii/Licitatii-si-achizitiiachizitiilor publice elaborate si
aprobata.
curente/ANUN-DE-INTENIE-Achizitii-Dublice-Dentrusem estrul-II-al-anului-2018-Directia-generala-asistentasociala-i-sanatate-a-Consiliului-municiDal-Chiinau;
• https://w w w.chisinau.m d/doct.php?l=ro& idc=493& id=23348
&t=/Inform atii/Licitatii-si-achizitii/Licitatii-si-achizitiicurente/PLANUL-achizitiilor-publice-Dentru-anul-2018-incadrul-D irectiei-senerale-asistenta-sociala-i-sanatatem odificat-i-com pletat
2. In perioada de referinta, grupul de lucru au fost petrecute 34 de
§edinte.
3. A u fost organizate §i desfasurate achizitii publice, dup cum
urmeaza:

7.1 Asigurarea organizarii §i
desfasurarii
achizitiilor
publice in scopul procurarii
serviciilor, produselor pentru
dezvoltarea asistentei sociale
in
conformitate
cu
prevederile legale.

• COP-1;
• N egociere fara publicare (unica sursa) - 2
• Licitatie - 2.
4. in semestrul II al anului 2018, D irectia generala a petrecut 27 de
achizitii publice de valoare mica.
O biectivul nr. 8 A sigurarea intreprinderii actiunilor in vederea angajarii personalu lu i calificat si com petent pen tru dom eniile de activitate a D irectiei generale
asistenta sociala §i sanatate
8.1
Sistematizarea
informatiilor privind functiile
vacante existente in cadrul
DGASS
?i
directiilor
teritoriale.

" ■1. Propuneri
pentru
recrutare
inaintate conducerii DGASS

Trimestrial

§efii
serviciilor
sef sectiei
resurse
13

- . . .
. •
Realizat -100%
Directia generala asistenta sociala §i sanatate isi desfasoara activitatea in
baza principiilor legalitatii, profesionalismului §i impartialitatii.
Sectia resurse umane are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor
strategice ale DGASS, promovarea §i implementarea unui management
eficient al resurselor umane in cadrul unitatii.

Pe parcursul
anului 2018

umane

In vederea eficientizarii procesului de recrutare si a identificarii potentialilor
salariati ai directiei, au fost incheiate contracte de colaborare cu USM,
UPSIC, ULIM, colegiul Alexei Mateevici din Chisinau etc. Ca rezultat al
acestor parteneriate, studentii isi pot desfasura practica de absolvire, in
domeniu, in cadrul directiei, cu ulterioara angajare in functiile vacante.

§ef secfiei
resurse
umane

Realizat -100%
Prin Decizia Consiliului municipal Chisinau nr. 2/3 din 27.02.2018 institutia
s-a reorganizat prin fuziune. La data de 10.12.2018 sub nr. 96-1 de catre
Cancelaria de Stat a fost aprobat noul Stat de personal. Astfel, in semestrul II
al anului 2018 nu au fost desfasurate concursuri pentru ocuparea functiilor
publice vacante si noi create.

8.2
Organizarea
si
desfasurarea
procedurilor
pentru ocuparea functiilor
vacante,
reie^ind
din
necesitatile
de
personal
estimat in cadrul DGASS.

1. Numarul
concursurilor
organizate.
2. Numarul de functionari angajati,
in corespundere cu cerintele
functiei.

Obiectivu
9.1.Gestionarea
si
monitorizarea
procesului
aferent
activitatilor
de
dezvoltare
profesionala
continua a personalului.

nr. 9 Asigurarea dezvoltarii profesionale si form arii continue a per onalului Directiei generale asistenta %
1. Numarul persoanelor delegate.
sef sectiei
Realizat -1 0 0 %
2. Numarul functionarilor publici
in perioada semestrului II al anului 2018 au fost instruiti 365 salariati.
resurse
instruiri in raport cu numarul
umane
- 2 funcjionar public de executie( instruiri exteme);
Pe parcursul
planificat.
30 asistenti sociali ( instruiri exteme)
anului
3. Raport elaborat si prezentat sefului
408 lucratori sociali, asistenti sociali ( instruiri interne)
DGAS.
1 raport elaborat si prezentat.

§ef interimar al Directiei generale asistenta sociala

Carolina OLARU
(numele, prenumele)
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