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SUMAR EXECUTIV 

Raportul de monitorizare a Planului de acțiuni planificate pentru anul 2019, al Programului Național de 

dezinstituționalizare al persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale 

(2018-2026) gestionate de Agenția Națională Asistență Socială conține: evaluarea nivelului de 

implementare al acțiunilor și gradul de atingere al indicatorilor de monitorizare elaborați pentru această 

perioadă; identificarea barierelor de implementarea a acțiunilor în anul 2019 și elaborarea 

recomandărilor de îmbunătățire a procesului de implementare a Planului de acțiuni pentru perioadele 

următoare.  

Raportul de monitorizare este elaborate în baza: (a) analizei rapoartelor de activitate ale MSMPS și 

ANAS pentru anul 2019, (b) analizei rapoartelor de activitate ale organizațiilor societății civile partenere 

cu CPTPD care susțin procesul de dezinstituționalizare, (c) rezultatelor interviurilor individuale cu 

reprezentanții societății civile, (d) rezultatelor discuțiilor focus grup realizate cu personalul de conducere 

al CPTPD, (e) analizei răspunsurilor demersurilor AOPD către MSMPS, ANAS și Autorităților publice 

locale de nivelul al doilea și (f) analizei apelurilor Serviciului de Asistență Telefonică Gratuită pentru 

Persoane cu Dizabilități parvenite din Centrele de Plasament în contextul dezinstituționalizării.   

În total au fost analizate 25 acțiuni planificate pentru a fi realizate în anul 2019. În urma monitorizării s-

a constatat că: șase acțiuni sunt realizate; trei acțiuni în curs de realizare în termenii stabiliți conform 

Planului de acțiuni; șapte acțiuni sunt în curs de realizare cu termen depășit comparative cu cel indicat 

în Planul de acțiuni și 9 acțiuni nu sunt realizate.  

Dificultăți întâmpinate de instituțiile responsabile în implementarea Planului de acțiuni pentru 

anul 2019:   

Probleme cu privire la procesul de achiziționare imobilelor pentru dezvoltarea servicii sociale 

comunitare. Procesul de procurare al imobilelor este realizat de către CPTPD. Acestea nu dispun de 

resurse umane specializate pentru procurare imobile. Piața imobiliară este slab dezvoltată în raioane, 

cheltuielile investite în identificare, evaluare, renovare, conectare sau re-conectare imobile achiziționate 

la rețele și utilități publice nu sunt eficiente. După doi ani de pilotare a acestui proces, personalul de 

conducere al CPTPD consideră că ar fi mai rentabil să fie construite locuințele noi, după standardele 

solicitate sau să fie contractate servicii de la companii imobiliare pentru procesul de identificare și 

evaluare tehnică. Resursele investite în acest proces nu sunt utilizate în cel mai eficient mod. 

Majoritatea imobilelor propuse în vânzare în localitățile din raioanele unde sunt amplasate CPTPD nu 

corespund tuturor condițiilor tehnice necesare pentru un serviciu social conform standardelor.  

Structura de personal al CPTPD și numărul de unități nu corespunde necesitărilor și tipului de asistență 

necesar în contextul dezinstituționalizării. Personalul CPTPD nu includ specialiști calificare pentru 

evaluarea și gestionarea locuințelor procurate în comunitate, nu prevede unități de lucrători sociali care 

sunt responsabili de îngrijire și suport direct persoanelor cu dizabilități. În statele de personal se 

păstrează unitățile cu profil medical: infirmier(ă) și/sau dădacă. În plus, odată cu transferarea unor 

angajați în serviciile de Locuință protejată și Casă comunitară, în serviciul rezidențial rămân mai puține 

unități de personal care necesită să deservească un număr mai mare de persoane cu dizabilități severe. 

Autoritățile publice locale au raportat probleme cu privire la lipsa resurselor financiare pentru dezvoltare 

servicii sociale comunitare pentru a preveni instituționalizarea și/sau pentru a implementata reforma 

dezinstituționalizării. Lipsa resurselor financiare este însoțită și de lacune în colaborarea dintre 

autoritățile publice locale, CPTPD și Centrele comunitare de sănătate mintală, serviciile de asistență 

juridică, în special în stabilirea măsurilor de ocrotire judiciară pentru persoanele care au nevoie de 

suport în luarea deciziilor.  
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MSMPS, ANAS și CPTPD necesită suport metodologic și asistență tehnică în implementarea Planul de 

acțiuni al Programul Național de dezinstituționalizare al persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale din instituțiile rezidențiale. Procesul actual de dezvoltare și prestare al serviciilor sociale 

de Casă comunitară și Locuință protejată de către CPTPD nu este unul eficient și nu corespunde 

etapelor de crearea a unui servicii social, din punct de vedere al utilizării resurselor financiare și umane; 

din punct de vedere al calității serviciilor prestate (rezidențial și comunitare) și trebuie revăzut. După 

doi ani de implementare al reformei de dezinstituționalizare prin CPTPD,  procesul de 

dezinstituționalizare nu este finalizat, persoanele cu dizabilități fiind doar transferate dintr-un tip de 

serviciu în alt tip prestat de CPTPD, fiind achitate în continuare  100% de costuri de întreținere pentru 

persoane cu dizabilități. Existe diferențe între serviciile comunitare gestionate de Structurile teritoriale 

de asistență socială și CPTPD. În primul caz fiind respectate toate etapele de dezvoltare și prestare.  

Recomandări pentru îmbunătățirea procesului de implementare al Planului de acțiuni pentru 

perioada următoare:  

✓ Actualizarea Planului de acțiuni pentru perioada 2022-2026 al Programului Național de 

dezinstituționalizare, ținând cont de lecțiile învățate, dificultățile întâmpinate și contextul actual, 

inclusiv situația pandemică.  

✓ Analiza relevanței, eficienței și importanței Obiectivului Strategic 2. Crearea Centrelor regionale de 

dezvoltare și prestare a serviciilor sociale comunitare pentru a agrea o viziune comună a actorilor 

implicați în implementarea Planului de acțiuni. De implementarea acțiunilor planificate în cadrul 

Obiectivului strategic 2 depind realizarea altor acțiuni importante din Planul de acțiuni. Important 

de menționat că organizațiile societății civile susțin procesul de reorganizare/lichidare a unor 

CPTPD și crearea Centrelor regionale de dezvoltare și prestare al serviciilor sociale pentru 

persoane cu dizabilități, pe când personalul de conducere al CPTPD, ANAS consideră că nu sunt 

necesare crearea structurilor noi, dar de inițiat colaborarea cu autoritățile publice locale și de 

delegat atribuția de dezvoltare și prestare a serviciilor sociale comunitare fie Structurilor teritoriale 

de asistență socială, fie organizațiilor societății civile care sunt acreditate sau demonstrează 

capacități în domeniul dezvoltării și prestării serviciilor sociale prin mecanismul de contractare 

socială.  

✓ Schimbarea mecanismului actual de achiziționare a imobilelor care este realizat doar prin 

intermediul CPTPD. Există necesitatea a avea un plan la nivel de țară, nu doar în raioanele unde 

sunt amplasate geografic CPTPD. Totodată procesul de identificare și achiziționare al imobilelor 

trebuie includă și alte criterii importante pentru procesul de incluziune: oportunități de angajare, 

acces mai mare la servicii sociale, medicale, vocaționale, accesibilitate drumuri, transport și 

instituții publice, oportunități de participare la viața socială, culturală, sport etc.  

✓ Crearea unui grup de lucru de către autoritățile responsabile de implementarea Programului cu 

includerea societății civile, autorităților publice locale, persoane cu dizabilități dezinstituționalizate, 

structurile teritoriale de asistență socială care au în gestiune servicii similare pentru a analiza 

constatările raportului și a elabora propuneri de modificare sau ajustare a Planului de acțiuni pentru 

a avea o viziune comună între toți actorii în vederea implementării Programului pentru anii 2022-

2026.  

✓ Consolidarea eforturilor pentru elaborarea unui Plan de advocacy și comunicare cu donatorii pentru 

a atrage fonduri suplimentare necesare pentru implementarea Programului de dezinstituționalizare 

al persoanelor cu dizabilităţi intelectuale și psihosociale, deoarece bugetul de stat nu va avea 

capacitate să mențină două sisteme paralele.  

✓ Urgentarea aprobării Regulamentelor de organizare atât a CPTPD cât și a serviciilor sociale 

Locuință protejată și Casă comunitară create de CPTPD pentru a putea urma toate etapele stabilite 

de cadrul legal și normativ pentru procesul de dezvoltare al serviciilor sociale comunitare.  
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ABSTRACT 

The Report on monitoring the Actions Plan as scheduled for 2019, of the National Programme for 

deinstitutionalisation of persons with Intellectual and psychosocial disabilities in residential institutions 

(2018-2026) managed by the National Social Assistance Agency, comprises: assessment of the level 

of implementation of actions and degree of achievement of the monitoring indicators as developed for 

the relevant period; identification of barriers for implementation of actions in 2019; and development of 

recommendations for improving the process of implementation of the Actions Plan for the subsequent 

periods.  

This Report on monitoring is developed as based on the: (a) analysis of activity reports of the Ministry 

of Health, Labour and Social Protection and of the National Social Assistance Agency for 2019; (b) 

analysis of activity reports of the civil-society organisations that are partners of the temporary placement 

centres for persons with disabilities and support the process of deinstitutionalisation; (c) results of 

individual interviews with civil society representatives; (d) results of discussions with target groups, 

carried on with the management staff of the temporary placement centres for persons with disabilities; 

(e) analysis of answers to the motions of the Alliance of Organisations for Persons with Disabilities, to 

the Ministry of Health, Labour and Social Protection, National Social Assistance Agency and second-

level local public authorities; and (f) analysis of requests to the Free Phone Assistance Service for 

Persons with Disabilities, made by placement centres in the context of deinstitutionalisation. 

All in all, there have been analysed 25 actions scheduled for realisation in 2019. It has been stated as 

a result of monitoring that: six actions have been realised; three more actions are in progress according 

to the deadlines as set by the Actions Plan; seven actions are in progress, however, their deadline has 

expired if compared to that one from the Actions Plan; and nine more actions have not been realised 

yet.  

The challenges encountered by the establishments that are responsible for implementation of 

the 2019 Actions Plan, are:  

There are problems with the process of real estate purchase for development of social community 

services. The real estate purchase process is carried on by the temporary placement centres for 

persons with disabilities. Such centres have no specialised human resources for real estate purchase. 

The real estate market is poorly developed in the country districts, while the expenses for search, 

valuation, renovation, connection or re connection of the purchased real estate to the public utility 

networks are not efficient. The management staff of the temporary placement centres for persons with 

disabilities considers two years later after piloting this process, that it would be more profitable to build 

new dwellings complying with the required standards or to contract the services of real estate 

companies for the process of real estate search and technical valuation. The resources invested in such 

a process are not used as efficiently as possible. The majority of real estates for sales in the district 

localities, where temporary placement centres for persons with disabilities are situated, do not comply 

with any and all technical conditions as required for a social service according to the standards set.  

Personnel structure of temporary placement centres for persons with disabilities and number of persons 

do not comply with the needs and type of assistance as required in the context of deinstitutionalisation. 

The personnel of temporary placement centres for persons with disabilities does not include qualified 

specialists for valuation and management of dwellings purchased in communities. There are scheduled 

no social assistants that would be responsible for direct care and support of persons with disabilities. 

The staff schedule still includes the persons of medical profile: nurse(s) and/or nurse’s aide(s). 

Moreover, right after several employees are transferred to the Services of Protected Dwelling and 

Community House, the residential services have less personnel that has to take care of a bigger number 

of persons with severe disabilities. 
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The local public authorities have reported about challenges concerning the lack of financial resources 

for development of social community services aimed to prevention of institutionalisation and/or to 

implementation of the deinstitutionalisation reform. Lack of financial resources is also accompanied by 

deficiencies in co-operation of local public authorities, temporary placement centres for persons with 

disabilities and community-based centres for mental health, and legal assistance services, particularly 

when setting the measures for legal protection for those persons, who need a support in the decision-

taking process.  

The Ministry of Health, Labour and Social Protection, National Social Assistance Service and temporary 

placement centres for persons with disabilities need methodological support and technical assistance 

in implementation of the Actions Plan of the National Programme of deinstitutionalisation of persons 

with Intellectual and psychosocial disabilities in residential institutions. The present-day process of 

development and provision of such social services as Community Houses and Protected Dwellings by 

temporary placement centres for persons with disabilities is not efficient and does not comply with the 

stages of creation of a social service, from the point of view of financial and human resource use and, 

as well, from the point of view of quality of (residential and community) services rendered. This process 

must be reviewed. The process of deinstitutionalisation has not been completed yet after passed two 

years of implementation of deinstitutionalisation reform via temporary placement centres for persons 

with disabilities, while the persons with disabilities have been just transferred from one type of service 

to another, rendered by temporary placement centres for persons with disabilities. There are still paid 

100% of costs for maintenance of persons with disabilities. There are differences between community 

services managed by the territorial structures of social assistance and temporary placement centres for 

persons with disabilities. As for the first ones, there are followed all the states of development and 

provision. 

Recommendations for improving the process of implementation of the Actions Plan for the 

subsequent period:  

✓ Updating the 2022-2026 Actions Plan of the National Programme of Deinstitutionalisation, 

considering the lessons learnt, challenges faced and actual context, inclusively the pandemic 

conditions, 

✓ Analysing the relevance, efficiency and significance of Strategic Objective 2. Creation of regional 

centres for development and provision of community-based social services, in order to develop a 

common view on the actors engaged in implementation of the Actions Plan. Other important actions 

from the Actions Plan depend on implementation of the actions scheduled in Strategic Objective 2. 

It is important to mention that civil-society organisations support the process of 

reorganisation/liquidation of certain temporary placement centres for persons with disabilities and 

creation of Regional centres for development and provision of community-based social services to 

persons with disabilities, while the management staff of temporary placement centres for persons 

with disabilities and the National Social Assistance Agency believe that there is no need for any 

new structures but there must be initiated co-operation with local public authorities, while the 

functions for development and provision of community-based social services must be assigned 

either to territorial structures of social assistance, or to civil-society organisations, which  are 

accredited or show the capacities in development and provision of social services via the social 

contracting mechanism, 

✓ Changing the present-day mechanism of real estate purchase, which is realised only via temporary 

placement centres for persons with disabilities. There is a need for a plan at the country level, but 

not only for the districts with geographical location of temporary placement centres for persons with 

disabilities. Besides this, the process of real estate search and purchase must comprise, as well, 

other important criteria for the process of inclusion, such as employment chances, larger access to 
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social, health and vocational services, road and accessibility, transport accessibility and public 

establishments accessibility, and chances for participation in social, cultural, sportive life and so 

on, 

✓ Creating a workgroup by the authorities that are responsible for the Programme implementation, 

subject to engagement therein of civil society, local public authorities, deinstitutionalised persons 

with disabilities, and territorial structures of social assistance that manage the similar services, in 

order to analyse the report findings and to develop proposals for amendment or adjustment of the 

Actions Plan, so that there be created a common vision for all the actors, with the aim of 

implementation of the 2022-2026 National Programme, 

✓ Strengthening the efforts for development of a Plan of Advocacy and Communication with Donors, 

in order to attract extra funds as required for implementation of the National Programme of 

deinstitutionalisation of persons with intellectual and psychosocial disabilities, since the State 

budget will have no capacities maintain two parallel systems, 

Speeding up the approval of the Regulations for organisation of both temporary placement centres for 

persons with disabilities and such social services as Protected Dwelling and Community House, created 

by temporary placement centres for persons with disabilities, so that there would be a possibility to 

follow all the stages as set by the legal and regulatory framework for the process of de 

 

INTRODUCERE 

Raportul de monitorizare al Planului de acțiuni planificate pentru anul 2019, al Programului Național de 

dezinstituționalizare al persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale 

gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anii 2018-2026 aprobat prin Hotărârea de 

Guvern nr. 893 din 12.09.2018 este elaborat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.  

Scopul raportului de monitorizare este de a evalua progresul implementării Programului național de 

dezinstituționalizare prin  evaluarea nivelului de implementare al acțiunilor și gradul de atingere al 

indicatorilor de monitorizare elaborați pentru anul 2019;  identificarea dificultăților de implementarea a 

acțiunilor în anul 2019 și elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a procesului de implementare a 

Planului de acțiuni pentru perioada 2021-2026.  

Aprobarea Programului Național de Dezinstituționalizare constituie unul din principalele rezultate ale 

Guvernului în scopul implementării Articolului 19 din Convenția ONU cu privire la Drepturile Persoanelor 

cu Dizabilități în special implementarea Recomandărilor Comitetului pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități care recomandă Republicii Moldova să accelereze procesul de dezinstituționalizare și să 

asigure aplicarea moratoriului la intrările noi în instituțiile rezidențiale; să elaboreze și să execute, fără 

întârziere, un plan de acțiuni cu privire la implementarea reformelor de dezinstituționalizare, cu 

indicarea termenilor limită și perioadele pentru închiderea tuturor instituțiilor rezidențiale; să adopte 

măsurile legale care prevăd o viață independentă pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv asistență 

personală, precum și să clarifice responsabilitățile și alocarea resurselor financiare pentru dezvoltarea 

de servicii din partea autorităților centrale și locale și să implice persoane cu dizabilități prin intermediul 

organizațiilor lor reprezentative în toate etapele procesului de dezinstituționalizare (planificare, 

implementare, evaluare și monitorizare)1. 

Implementarea Programului, însă, constituie cea mai mare provocare în domeniul drepturilor 

persoanelor cu dizabilități, deoarece la nivel de societate există o rezistență foarte mare atât din partea 

 
1  Recomandările Comitetului ONU disponibile în limba engleză pe: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fMDA%2fCO%2f1&Lang=en 
 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fMDA%2fCO%2f1&Lang=en


8 
 

autorităților publice, personalul instituțiilor rezidențiale, cât și din partea  membrilor comunității. Această 

rezistență este cauzată de nivelul înalt de stigmatizare și discriminare față de persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale din partea populației și de experiențele limitate ale persoanelor cu dizabilități 

plasate în instituțiile rezidențiale de a trăi în comunitate.  

Raportul de monitorizare este elaborat în baza: (a) analizei rapoartelor de activitate ale Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale care cuprind rezultatele pentru anul 2019; (b) analizei raportului 

de activitate al  Agenției Naționale Asistență Socială pentru anul 2019, (c) analizei rapoartelor de 

activitate ale organizațiilor societății civile care au semnate Acorduri de parteneriat cu Centrele de 

Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități în scopul dezinstituționalizării, (d) rezultatelor 

interviurilor individuale realizate cu reprezentanții societății civile, (e) rezultatelor discuțiilor focus grup 

realizate de AOPD cu personalul de conducere al CPTPD, (f) analizei răspunsurilor demersurilor AOPD 

către MSMPS, ANAS și Autorităților publice locale de nivelul al doilea și (f) analizei apelurilor Serviciului 

de Asistență Telefonică Gratuită pentru Persoane cu Dizabilități parvenite din CPTPD în contextul 

dezinstituționalizării.   

În total au fost monitorizate 25 acțiuni planificate pentru a fi realizate în anul 2019. În urma monitorizării 

s-a constatat că: șase acțiuni sunt realizate; trei acțiuni în curs de realizare în termenii stabiliți conform 

Planului de acțiuni; șapte acțiuni sunt în curs de realizare cu termen depășit comparative cu cel indicat 

în Planul de acțiuni și 9 acțiuni nu sunt realizate.  

1. GRADUL DE REALIZARE AL ACȚIUNILOR MONITORIZATE 

 
Programul de dezinstituționalizare are drept scop reformarea sistemului rezidențial de îngrijire a 
persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale prin dezvoltarea și prestarea serviciilor sociale 

comunitare, în vederea asigurării dreptului la viață independentă și trai în comunitate a acestora. Pentru 

realizarea scopului, Programul conține 6 Obiective:  
1. Transformarea a șase instituții rezidențiale din gestiunea Agenției;  
2. Crearea centrelor regionale (Nord, Centru și Sud);  
3. Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosocială;  
4. Fortificarea capacităților resurselor umane implicate în acordarea serviciilor de suport 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît din instituțiile rezidențiale, cît și din 
serviciile sociale comunitare; 

5. Evaluarea și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și 
psihosociale atît în instituțiile rezidențiale, cît și în serviciile sociale comunitare din cadrul 
centrelor regionale; 

6. Informarea și sensibilizarea populației cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități intelectuale 
și psihosociale de a trăi în comunitate.  

Programul stabilește o viziune pe termen lung pentru asigurarea dezinstituționalizării și incluziunii 
sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Implementarea Programului este 
preconizată pentru o perioadă de nouă ani, în fiecare an fiind planificat un anumit număr de acțiuni care 
urmează a fi implementate de autoritățile competente, conform Planului de acțiuni privind 
implementarea Programului.  

Pentru anul 2019, au fost planificate 25 acțiuni prioritare, printre care: instituirea unei echipe de 
implementare a Programului, echipă constituită din experți (jurist, psiholog/asistent social, medic, expert 
în construcții) cu experiență profesională care va acorda asistență tehnică și suport la implementarea 
Programului, inclusiv la elaborarea proiectelor de acte normative, regulamentelor, estimarea mijloacelor 
financiare, expertiza tehnică, selectarea și achiziționarea imobilelor, consolidarea capacităților actorilor 
implicați în demararea procesului de dezinstituționalizare, crearea centrelor regionale ș.a.; crearea 
centrelor regionale Nord și Centru prin absorbția Centrului de plasament temporar pentru copii cu 
dizabilități din municipiul Orhei și a Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități 
(adulte) din comuna Bădiceni, municipiul Soroca; transferarea copiilor din instituțiile rezidențiale Orhei 
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și Hîncești (circa 60 de copii) în servicii sociale comunitare create atît din resursele financiare ale 
instituțiilor rezidențiale, cît și cu suportul donatorilor;  procurarea de către centrele regionale Nord și 
Centru a imobilelor pentru dezinstituționalizarea persoanelor adulte în serviciile sociale comunitare 
(locuință protejată și casă comunitară); aplicarea planurilor de transformare de către instituțiile 
rezidențiale; transferarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale de vârstă înaintată 
(circa 33 de beneficiari) care au nevoie de îngrijire în azilurile/centrele pentru persoanele în etate din 
gestiunea Agenției; preluarea în gestiune de către centrele regionale Nord și Centru a serviciilor 
comunitare create de instituțiile rezidențiale în unitățile administrativ-teritoriale din regiuni; sistarea, 
până în anul 2020, a activității instituțiilor rezidențiale Bădiceni și Orhei, în urma absorbției acestora de 
către Centrul regional Nord și Centrul regional Centru, care gestionează servicii sociale comunitare 
create în regiuni, etc.  

Pentru aprecierea gradului de realizare a acțiunilor monitorizate au fost utilizate următoarele opțiuni ale 
stadiului de implementare: realizat, nerealizat, în curs de realizare în termen, în curs de realizare 
cu termen depășit.  

În urma monitorizării, din totalul de 25 acțiuni planificate pentru a fi realizate în anul 2019, s-a constatat 

că: șase acțiuni sunt realizate; trei acțiuni în curs de realizare în termenii stabiliți conform Planului de 

acțiuni; șapte acțiuni sunt în curs de realizare cu termen depășit comparativ cu cel indicat în Planul de 

acțiuni și 9 acțiuni nu sunt realizate. Prezentarea grafică este indicată în figura de mai jos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
         Figura 1. Gradul de realizare al acțiunilor planificate pentru anul 2019  

 
Acțiunile nerealizate (9) sunt următoarele: 

• Instituirea unei echipe de suport pentru  implementarea Programului din resursele donatorilor  
• Pregătirea și transferarea persoanelor în etate (cu vârsta de peste 70 de ani)  din instituțiile 

rezidențiale în centrele de plasament pentru persoanele în etate  
• Elaborarea Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a Centrelor Regionale Serviciu 

Comunitare și a Standardelor minim de calitate  
• Instituirea Centrelor Regionale, inclusiv State de personal corespunzător dezvoltării serviciilor 

în comunitate  
• Reorganizarea unei instituții rezidențiale în Centru Regional de Dezvoltare și Prestare a 

Serviciilor Sociale Comunitare  
• Preluarea în gestiune a serviciilor comunitare de către Centrele regionale  
• Acordarea de către Centrele regionale, după caz, autoritățile publice locale (I si II) și al doilea, 

a suportului  pentru perioada de tranziție de la trai în instituție la trai independent în comunitate  
• Evaluarea anuală a performatelor personalului instituțiilor rezidențiale și a serviciilor comunitare 
• Instruire inițială și continuă a mass-media despre drepturile persoanelor cu dizabilități și 

promovarea incluziunii, traiului în comunitate.  
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Acțiunile care sunt  în curs de realizare cu termen depășit (7) sunt:  
• Modificarea Regulamentelor de organizare și funcționare a Centrelor de Plasament și a 

serviciilor de Casă comunitară și Locuință protejată create de acestea  
• Reevaluarea persoanelor cu dizabilități cu grad înalt de autonomie plasate în instituțiile 

rezidențiale pentru a fi dezinstituționalizate (doar re-evaluate persoane unde sunt stabilite 
parteneriate  cu OSC-le) 

• Pregătirea și transferarea în servicii de tip familial sau comunitar, în mod prioritar a persoanelor 
cu statut de copil (din 60 copii au fost dezinstituționalizați doar 7 copii în servicii de tip familial si 
familii biologice)   

• Reevaluarea capacităților resurselor umane din instituțiile rezidențiale în scopul reangajării în 
echipele  Centrelor regionale (făcut doar în cazul în care s-au selectat angajații pentru Locuințele 
protejate și Case comunitare) 

• Crearea sau contractarea serviciilor sociale de către autoritățile publice pentru prevenirea 
instituționalizării / au scăzut numărul de plasament instituții cu 52% 

•  Elaborarea unui Plan de instruire inițială și continuă a personalului din serviciile comunitare  
•  Organizarea instruirilor inițiale și continue pentru angajații instituțiilor rezidențiale și serviciile 

comunitare create Casă comunitară și Locuință protejată  
Acțiunile realizate (6) sunt:  

• Planuri de transformare (10 imobile procurate/9 din buget de stat si 1 de la donator)  
• Dezvoltarea serviciilor sociale în baza imobililor achiziționate de către centrele regionale sau 

puse la dispoziție de donatori, persoane fizice sau juridice  
• Informarea populației, inclusiv prin mass media despre avantajele dezinstituționalizării  
• Consolidarea unui mecanismului de monitorizarea drepturilor persoanelor 
• Contractarea Serviciului de Asistență Telefonică Gratuită pentru Persoane cu Dizabilități  
• Organizarea seminarelor de instruire inițială și continuă pentru angajații serviciilor de Casă 

comunitară și Locuință protejate realizate în parteneriat cu OSC.  
Acțiunile în curs de realizare în termen (3) sunt:  

• Suport metodologic structurilor teritoriale asistență socială în procesul de dezvoltare a serviciilor 
sociale comunitare 

• Organizarea campaniilor de informare pentru populația generală despre traiul în comunitate al 
persoanelor cu dizabilități  

• Organizarea evenimentelor de informare a APL, prestatori de servicii etc.  
 
În compartimentul ce urmează este prezentată o descriere detaliat a gradului de implementare al 
fiecărei acțiuni separat.   

2. DESCRIEREA GRADULUI DE IMPLEMENTAREA AL ACȚIUNILOR 

MONITORIZATE 

 
Obiectivul 1. Transformarea a șase instituții rezidențiale din gestiunea Agenției Naționale 
Asistență Socială  
 

Acțiunea 1.1 Instituirea  și funcționarea  echipei de implementare a Programului  
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Agenția Națională Asistență Socială  
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat,  Buget local -; Sursele finanțare din proiecte și 
granturi 1310.9 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

În anul 2018, echipa de implementare a 
Programului (jurist, psiholog/asistent 
social, medic, expert în construcții) 
selectată și  angajată cu suportul 
partenerilor de 

MSMPS/Direcția Protecția 
Drepturilor Persoanelor cu 
Disabilitati a scris și înaintat 2 
concepte de proiect în 

 
Acțiunea nerealizată 
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dezvoltare/donatorilor/organizațiilor 
necomerciale; 
în perioada 2018-2020, echipa de 
implementare funcțională 

acest sens, însă nu au fost 
aprobate.   
La ședințele cu donatorii de 
fiecare dată MSMPS a 
menționat despre această 
necesitate.  

Recomandare specifică:  
- De elaborat un plan comun de advocacy și comunicare autorități publice și societatea civilă 

cu donatorii în scopul identificării resurselor financiare pentru susținerea unei echipe de suport 
pentru implementarea Programului de dezinstituționalizare.  

 

Acțiunea 1.2 Modificarea regulamentelor de organizare și funcționare a  instituțiilor 
rezidențiale și a standardelor minime de calitate conform profilului și nevoilor individuale ale 
persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială, instituțiile rezidențiale, echipa de experți;  
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat- în limitele alocațiilor bugetare,  Buget local-; 
Sursele finanțare din proiecte și granturi -50.0 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Regulamente de organizare și 
funcționare modificate și 
aprobate și standarde minime 
de calitate ale instituțiilor 
rezidențiale din Orhei și 
Hîncești elaborate și aprobate 
(2018-2019); 
 

Proiectul de Regulamentului-
CADRU de organizare și 
funcționare al Centrelor de 
Plasament Temporar pentru 
Persoane cu Dizabilități a fost 
modificat și consultat cu 
organizațiile societății civile, însă 
nu au fost aprobat.  
 
 
 
Ultima ședință de consultare a 
proiectelor Regulamentelor a 
fost organizată de ANAS în 
noiembrie 2019.  
 
În Raportul anual al ANAS nu 
există informații despre 
modificarea și aprobarea 
Regulamentelor de funcționare și 
a standardelor minime de calitate 
a instituțiilor rezidențiale. În 
Raport sunt prezentate doar 
normele de cheltuieli în bani 
privind asigurarea cu produse 
alimentare, medicamente, 
materiale de pansament, 
îmbrăcăminte  a persoanelor 
cazate în instituție pag. 4 Tabel 
Nr.1  

 
 
Acțiune în curs de realizare 
cu termen depășit.   
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Comentarii:  
- Aprobarea Regulamentului CADRU  s-a tărăgănat, deoarece nu era claritate în legalitatea 

dezvoltării serviciilor sociale comunitare de către instituții publice, în special Centrele de 
Plasament Temporar pentru persoane cu Dizabilități.  

- În anul 2018, a fost modificată denumirea instituțiile rezidențiale: din Instituții rezidențiale 
cu profil psihoneurologic în CPTPD; din Casa Internat pentru copii în CPTCD.  

- Din 2018 și până în prezent CPTPD funcționează după Regulamentul–cadru privind 
organizarea și funcționarea  Internatului psihic-neurologic pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi  mintale și/sau după Regulamentul – cadrul privind organizarea și funcționarea 
Caselor internat pentru copii cu deficiențe mintale severe.  

- Conform Raportului  MSMPS pentru anul 2019, au fost operate modificări în unele hotărâri 
ale Guvernului, în vederea perfecționării modului de organizare şi funcționare a serviciilor 
sociale „Locuință protejată”, „Plasament familial pentru adulți” şi „Casă comunitară” conform 
necesităților prestatorilor şi beneficiarilor de servicii, inclusiv în contextul realizării 

procesului de dezinstituționalizare şi de prevenirea instituționalizării (HG nr. 19/2020)2. 

Regulamentele Centrelor de Plasament Temporar trebuie să includă și modalitatea de 
crearea și reglementare a serviciilor sociale comunitare.  

Recomandări:  

- Urgentarea aprobării  Regulamentelor atât a CPTPD cât și a serviciilor sociale Locuință 

protejată și Casă comunitară.  

- Dezvoltarea serviciilor sociale comunitare conform cadrului normativ respectând toate 

etapele, inclusiv ACREDITAREA serviciilor noi create de către CPTPD. 

 

 
 

Acțiunea 1.3 Aplicarea de către instituțiile rezidențiale a planurilor de transformare   
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Instituțiile rezidențiale; Agenția Națională Asistență Socială  
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-6401.5,  Buget local- 336.5; Sursele finanțare din 
proiecte și granturi -;  

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Planurile de transformare 
implementate de către instituțiile 
rezidențiale și revizuite, după 
caz;    

- 20  de imobile procurate 
de către instituțiile 
rezidențiale (2019) 
conform planurilor de 
transformare pentru 
crearea serviciilor de 
Locuință protejată  

- 2 imobile procurate 
pentru crearea serviciilor 
de Casă comunitare.    

 

În perioada de referință au fost 
procurate 10 imobile dintre care 
9 au fost mijloacele financiare 
publice și 1 din mijloacele oferite 
de partenerii de dezvoltare  
(Raport  Program pag. 5) 
 
Cumulativ de la momentul 
debutului reformei de 
dezinstituționalizare au fost 
dezvoltate 17 servicii sociale în 
care au fost plasate 81 persoane 
cu dizabilități (54 femei și 27 
bărbați) 
 
 

Acțiune realizată. 
În conformitate cu raportul 
ANAS privind implementarea 
Planurilor de transformare  a 
instituțiilor rezidențial, acestea 
au fost aprobate de MSMPS 
încă în anul 2016 și pe 
parcursul anului 2019, 
Planurile de transformare au 
fost urmate de către CPTPD. 
  
În scopul monitorizării și 
acordării suportului în 
procesul de implementare a 
Planurilor de transformare 
precum și a PNDPD în anul 
2019, ANAS împreună cu 
partenerii de dezvoltare au 
desfășurat 5 ședințe de lucru 

 
2 https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/07/Raport-PA_MSMPS_2019-final.pdf  

https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/07/Raport-PA_MSMPS_2019-final.pdf
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privind impedimentele 
întimpinate, ceea ce a 
asigurat un dialog continuu și 
intervenții prompte pentru 
depășirea dificultăților 
înregistrate. 
 
 

Comentarii:  
În cadrul focus grupului cu managerii și asistenții sociali a CPTPD, participanții au venit cu comentarii 
și recomandări privind implementarea Planurilor de transformare:  

- Există probleme cu privire la procesul de achiziționare imobile și dezvoltare servicii sociale 

comunitare. CPTPD nu dispun de resurse umane suficiente și capacități să asigure 

managementul și funcționarea serviciului rezidențial pe de o parte, și să se ocupe de procesul 

de achiziționare a imobilelor și dezvoltare servicii comunitare pe de altă parte.   

- Piața imobiliară este slab dezvoltată în raioane, cheltuielile investite în identificare, evaluare, 

renovare imobile, conectare sau re-conectare la rețele și servicii și utilități publice nu sunt 

eficiente.  După 2 ani de pilotare a acestui proces, managerii consideră că ar fi mai rentabil 

să fie construite locuințele noi, după standardele solicitate,  de cât să fie procurate unele vechi 

și apoi de investit în ele  sume enorme pentru a crea condiții.  

Recomandări  

- Este necesară revizuirea planurilor de transformare deoarece ele nu sunt actuale și este 

nevoie să fie adaptate la Programul național de dezinstituționalizare. În Decembrie anul  

2018 au fost operate modificări la Planul de Acțiuni al Planurilor Transformare. Fiecare 

Centru de Plasament a elaborat un Plan de Acțiuni în conformitate cu Programul Național 

Dezinstituționalizare.   

- Serviciile care urmează să fie dezvoltate să fi plasate în centrele raionale sau localități mai 

mari cu potențial de angajare al persoanelor cu dizabilități, deoarece în localitățile mici unde 

imobilele sunt mai ieftine nu sunt locuri de muncă, accesul la serviciile de sănătate mintală 

este mai limitat și persoanele sunt nevoite să lucreze doar cu ziua, ceea ce nu constituie o 

sursă sigură de venit.  În centrele raionale persoanele au mai multe oportunități de angajare 

și acces mai mare la servicii sociale, medicale și vocaționale.  

În aceste condiții gestionarea serviciilor sociale comunitare nu poate fi realizată în continuare 

de CPTPD.  Urmează a fi identificate noi soluții sau de creat așa cum prevede Programul 

Centre Regionale de Dezvoltare și prestare a Serviciilor Sociale Comunitare.  

 

Acțiunea 1.4 Reevaluarea persoanelor cu dizabilități cu grad înalt de autonomie plasate în 
instituțiile rezidențiale pentru a fi dezinstituționalizate în servicii comunitare, familii 
biologice/extinse și trai independent 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Instituțiile rezidențiale; Agenția Națională Asistență Socială, echipa de experți 
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-,  Buget local- 42.0; Sursele finanțare din proiecte 
și granturi- 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

1000 de persoane reevaluate 
și recomandate pentru 

Conform Raportul ANAS în 
perioada de referință au fost re-
evaluate și pregătite pentru 

 
În anul 2019 au fost re-evaluate 
86 persoane din 200 planificate 
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dezinstituționalizare (200 
persoane anual);  
 
Șase echipe multidisciplinare 
de evaluare create și instruite 
la nivel de instituție;  
 
Număr de dosare depuse de 
instituțiile rezidențiale către 
Agenția Națională Asistență 
Socială pentru a emite ordine 
de dezinstituționalizare și 
transfer în servicii comunitare, 
familii biologice/extinse sau trai 
independent 

dezinstituționalizare cu suportul 
organizațiilor necomerciale din 
domeniu 86 persoane, dintre 
care:  

- 59 persoane pentru 
transfer în servicii de 
Locuință protejată create 
cu suportul AO ”Casa 
Speranțelor”; AO ”Dreptul 
de a fi”;  I.P ”Clinica 
Juridică Universitară”; 
AREAP; AO ”Social-
Asist”; AO” Parteneriate 
pentru fiecare copil”.  

 
- 27 persoane re-evaluate 

și reintegrate în familii 
biologice/extinse sau 
servicii comunitare create 
și gestionate de APL cu 
suportul AO Eternitate, 
ASCHF Peresecina, AO 
Parteneriatul Aachen 
Moldova  

 
La nivel de fiecare CPTPD sunt 
create echipe multidisciplinare de 
evaluare și aprobare a 
transferului a 
dezinstituționalizării.   
 
Date despre echipele  de 
evaluare create la nivel de 
instituție și număr de dosare 
depuse pentru 
dezinstituționalizare către ANAS 
nu sunt specificate. 

estimative anual. CPTPD au 
colaborat cu mai circa 10 OSC-
uri locale care au fost ghidate și 
sprijinite de AO Keystone 
Moldova în procesul de 
evaluare și 
dezinstituționalizare.   
 
 
Acțiune în curs de realizare 
cu termen depășit.   

Comentarii  
În cadrul focus grupului managerii CPTPD au venit cu următoarele comentarii referitor la reevaluarea 
persoanelor cu dizabilități cu grad înalt de autonomie plasate în instituțiile rezidențiale pentru a fi 
dezinstituționalizate în servicii comunitare, familii biologice/extinse și trai independent: 

- În cadrul echipele multidisciplinare se adună numai în situațiile în care trebuie să decidă 
transferul sau dezinstituționalizare. Fiecare membru al echipei are alte sarcini conform fișelor 
de post. Sunt necesare resurse umane suplimentare care să se ocupe strict de  evaluarea și 
re-evaluarea  beneficiarilor. Uneori este necesară intervenția unor specialiști din afara 
instituției să evalueze persoanele cu dizabilității și să fie contrapusă informația cu cea a 
echipei CPTPD.  

- Instituțiile ar avea nevoie de suport din partea organizațiilor societății civile pentru  instruirea 
angajaților și pentru evaluarea beneficiarilor. Sau la nivel de ANAS să fie creată o comisie de 
evaluare a beneficiarilor din instituțiilor.  

- Nu există niște programe standardizate de instruire a angajaților instituțiilor cu privire la 
pregătirea persoanelor cu dizabilități pentru viață în comunitate.  

- Una din recomandări ar fi ca organizațiile  societății civile să evalueze necesitățile de instituire 
și apoi să elaboreze module de instruire în baza cărora să fie atât persoanele cu dizabilități  
pentru viața din comunitate, cât și module de instruire a angajaților în acest domeniu. 
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Acțiunea 1. 5 Pregătirea șu transferarea persoanelor cu dizabilități cu statut de copil din 
instituțiile rezidențiale Orhei și Hîncești în servicii sociale comunitare 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială, Instituțiile rezidențiale Orhei și Hîncești; echipa 
de experți 
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat- 2913.6,  Buget local-; Sursele finanțare din 
proiecte și granturi -1000 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Circa 60 de persoane cu 
dizabilități cu statut de copil 
din instituțiile  rezidențiale 
Orhei și Hîncești pregătite și 
transferate în servicii 
sociale comunitare;   
10 servicii sociale 
comunitare dezvoltate 
pentru copii 

Conform raportului ANAS în anul 
2019 nu au fost dezvoltate servicii 
comunitare pentru copii de către 
CPTPD, respectiv nu au fost  
transferate persoane cu dizabilități 
cu statut de copil în serviciile 
sociale comunitare dezvoltate.  
 
În total au fost dezinstituționalizați 
7 copii:  

- 3 copii în servicii 
comunitare existente 
gestionate de APL  

- 4 copii în familii 
biologice/extinse  

 

 
Acțiune în curs de realizare cu 
termen depășit.  (7 copii din 60 
planificați a fi 
dezinstituționalizați).  

Comentarii: 
Participanții la focus grupuri  cu privire la acțiunea 1.5 au menționat:  

- De la începutul reformei la instituția din Orhei nici un copil nu a fost transferat în servicii sociale 
comunitare. Mai mult ca atât unei beneficiari care au fost duși în familia biologică, la moment 
solicită ca să-i întoarcă înapoi, deoarece le este foarte dificil familiilor să se descurce cu ei. 
Chiar dacă s-a lucrat cu părinții, nici un părinte nu dorește să-i ia în familie. Deoarece părinții 
îmbătrânesc, decedează și se ajunge din nou că nu are cine îngriji de persoana dată. În 
comuniate familiile unde este o persoană cu dizabilități  nu au suportul necesar din partea 
instituțiilor statului. 

- Copii dezinstituționalizați la Hâncești în perioada dată nu au fost. Managerul instituției 
consideră că copii cu dizabilități sunt cel mai greu de dezinstituționalizat, deoarece fiind în 
stare gravă nici un serviciul social comunitar nu dorește să-i ia și nici familia biologică sau 
extinsă nu-i acceptă.   

- În instituția de la Orhei din 190 beneficiari, 30 sunt copii. În anul 2021, 6-7 beneficiari vor 
împlini 18 ani, numărul copiilor este în scădere. 

- În instituția de la Hâncești din 220 beneficiari, 30 sunt copii.  În următorii 4 ani nu vor mai fi 
copii în instituția dată. 

 
Recomandare:  
- Participanții la focus-grup consideră că denumirea Centrului de plasament trebuie de 

modificat. Denumirea și statutul Centrului de plasament temporar pentru copii, influențează 
asupra bugetului, unde normele bănești pentru alimentare sunt mai mici decât în instituțiile 
pentru adulți. Respectiv banii pentru alimentație sunt oferiți ca pentru copii, deși numărul 
acestora în instituție constituie 15% din numărul total de beneficiari.  

 

Acțiunea 1. 6 Pregătirea și transferarea persoanelor în etate (cu vârsta de peste 70 de ani)  din 
instituțiile rezidențiale în azilurile/centrele de plasament pentru persoanele în etate din 
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gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, după caz, din subordinea autorităților publice 
locale 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială; instituțiile rezidențiale;  Azilul republican pentru 
invalizi și pensionari din mun. Chișinău;  
Centrul de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului din com. Cocieri; echipa de experți; 
Parteneri: Azilurile, centrele de plasament  din subordinea autorităților publice locale; partenerii de 
dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu 
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-382.8,  Buget local-; Sursele finanțare din proiecte 
și granturi  

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

100 de persoane adulte (cu 
vârsta de peste 70 de ani) 
transferate în Azilul republican 
pentru invalizi și pensionari din 
mun. Chișinău, Centrul de 
reabilitare a invalizilor, 
veteranilor muncii și războiului 
din com. Cocieri și alte aziluri și 
centre de plasament din 
subordinea autorităților publice 
locale   
 

Raportul ANAS nu include date 
despre transferurile realizate a 
persoanelor cu vârsta de peste 
70 de ani de la CPTPD la 
centrele de plasament pentru 
persoane în etate. 
 
 

În baza datelor oferite de 
managerii CPTPD în cadrul 
focus grupurilor putem 
considera acțiunea 1.6. 
nerealizată.  
 
 
Acțiune ne-realizată.  

Comentarii  
În cadrul discuțiilor focus-grup și în rezultatul analizei datelor persoanelor plasate în instituțiile 
rezidențiale circa 90 persoane cu vârsta de peste 70 ani. Din ei circa 50% pot fi transferate în serviciile 
de plasament pentru persoane în etate deoarece au nevoie doar de îngrijire. În alte cazuri este 
necesar de coordonat procesul la nivel de ANAS, deoarece sunt unele persoane care administrează 
medicamente psihotrope prescrise de medicul psihiatru.   

 
 

Acțiunea 1. 7 Reorganizarea instituțiilor rezidențiale în baza prevederilor noilor regulamente 
aprobate privind activitatea centrelor regionale create și privind activitatea instituțiilor 
rezidențiale reorganizate 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială; centrele regionale; instituțiile rezidențiale; echipa 
de experți  
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat- 848.9,  Buget local-; Sursele finanțare din proiecte 
și granturi  

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Instituția rezidențială Orhei 
reorganizată în Centrul regional 
Centru (2019);  
 
Instituția rezidențială Bădiceni 
reorganizată în Centrul regional 
Nord  (2019-2020); 
 
Instituțiile rezidențiale din 
Hîncești, Bălți și Brînzeni 
reorganizate în baza 
regulamentelor noi aprobate. 

 
Raportul ANAS cu privire la 
implementarea PNDPD și 
răspunsul la demersul 107 din 
29.10.2020 nu conțin date 
despre rezultatele la acțiune 1.7  

 
Acțiune nerealizată.    
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Comentarii:  
În rezultatul interviurilor cu reprezentanții societății civile care colaborează cu CPTPD în abordarea 
asistenței persoanelor din Locuințe protejate (People in Need, AO Casa Speranțelor, AREAP):  

- Există necesitatea creării Centrele regionale așa cum au fost prevăzute conform Programului 
pentru a prelua atribuțiile de creare și prestare a serviciilor sociale comunitare; pentru a avea 
o claritate între transferul persoanelor cu dizabilități din serviciul rezidențial în serviciul 
comunitar.  

- Statul nu va putea menține 2 sisteme paralele: sistemul de servicii rezidențiale și serviciile 
comunitare. Costurile sunt prea mari și resursele publice NU sunt utilizate eficient.  

 
Potrivit opiniilor personalului de conducere al CPTPD, participanți la focus-grup  

- Crearea Centrele regionale, ar necesita multe resurse financiare, care ar putea fi alocate tot  
bugetele instituțiilor rezidențiale;  

- La nivel de raion există Structurile teritoriale de asistență socială care ar putea lua în gestiune 
serviciile de Locuință protejată și Casă comunitară deoarece unele raioane gestionează deja 
asemenea servicii, dispun de un sistem de management, instruire, evaluare și monitorizare, 
acreditare servicii. Pentru aceste servicii pot fi efectuate calculele de gestionare și de re-
direcționat resursele planificate pentru aceste servicii din bugetul CPTPD. Pentru 
eficientizarea utilizării resurselor alocate pentru funcționarea serviciilor comunitare de Casă 
comunitară și Locuință protejată se propune de creat un fond comun gestionat de ANAS și de 
alocat prin transferuri speciale către bugetele autorităților publice de nivel II (după exemplul 
Serviciilor din pachetul minim).  

 

Acțiunea 1. 8 Reevaluarea capacităților resurselor umane din instituțiile rezidențiale în scopul 
reangajării în echipele  centrelor regionale 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială; centrele regionale; instituțiile rezidențiale; echipa 
de experți  
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat- în limitele alocațiilor bugetare,  Buget local-; 
Sursele finanțare din proiecte și granturi- 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Număr de personal transferat 
din instituțiile rezidențiale în 
serviciile gestionate de 
centrele regionale; 
Număr de personal redus în 
scopul reorganizării/ lichidării 
instituțiilor rezidențiale 

Raportul ANAS pentru 
implementarea PNDPD, precum 
și alte rapoarte publice din 
domeniu, răspunsul la demersul 
Nr 107 din 29.10.2020 nu include 
date privind realizarea activității 
1.8  
O parte din angajații CPTPD au 
fost transferați în serviciile 
comunitare, denumirea pozițiile și 
fișele de post rămân încă 
neschimbate.  
 
Totuși managerii CPTPD au 
menționat despre evaluarea 
personalului (CPTPD Hîncești) de 
către organizațiile necomerciale 
din domeniu. 
 
Procesul de evaluare a 
capacităților umane nu este 
realizată în conformitate cu 

Acțiune inițiată doar cu 
implicarea organizațiilor 
societății civile. Nu există un 
sistem intern de evaluare a 
capacităților presurelor umane 
și de formare profesională în 
baza evaluării.  
 
Acțiune în curs de realizare 
cu termen depășit.  
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prevederile programului național 
de dezinstituționalizare, din 
considerentul că nu a fost 
realizată activitatea 2.1. Crearea 
Centrelor regionale  

Comentarii  
Raportul ANAS descrie toate cursurile de formare și capacitare a personalului din CPTPD organizate 
de organizațiile necomerciale, dar nu există rapoarte de evaluare a capacităților personalului de 
prestare a asistenței și suportului conform fișelor de post.  
 
Potrivit rezultatelor focus-grupurilor: 

- Structura de personal al CPTPD și numărul de unități nu corespunde necesitărilor și tipului 
de asistență necesar în contextul dezinstituționalizării.  În plus o parte din personal a fost 
transferat în LP și CC , respectiv în instituții rămân mai puțin personal care necesită să 
deservească un număr mai mare de beneficiari. 

- Program de evaluare a personalului  nu este. Nici module de instruire și perfecționare a 
acestora nu sunt. Toate instruirile care au fost realizate până la moment cu angajații 
instituțiilor au fost făcute de către organizațiile societății civile și foarte puține instruiri au fost 
organizate de ANAS. Respondenții consideră că ANAS nu are capacități și nici resurse 
umane ca să se ocupe de instruire angajaților din instituțiile rezidențiale. În instituții se 
lucrează în baza fișelor de post și în baza la niște instrucțiuni generale învechite. Resurse 
financiare pentru organizarea și desfășurarea instruirilor sunt planificate doar pentru partea 
medicală. Nu sunt la moment resurse planificate pentru alte tipuri de instruiri.   

- Infirmierii/Infirmierele, în unele instituții ”dădacele” și personalul de deservire tehnică nu au 
fost incluși în programe de instruire profesională.  

 
 
Obiectivul 2. Crearea centrelor regionale (Nord, Centru și Sud) de dezvoltare și prestare a 
serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale 
 

Acțiunea 2.1. Elaborarea Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a centrelor 
regionale și a Standardelor minim de calitate  
 
2.2 Instituirea centrelor regionale în baza regulamentului-cadru 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială; echipa de experți  
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat- 1569.1,  Buget local-; Sursele finanțare din 
proiecte și granturi  

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Centrul regional Nord, instituit 
(2019-2020);  
Centrul regional Centru, 
instituit (2019);  
Centrul regional Sud, instituit 
(2021);  
trei oficii identificate și echipele 
centrelor regionale create 
(2019-2020); 
activitatea centrelor regionale 
asigurată și centrele regionale 
dotate (2019-2024) 

Procesul a fost inițiat din discuții 
cu reprezentanții MSMPS, însă 
la moment nu este inițiat 
procesul de elaborarea 
Regulamentului conform 
procedurilor legale.      

Acțiune nerealizată  

Comentariu:  



19 
 

Raportul ANAS nu include informație despre rezultate atinse la toate activitățile din Planul 2019,  și 
nici nu vine cu  argumente privind problemele la implementarea  anumitor acțiuni. 
 

 

Acțiunea 2.3  Preluarea în gestiune de către centrele regionale a serviciilor sociale comunitare 
create de instituțiile rezidențiale  
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială; centrele regionale; instituțiile rezidențiale; echipa 
de experți  
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat- în limitele alocațiilor bugetare,  Buget local-; 
Sursele finanțare din proiecte și granturi 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Serviciile comunitare din 
regiunea Nord, preluate  
(2019-2020);  
serviciile comunitare din 
regiunea Centru, preluate 
(2019-2020);  
serviciile sociale din regiunea 
Sud, preluate (2020-2024)  

Raportul ANAS pentru 
implementarea PNDPD, precum 
și alte rapoarte publice din 
domeniu, răspunsul la demersul 
Nr 107 din 29.10.2020 nu include 
date privind realizarea activității 
2.3   

Acțiune nerealizată  

 

Acțiunea 2.4  Dezvoltarea serviciilor sociale în baza imobililor achiziționate de către centrele 
regionale sau puse la dispoziție de donatori, persoane fizice sau juridice  
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială; centrele regionale; instituțiile rezidențiale; echipa 
de experți  
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-6693.5,  Buget local-; Sursele finanțare din 
proiecte și granturi-6693.5 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

În anul 2019 au fost create 

serviciile sociale de Locuință 

protejate și Casă comunitară 

case comunitare; 

 

În perioada de referință  
dezvoltarea serviciilor în baza 
imobililor achiziționate  de 
CPTPD și puse la dispoziție de 
donatori dintre care :  
9 în baza imobilelor 
achiziționate de CPTPD 
1 imobil de la donatori  
 

 
Indicatori atinși pentru anul 2019 
prin Acțiunea 1.3 Aplicarea de 
către instituțiile rezidențiale a 
planurilor de transformare   
 
Acțiune realizată. 

Comentarii: Acțiune care depinde de formalizare creării Centrelor regionale.   
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Obiectivul 3. Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale 
 

Acțiunea 3.2   Acordarea suportului metodologic  structurilor teritoriale de asistență socială 
în vederea dezvoltării serviciilor sociale comunitare pentru prevenirea instituționalizării (vizite 
de monitorizare, mentorat, schimb de experiență ș.a.) 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili:  Agenția Națională Asistență Socială;  structurile teritoriale de asistență socială; echipa 
de experți 
Parteneri: Autoritățile publice locale de nivelurile întâi și al doilea; 
partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu Costuri de implementare 
(mii lei): mijloacele bugetare, sursele instituției. 
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-in limitele alocațiilor bugetare,  Buget local-; 
Sursele finanțare din proiecte și granturi 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Vizite de monitorizare, mentorat, 
schimb de experiență realizate 
de către Agenția Națională 
Asistență Socială în cadrul 

Cu scopul prevenirii 
instituționalizării ANAS a 
conlucrat cu Grupurile de lucru 
multidisciplinare prin Ordinile 

În curs de realizare în 
termen  

Acțiunea 2.6   Acordarea de către centrele regionale, după caz, autoritățile publice locale de 
nivelurile întâi și al doilea, a suportului  pentru perioada de tranziție de la trai în instituție la 
trai independent în comunitate sau în familii biologice/extinse ori servicii de tip familial, prin 
procurarea de produse alimentare și igienice, medicamente, echipamente ajutătoare tehnice, 
conform nevoilor individuale ale persoanelor dezinstituționalizate, până la stabilirea 
prestațiilor sociale 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială; centrele regionale; echipa de experți  
Parteneri:  Autoritățile publice locale de nivelurile întâi și al doilea; partenerii de dezvoltare/ donatorii/ 
organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-100.0,  Buget local-; Sursele finanțare din proiecte 
și granturi 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Suport pentru perioada de tranziție 
din mijloacele Centrului regional 
Nord, după caz, ale autorităților 
publice locale de nivelurile întâi și 
al doilea pentru circa 40 de 
persoane dezinstituționalizate în 
familii, plasament familial pentru 
adulți sau trai independent (2019-
2022);  
suport pentru perioada de tranziție 
din partea Centrului regional 
Centru, după caz, a autorităților 
publice locale de nivelurile întâi și 
al doilea pentru circa 30 de 
persoane dezinstituționalizate  
(2019-2022);  
suport pentru perioada de tranziție 
din partea Centrului regional Sud, 
după caz, a autorităților publice 
locale de nivelurile întâi și al doilea 
pentru circa 30 de persoane 
dezinstituționalizate 

Informația nu este reflectată în 
raport ANAS  

Acțiune nerealizată   

Comentarii: N/A   



21 
 

structurilor teritoriale de 
asistență socială; 
servicii sociale comunitare 
create/dezvoltate de către 
autoritățile publice locale de 
nivelurile întîi și al doilea; 
măsuri de prevenire a 
instituționalizării la nivel local 
întreprinse de structurile 
teritoriale de asistență socială 

MSMPS Nr. 166 din 22.10.2015; 
Nr 202 din 11.12.2015; Nr 21 din 
11.02.2016) 
După analiza complexă a 
solicitărilor pentru plasament în 
instituțiile din gestiune acestea 
fie sînt înaintate fie spere 
examinare în cadrul ședințelor 
Grupului de lucru 3 fie sînt 
restituite în teritoriu spre 
examinare  
 
Conform datelor raportului la 
Grupul de lucru pentru analiza 
cererilor de instituționalizare au 
fost înaintate 91 de cereri, dintre 
care 47 cazuri au fost de 
prevenire a instituționalizării cu 
recomandări pentru servicii  
sociale de suport  în comunitate 
iar pentru 44 cazuri au fost 
eliberate îndreptări pentru 
instituționalizare. 
Conform raportului ANAS, 6 
dosare (copii) și 27 dosare 
(adulți) au fost referite spre 
soluționare comunitară, fiind 
prevenită instituționalizarea. 
Exemple de practici pozitive de 
prevenire a instituționalizării sunt 
Centrele temporare pentru copii 
Centrul de reabilitarea și 
protecție socială  a copiilor în 
situație de risc ”Plamce” or. 
Taraclia, Centrul de reabilitare 
de zi pentru copii cu dizabilităţi 
din or. Criuleni. Astfel circa 120 
copii au beneficiat de serviciile 
acestor servicii.  
 

Comentarii:  
- Regulamentele de activitate ale Grupurilor de lucru sunt în proces de actualizare, iar în anul 

2020 sunt deja aprobate.  

 
 
 

Acțiunea 3. 3  Crearea și/sau contractarea serviciilor sociale comunitare de către autoritățile 
publice locale de nivelurile întîi și al doilea de la prestatori publici sau privați  în scopul 
prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Autoritățile publice locale de nivelul I și II, structurile teritoriale de asistență socială 
Parteneri: Agenția Națională Asistență Socială; partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile 
necomerciale în domeniu 

 
3 https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/07/Raport-PA_MSMPS_2019-final.pdf  pag 35 act.83  

https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/07/Raport-PA_MSMPS_2019-final.pdf%20%20pag%2035%20act.83
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Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-in limitele alocațiilor bugetare,  Buget local-; 
Sursele finanțare din proiecte și granturi 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Suport la nivel de comunitate 
acordat la 90% din numărul de 
persoane cu risc înalt de 
instituționalizare; 
cel puțin 30 de servicii sociale 
noi create de către autorități 
publice locale de nivel I și II în 
scopul prevenirii 
instituționalizării 

Au fost extinse numărul de 
unități de Asistent personal în 
scopul prevenirii 
instituționalizării.  
 
Au fost create în  3 Servicii de 
Echipă Mobilă noi  (Dondușeni, 
Glodeni, recreat Leova) 

În curs de realizare cu termen 
depășit.  
 
Unele acțiuni planificate prin 
Centrele Regionale nu sunt 
implementate.  

Comentarii :  
- Direcția Generală de Asistență Socială și Sănătate mun. Chișinău a elaborat in anul 2019 a 

elaborat un proiect de decizie privind ”Instrucțiuni  privind modul de achiziționare a serviciilor 
de plasament pentru persoane aflate în dificultate din mun. Chisinau”, aprobat prin decizia 
7/8 în 09.06.2020 a consiliului municipal 

- CR Basarabeasca: a mărit numărul de serviciul de Asistent personal cu trei unități; 
- CR Anenii Noi-  a mărit numărul serviciului de Asistent personal cu 10 unități, pentru 1 copil 

a fost dezvoltat serviciul de Asistent parental profesionist;  
- CR Cantemir-  a dezvoltat un nou serviciu ”Echipa mobilă”, de care beneficiază 38 persoane 

încadrate în gradul server de dizabilitate; 
- CR Criuleni informează ca au angajat în 2019, 95 asistenți personali, astfel satisfăcând  doar 

50% din solicitări pentru acest serviciu.  
- CR Drochia informează ca actual angajează 114 unități de asistenți personal, însă nu are 

posibilitate să dezvoltat servicii noi pentru persoane cu dizabilități, deoarece nu deține resurse 
financiare.  

- CR Raional Fălești in anul 2019 a extins serviciul de asistență personală cu 18 unități și a 
prevenit instituționalizare a 3 persoane plasând aceste în serviciile LP- 1 persoana, 1 serviciul 
CAS, și 1 persoana a primit susținere prin suportul monetar.  

- CR Hîncești informează ca a crescut cu 12 unități serviciul de asistent personal;  
- CR Leova- informează despre Serviciul Echipa mobilă care a oferit suport pentru 28  copii; 
- CR Orhei informează despre vizite de schimb de experiență dintre serviciile de echipa mobilă 

din r. Căușeni, Aneni Noi, Edineț, Dondușeni; vizite de monitorizare din partea partenerilor de 
implementare a PDPD, Keystone Moldova, extinderea serviciului Locuință protejată și Casă 
comunitară.  

- CR Raional informează privind vizite de monitorizare a serviciilor dezvoltate, cursuri de 
formari a specialiștilor, tot spectrul de servicii dezvoltate in raion.  

- CR Sîngerei informează despre numărul și tot spectrul de servicii dezvoltate la nivel de raion;  
- CR Șoldănești informează despre numărul de servicii sociale dezvoltate și numărul de cereri 

pentru servicii, în creștere, dar și insuficiența resurselor financiare pentru extinderea și 
dezvoltarea serviciilor noi;  

- CR Soroca informează despre 3 servicii noi dezvoltate de APL și 8 cazuri de prevenire, 
oferindu-se serviciul asistent personal;  

- CR Ștefan Vodă a informat privind continuarea susținerii prestării serviciilor dezvoltate 
anterior în raion; 

- CR Strășeni informează despre vizite de monitorizare din partea partenerului de dezvoltare a 
ANAS, Keystone Moldova, si lucru pentru îmbunătățirea serviciilor sociale dezvoltate anterior.  

- CR Taraclia informează despre dezvoltarea serviciului de Echipa mobilă și  informarea 
publicului larg precum si persoanelor cu dizabilităţi despre serviciile si drepturile lor;  

- CM Bălți informează despre serviciile prestate în continuare pentru persoane cu dizabilități, 
dintre care in 2019 a fost dezvoltat unul nou pentru 5 beneficiari.  

Recomandări:  
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- De elaborat Formulare standardizate de colectare a indicatorilor cu privire la dezvoltarea 
serviciilor și cazurile prevenite de dezinstituționalizare.  
 

 
 
Obiectivul 4. Fortificarea capacităților resurselor umane implicate în acordarea serviciilor de 
suport persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît din instituțiile rezidențiale, cît 
și din serviciile sociale comunitare  
 

Acțiunea 4.1.Plan Elaborarea unui Plan de instruire inițială și continuă a personalului din 
serviciile comunitare (2018) 
Acțiunea 4.2 Organizarea instruirilor inițiale și continue ale personalului implicat în prestarea 
serviciilor sociale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul centrelor 
regionale și al instituțiilor rezidențiale 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială;   
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-582.5,  Buget local-; Sursele finanțare din proiecte 
și granturi. 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

400 de angajați instruiți de 
Agenția Națională Asistență 
Socială în prestarea serviciilor 
sociale persoanelor cu 
dizabilități  intelectuale și 
psihosociale 
 
 
 
 

Plan de instruire obligatorie 
pentru angajații serviciilor 
rezidențiale și comunitare nu 
există conform informației din 
rapoarte.  
 
Instruiri au fost realizate cu 
suportul diferitor OSC sporadic 
fără evidență de câte ore per 
angajat.  

În curs de realizare cu termen 
depășit.  
 
Cursurile de instruire realizate 
în anul 2019 sunt sporadice în 
diverse domenii, tot foarte 
necesare.  
 
Lipsesc însă cursuri de instruire 
planificate pentru toți angajații, 
în special cel de îngrijire și 
angajații noi.  
Nu există o evidență a 
numărului de ore de instruire per 
angajat.  

Comentarii: 
Pe parcursul anului 2019, Agenția Națională Asistență Socială a contribuit la dezvoltarea capacităților 
profesionale ale personalului din domeniul asistenței sociale, dintre care inclusiv a angajaților 
instituțiilor de asistență socială din gestiune organizate în colaborare cu organizațiile necomerciale 
din domeniu.  

- 23.02.2019, A.O. ,,Social-Asist” în parteneriat cu ”People in Need”, Atelierul ,”Viața în 
comunitate- oportunități și provocări” unde au participat 24 participanți (12 au fost 
reprezentanții/personalul angajat în serviciile sociale, iar 12 persoane beneficiari ai Centrului 
de plasament temporar Cocieri).  

- 21.03.2019, A.O. ,,Keystone Moldova” a instruit 11 angajați ai Centrului de plasament 
temporar Cocieri în cadrul proiectului ”Sănătate mintală și recuperarea din perspectiva 
drepturilor persoanelor cu dizabilități”.  

- 03.2019 angajații CPTPD au participat  la ședința de lucru privind implementarea proiectului 
,,Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și Guvern”.  

- 04.04.2019 s-a desfășurat Conferința Internațională de finalizare a proiectului ,,Promovarea 
și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu 
profil psihoneurologic”, implementat în parteneriat cu Asociația Europeană a Prestatorilor de 
Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD) și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu 
Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).  



24 
 

- 8-10.04.2019, cu susținerea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, a 
fost organizat atelierul de lucru ”Fenomenul traficului de ființe umane” unde au participat 25 
specialiști din CPTPD și servicii comunitare.  

- 18.04.2019, colaboratorii Agenției împreună cu angajații Centrului de plasament temporar 
pentru persoane cu dizabilități (adulte) din com. Bădiceni, Soroca, au participat la masa 
rotundă ”Parteneriate pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” în cadrul lansării 
proiectului ,,Acțiuni comune pentru o societate incluzivă”.  

- 19 aprilie 2019, de către A.O. ”Keystone Moldova” a fost organizat seminarul ,,Servicii fără 
constrângere, violență și abuz”, la care au participat 20 de angajați ai Centrelor de plasament 
temporar din Orhei și Cocieri. 

- 14 mai 2019 s-a desfășurat atelierul de lucru cu genericul „Studiul privind respectarea 
drepturilor omului în cadrul instituțiilor de sănătate mintală și de asistență socială din 
Republica Moldova”.  

- 05.06.2019 instruire de către Centrul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea 
Națională de Integritate, Centrul Național Anticorupție cu genericul ”Implementarea cadrului 
normativ cu privire la integritate instituțională și combaterea fenomenului de corupție” 
angajaților Agenției Naționale Asistență Socială și managerilor instituțiilor de asistență socială 
în vederea consolidării integrității instituționale.  

- Urmare a Planului de activitate al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru 
anul 2019 și a Memorandumului de înțelegere cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și 
Cooperare, la  05-06 iunie 2019, de către Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale o 
fost organizat atelierul de lucru în cadrul proiectului  ”Viață sănătoasă: Reducerea poverilor 
bolilor netransmisibile”, la care au participat și colaboratorii Agenției. 

- La 07 iunie 2019, o altă măsură cu caracter instructiv, a fost organizată de către Institutul 
pentru Drepturile Omului din Moldova, cu genericul ,,Implementarea Convenției ONU 
împotriva torturii și a Protocolului Opțional al UN CAT în Republica Moldova” în vederea 
prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării”.  

- Din cadrul instituției CPTPD Bălți 18 angajați au participat la cursuri de formare inițială și 
continuă cu genericul “Locuință protejată” și ONG-lor beneficiare de granturi în cadrul 
proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și 
guvern”, au participat la cursul de formare inițială (40 ore) în perioada 05.08. 2019 - 
29.11.2019.  

- 06 septembrie 2019 MSMPS în comun cu ANI a fost organizată și desfășurată instruirea 
privind integritatea instituțională, la care au participat directorii instituțiilor de asistență socială 
din gestiune și directorii adjuncți ai acestora. 

- În perioada 11-13.09.2019 și 18-19.2019, 26 angajații Centrului de plasament temporar din 
Orhei și Cocieri, au participat la instruirea inițială organizată de către AO Keystone Moldova, 
în vederea pregătirii personalului de servicii comunitare în cadrul proiectului ”Servicii sociale 
mai bune prin parteneriat dintre guvern si societatea civilă”. 

- În perioada 18.09.2019 - 21.11.2019 instruiri, ”Garanțiile de bază în protecția drepturilor 
persoanele or aflate în instituții rezidențiale pentru adulți și a angajaților acestor instituții” 
pentru 73 angajați ai CPTPD. 

- 16-17.12.2019 seminarul de instruire  ”Traficul și exploatarea copiilor-cauze, tendințe, 
prevenire”, organizat de MSMPS cu OIM pentru angajați ai CPTPD.   

- Organizarea pe parcursul anului cursurilor de formare inițială și continuă cu tematica 
”Planificarea centrată pe persoană” de ASCHF Peresecina.  

Recomandare:  
- Elaborarea unui Plan de instruire general pentru personalul implicat în procesul de 

dezinstituționalizare. Consultarea Planului cu organizațiile societății civile și coordonarea 
procesului de organizare a instruire între partenerii CPTPD și ANAS.  

 

Acțiunea 4.3  Elaborarea și aprobarea unui formular de evaluare a performanțelor personalului 
angajat în prestarea serviciilor sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități 
intelectuale și psihosociale din cadrul serviciilor sociale comunitare gestionate de centrele 
regionale și instituțiile rezidențiale în scopul îmbunătățirii calității serviciilor prestate   
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Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială;  echipa de experți 
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-in limitele alocațiilor bugetare,  Buget local-; 
Sursele finanțare din proiecte și granturi 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Formular de evaluare a 
performanțelor elaborat și 
aprobat de Agenția Națională 
Asistență Socială  
 

Raportul ANAS nu specifică 
direct faptul despre elaborarea 
și aprobarea formularului de 
evaluare a performanțelor 
angajaților din CPTPD și /sau 
servicii sociale comunitare.   

Acțiune  nerealizată   

Comentarii:  
Formularul de evaluare a performanțelor este necesar de elaborat, însă mai întâi este recomandat 
modificarea Structurii de personal, elaborarea fișelor de post pentru toate categoriile de angajați, 
ulterior elaborarea Formularelor de evaluare a performanțelor care trebuie neapărat să corespundă 
cu sarcinile stabilite în fișele de post.   

 

Acțiunea 4.4  Evaluarea lunară și anuală, în baza formularului de evaluare aprobat,  a 
performanțelor personalului implicat în dezvoltarea și prestarea serviciilor pentru persoanele 
cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul serviciilor sociale comunitare gestionate 
de centrele regionale și instituțiile rezidențiale 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială;  
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-in limitele alocațiilor bugetare,  Buget local-; 
Sursele finanțare din proiecte și granturi 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

100% din personal evaluat în 
baza formularelor de evaluare 

Raportul ANAS nu conține date 
despre numărul de personal 
evaluat în baza formularului 
elaborat.  

Acțiune nerealizată  

Comentarii: Implementarea acestei acțiuni depinde de implementarea acțiunilor 4.1 – 4.3. pentru a 
atinge indicatorii stabiliți.  

 
Obiectivul 5. Evaluarea și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități 
intelectuale și psihosociale atât în instituțiile sociale rezidențiale, cît și în serviciile sociale 
comunitare din cadrul centrelor regionale 
 

Acțiunea 5.1  Consolidarea mecanismului independent de monitorizare a respectării 
drepturilor persoanelor cu dizabilități   
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale; Agenția Națională Asistență Socială;  
echipa de experți 
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-in limitele alocațiilor bugetare,  Buget local-; 
Sursele finanțare din proiecte și granturi 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Mecanismul independent 
consolidat 
 

Conform raportului ANAS, 
vizitele realizate pe parcursul 
anului 2019 au fost focusate pe 
monitorizarea respectării 

Acțiunea se consideră în 
proces de realizare, ținând 
cont că responsabilitatea 
dezvoltării mecanismului 



26 
 

drepturilor persoanelor aflate în 
custodia statului incluziv 
monitorizarea modului de 
implementare a recomandărilor 
elaborate anterior, prin 
intermediul interviurilor 
beneficiarilor, angajaților, 
conform unor criterii predefinite. 
De asemenea raportul ANAS 
descrie acțiunile întreprinse de 
managerii CPTPD urmare 
acelor rapoarte de monitorizare, 
cu scopul sporii drepturilor 
persoanelor cu dizabilități.  
Una din recomandările 
implementate a fost 
documentarea 10 persoane din 
CPTPD.  

independent de monitorizare 
ține și de activitatea altor 
instituții responsabile. 
 
 
Acțiune realizată in termen   

Comentarii:  
Raportul periodic II și III al Guvernului Republici Moldova pentru implementarea Convenție ONU 
privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități  prezintă în calitate de mecanism independent de 
monitorizare, Consiliul Consultativ instituit de Oficiul Avocatului Poporului începând cu anul 2016. 4  

 

Acțiunea 5. 2 Contractarea prestării  Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru 
persoanele cu dizabilități 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială;  structurile teritoriale de asistență socială;  
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-861.2,  Buget local-; Sursele finanțare din proiecte 
și granturi 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Resurse financiare planificate și 
aprobate anual pentru 
contractarea prestării 
Serviciului de asistență 
telefonică gratuită pentru 
persoanele cu dizabilități 

 
Raport de activitatea a 
Serviciului de Asistență 
telefonica gratuită pentru 
persoane cu dizabilități5 
 
 

 
Conform raportul MSMPS, au 
fost aprobate Regulamentul de 
organizare şi funcționare a 
Serviciului de asistență 
telefonică gratuită pentru 
persoanele cu dizabilităţi şi 
Standardele minime de calitate 
(HG nr. 198/2019).6 
Începând cu Iunie 2019, sunt 
alocate resurse financiare din 
bugetul de stat pentru Serviciu.  
În fiecare an MSMPS lansează 
concurs de achiziții a serviciilor 
de consultanță pentru 
gestionarea Serviciului de la 
prestatori publici sau privați.  
Pentru anii 2019-2020 oferta 
Asociației Keystone Moldova a 

 
4 https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/10/Raport-II-si-III-implementare-Conventie-ONU-drepturile-persoanelor-cu-
dizabilit%C4%83%C8%9Bi-rom.pdf pag 50  
5 http://www.keystonemoldova.md/ro/directions-of-activity/hotline-support-service.php  
6 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113640&lang=ro  

https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/10/Raport-II-si-III-implementare-Conventie-ONU-drepturile-persoanelor-cu-dizabilit%C4%83%C8%9Bi-rom.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/10/Raport-II-si-III-implementare-Conventie-ONU-drepturile-persoanelor-cu-dizabilit%C4%83%C8%9Bi-rom.pdf
http://www.keystonemoldova.md/ro/directions-of-activity/hotline-support-service.php
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113640&lang=ro
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fost selectată pentru 
contractare.  
 
Acțiune realizată  
 

Comentarii: Managerii CPTPD au raportat cu privire la crearea spațiilor pentru instalarea aparatelor 
de telefonie fixă pentru a asigura accesul persoanelor la Serviciile de asistență telefonică gratuită. 
Astfel este important ca aceste spații să fie păstrate, sau in cazuri concrete îmbunătățite ca  fiecare 
persoană sa acceseze aceste servicii.  
 

 
 

Acțiunea 5.3  Organizarea seminarelor de informare și instruire a persoanelor cu dizabilități 
din instituțiile rezidențiale și serviciile sociale din cadrul centrelor regionale cu privire la 
drepturile lor și modalitățile de raportare a încălcărilor 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială;   
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-102.1,  Buget local-; Sursele finanțare din proiecte 
și granturi 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

100% din persoanele cu 
dizabilități din instituțiile 
rezidențiale și serviciile sociale 
din cadrul centrelor regionale, 
informate și instruite în 
domeniul drepturilor 
persoanelor cu dizabilități;  
cel puțin cîte două instruiri 
organizate anual   

 Raportul nu specifică numărul sau 
ponderea persoanelor cu 
dizabilități din instituții rezidențiale  
și din servicii sociale comunitar 
instruite.  
Însă enumeră toate ședințele de 
instruire oferite de administrația 
CPTPD și organizațiile 
necomerciale partenere, în 
perioada februarie -septembrie 
2019 (Raport ANAS tabelul 4 pag 
6):  

- AO Keystone Moldova 
- AO ”Social- Asist” 
- I.P Clinica juridică 

Universitară” 
- Institutul pentru Drepturile 

Omului 
- Centrul de drept al 

Avocaților 
- Peeple in Need 
- Alianța Organizațiilor 

pentru Persoane cu 
Dizabilități 

Acțiune realizată  

Recomandare: 
Elaborarea unui plan de instruire a beneficiarilor cu scopul coordonării tuturor formărilor și evitării 
suprapunerilor de tematici și perioadelor de organizare.  
 

 
 
Obiectivul 6. Informarea și sensibilizarea populației cu privire la dreptul persoanelor cu 
dizabilități intelectuale și psihosociale de a trăi în comunitate 
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Acțiunea 6.1 Organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a opiniei publice cu privire 
la promovarea drepturilor și imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și 
psihosociale dezinstituționalizate 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială; centre regionale  
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-130.0,  Buget local-; Sursele finanțare din proiecte 
și granturi-130.0 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Numărul, tipul și frecvența 
evenimentelor organizate 

Campania de informare și 
promovare a drepturilor 
persoanelor cu dizabilități din 
Moldova ”UE mă ajută să-mi 
apăr drepturile” 
 
Promovarea serviciilor sociale 
de Casă comunitară și Locuință 
protejată create de către 
CPTPD.  

Acțiune în curs de realizare în 
termen   

Comentarii: Există necesitata de a avea un Plan comun de comunicare și promovare a imaginii 
pozitive a persoanelor cu dizabilități.   

 

Acțiunea  6.2 Instruirea inițială și continuă a reprezentanților mass-mediei cu privire la modul 
de reflectare și promovare a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și 
psihosociale dezinstituționalizate 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială;  centre regionale  
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-54.1,  Buget local-; Sursele finanțare din proiecte 
și granturi 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Număr de reprezentanți ai 
mass-mediei instruiți   
 

Raportul ANAS nu include 
informații despre rezultatele 
atinse la aceasta activitate 

Acțiune nerealizată   

Recomandare specifică: 
Organizarea unei ședințe de lucru cu organizațiile necomerciale (inclusiv membri AOPD) din domeniu 
in vedere elaborării unui plan de informarea a reprezentanților mass-mediei cu privire la modul de 
reflectare și promovare a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale 
dezinstituționalizate 
 

 

Acțiunea 6. 3  Organizarea evenimentelor de informare a reprezentanților autorităților publice 
centrale și locale, prestatorilor de servicii de sănătate, educație, asistență juridică, angajare 
în câmpul muncii cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale 
și psihosociale dezinstituționalizate 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială;  centre regionale  
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-201.2,  Buget local-; Sursele finanțare din proiecte 
și granturi 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 
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Număr de evenimente 
organizate și număr de 
persoane informate 
 

Raportul ANAS nu include 
informații despre rezultatele 
atinse la aceasta activitate 

Acțiune nerealizată   

Recomandare:  
Organizarea unei ședințe de lucru cu organizațiile necomerciale (inclusiv membri AOPD) din domeniu 
in vedere elaborării unui plan de informarea a reprezentanților autorităților publice centrale și locale, 
prestatorilor de servicii de sănătate, educație, asistență juridică, angajare în câmpul muncii cu privire 
la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate.  
 

 

Acțiunea  6.4 Informarea populației, inclusiv prin intermediul mass-mediei, cu privire la 
avantajele dezinstituționalizării  persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din 
instituțiile rezidențiale 
Termen de realizare: Anul 2019 
Responsabili: Agenția Națională Asistență Socială;  centre regionale 
Parteneri: Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  
Costuri de implementare (mii lei):  Buget de stat-in limitele alocațiilor bugetare,  Buget local-; 
Sursele finanțare din proiecte și granturi 

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați  Descrierea progreselor 
înregistrate 

Număr de evenimente 
organizate și număr de 
persoane informate; 
număr de emisiuni radio şi 
TV, articole în presa scrisă 
 

Pentru informarea și sensibilizarea 
populației ANAS utilizează pe larg 
pagina web www.anas.md  dar și 
CPTPD au dezvoltat pagini pe 
rețele de socializare Facebook 
pentru a promova schimbarea 
atitudinii față de 
dezinstituționalizare.  
Prin evenimentele organizate de 
ANAS cu  partenerii de dezvoltare și 
organizațiile necomerciale:  
Iunie 2019-tabară  de zi organizată 
de CPTPD Orhei cu Asociația 
””Filantropia Creștină” 
- 30 beneficiari ai CPTPD au fost 

la excursie la Aqua-parcul 
Sociteni; 

- 1 beneficiar din LP Orhei s-a 
înscris în proiectul 
”Colaborarea dintre persoane 
cu dizabilități cu autoritățile 
publice în vederea 
implementării politicii de 
accesibilitate” 

- Organizarea periodică a 
activităților de socializare cu 
elevii gimnaziului ”Ion și Doina 
Aldea Teodorovici” și studenții 
colegiului ”Vasile Lupu” 

- Aprilie 2019- beneficiarii 
CPTPD Orhei și Hâncești au 
participat la concursul de 
desen: ” Si eu am un vis” 

Conform datelor Raportului 
ANAS este dificil de apreciat 
numărul de persoane 
informate; 
 
Acțiune realizată   

http://www.anas.md/
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- 29.09.2019-participare la 
Maratonul Internațional din 
Chișinău; 

- 03-12.12.2019 CPTPD 
organizează evenimente 
consacrate Zilei Internaționale 
a Persoanelor cu Dizabilități; 

- Colaborarea ANAS si CPTPD 
cu posturile TV Moldova 
1,Publica, Jurnal TV, SOR TV, 
CANAL 3  si presa locală 
scrisă: Observatorul de Nord, 
Ziarul nostru.  

- ANAS colaborează cu 
organizațiile necomerciale din 
domeniu pentru promovarea 
dezinstituționalizării  prin 
intermediul proiectului ”Servicii 
sociale mai bune prin 
parteneriat dintre guvern si 
societatea civilă” 

Recomandare specifică: 
Dezvoltarea unei Strategii comune (autorități publice, instituții publice și OSC) de informare și 
comunicare pentru schimbarea atitudinii populației privind dezinstituționalizarea și coordonarea 
implementării Strategiei cu eforturile și din resursele tuturor actorilor implicați.  
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

Conform Programului, Agenția Națională Asistență Socială este actorul principal responsabil de 

implementarea acestuia. Începând cu anul 2016, instituțiile rezidențiale, din economiile acumulate, au 

început procesul de procurare al imobilelor pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare. 

Rezultatele monitorizării arată că există mai multe probleme de respectare a procedurilor de 

dezinstituționalizare și de aplicare a cadrului normativ cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor 

sociale comunitare dezvoltate de către instituțiile rezidențiale. Din aceste considerente, reforma de 

dezinstituționalizare este în risc major de a fi compromisă. Conform Programului, urmau să fie create 

Centrele regionale de dezvoltare și prestare al serviciilor sociale. Deoarece acestea nu au fost create, 

atribuțiile lor au fost predate Centrelor de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități, care nu 

au capacități de a gestiona două sisteme de servicii paralel: serviciu rezidențial cu capacitate mare de 

plasament (200-500 locuri de plasament) și servicii comunitare (2-6 locuri deplasament).  

Există probleme cu privire la procesul de achiziționare imobilelor pentru dezvoltarea servicii sociale 

comunitare. Procesul de procurare al imobilelor este realizat de către CPTPD. Acestea nu dispun de 

resurse umane specializate pentru procurare imobile. Piața imobiliară este slab dezvoltată în raioane, 

cheltuielile investite în identificare, evaluare, renovare, conectare sau re-conectare imobile achiziționate 

la rețele și utilități publice nu sunt eficiente. După doi ani de pilotare a acestui proces, personalul de 

conducere al CPTPD consideră că ar fi mai rentabil să fie construite locuințele noi, după standardele 

solicitate sau să fie contractate servicii de la companii imobiliare pentru procesul de identificare și 

evaluare tehnică. Resursele investite în acest proces nu sunt utilizate în cel mai eficient mod. 

Majoritatea imobilelor propuse în vânzare în localitățile din raioanele unde sunt amplasate CPTPD nu 

corespund tuturor condițiilor tehnice necesare pentru un serviciu social conform standardelor.  

Structura de personal al CPTPD și numărul de unități nu corespunde necesitărilor și tipului de asistență 

necesar în contextul dezinstituționalizării. Personalul CPTPD nu includ specialiști calificare pentru 

evaluarea și gestionarea locuințelor procurate în comunitate, nu prevede unități de lucrători sociali care 

sunt responsabili de îngrijire și suport direct persoanelor cu dizabilități. În statele de personal se 

păstrează unitățile cu profil medical: infirmier(ă) și/sau dădacă. În plus, odată cu transferarea unor 

angajați în serviciile de Locuință protejată și Casă comunitară, în serviciul rezidențial rămân mai puține 

unități de personal care necesită să deservească un număr mai mare de persoane cu dizabilități severe. 

Există dificultăți la pregătirea personalului care oferă suport direct beneficiarilor, precum și a 

personalului tehnic implicat în evaluarea, înregistrarea caselor pentru crearea serviciilor sociale, etc. 

Actuala structură de personal și nivelul de calificare al persoanelor care prestează servicii de suport în 

instituția rezidențială nu corespunde cerințelor și Standardelor de calitate în vederea prestării serviciilor 

de suport în serviciile comunitare.  

Autoritățile publice locale au raportat probleme cu privire la lipsa resurselor financiare pentru dezvoltare 

servicii sociale comunitare pentru a preveni instituționalizarea și/sau pentru a implementata reforma 

dezinstituționalizării. Lipsa resurselor financiare este însoțită și de lacune în colaborarea dintre 

autoritățile publice locale, CPTPD și Centrele comunitare de sănătate mintală, serviciile de asistență 

juridică, în special în stabilirea măsurilor de ocrotire judiciară pentru persoanele care au nevoie de 

suport în luarea deciziilor.  

Există dificultăți cu privire la procesul de radiere din instituția rezidențială a beneficiarilor 

dezinstituționalizați și înregistrarea acestora în serviciile comunitare dezvoltate de către instituțiile 

rezidențiale, datorate faptului că serviciile nou create sunt proprietăți ale instituțiilor rezidențiale. În acest 

context, este imposibilă perfectarea prestațiilor sociale pentru persoanele cu dizabilități, conform 

legislației în vigoare, acestea fiind persoane la întreținerea deplină a statului. După doi ani de 
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implementare al reformei de dezinstituționalizare prin CPTPD, procesul de dezinstituționalizare nu este 

finalizat, persoanele cu dizabilități fiind doar transferate dintr-un tip de serviciu în alt tip prestat de 

CPTPD, fiind achitate în continuare  100% de costuri de întreținere pentru persoane cu dizabilități. 

Existe diferențe între serviciile comunitare gestionate de Structurile teritoriale de asistență socială și 

CPTPD. În primul caz fiind respectate toate etapele de dezvoltare și prestare.  

MSMPS, ANAS și CPTPD necesită suport metodologic și asistență tehnică în implementarea Planul de 

acțiuni al Programul Național de dezinstituționalizare al persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale din instituțiile rezidențiale. Procesul actual de dezvoltare și prestare al serviciilor sociale 

de Casă comunitară și Locuință protejată de către CPTPD nu este unul eficient și nu corespunde 

etapelor de crearea a unui servicii social, din punct de vedere al utilizării resurselor financiare și umane; 

din punct de vedere al calității serviciilor prestate (rezidențial și comunitare) și trebuie revăzut.  

Recomandări pentru îmbunătățirea procesului de implementare al Planului de acțiuni pentru 

perioada următoare:  

✓ Actualizarea Planului de acțiuni pentru perioada 2022-2026 al Programului Național de 

dezinstituționalizare, ținând cont de lecțiile învățate, dificultățile întâmpinate și contextul actual, 

inclusiv situația pandemică.  

✓ Analiza relevanței, eficienței și importanței Obiectivului Strategic 2. Crearea Centrelor regionale de 

dezvoltare și prestare a serviciilor sociale comunitare pentru a agrea o viziune comună a actorilor 

implicați în implementarea Planului de acțiuni. De implementarea acțiunilor planificate în cadrul 

Obiectivului strategic 2 depind realizarea altor acțiuni importante din Planul de acțiuni. Important 

de menționat că organizațiile societății civile susțin procesul de reorganizare/lichidare a unor 

CPTPD și crearea Centrelor regionale de dezvoltare și prestare al serviciilor sociale pentru 

persoane cu dizabilități, pe când personalul de conducere al CPTPD, ANAS consideră că nu sunt 

necesare crearea structurilor noi, dar de inițiat colaborarea cu autoritățile publice locale și de 

delegat atribuția de dezvoltare și prestare a serviciilor sociale comunitare fie Structurilor teritoriale 

de asistență socială, fie organizațiilor societății civile care sunt acreditate sau demonstrează 

capacități în domeniul dezvoltării și prestării serviciilor sociale prin mecanismul de contractare 

socială.  

✓ Schimbarea mecanismului actual de achiziționare a imobilelor care este realizat doar prin 

intermediul CPTPD. Există necesitatea a avea un plan la nivel de țară, nu doar în raioanele unde 

sunt amplasate geografic CPTPD. Totodată procesul de identificare și achiziționare al imobilelor 

trebuie includă și alte criterii importante pentru procesul de incluziune: oportunități de angajare, 

acces mai mare la servicii sociale, medicale, vocaționale, accesibilitate drumuri, transport și 

instituții publice, oportunități de participare la viața socială, culturală, sport etc.  

✓ Crearea unui grup de lucru de către autoritățile responsabile de implementarea Programului cu 

includerea societății civile, autorităților publice locale, persoane cu dizabilități dezinstituționalizate, 

structurile teritoriale de asistență socială care au în gestiune servicii similare pentru a analiza 

constatările raportului și a elabora propuneri de modificare sau ajustare a Planului de acțiuni pentru 

a avea o viziune comună între toți actorii în vederea implementării Programului pentru anii 2022-

2026.  

✓ Efectuarea unui studiu/analiză în scopul evaluării impactului dezinstituționalizării persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale în serviciile gestionate de CPTPD comparativ impactul 

dezinstituționalizării în serviciile sociale comunitare gestionate de autoritățile publice locale și 

evaluarea calității serviciilor create de aceste două structuri prin prisma standardelor de calitate și 

a principiilor incluziunii.  

✓ Consolidarea eforturilor pentru elaborarea unui Plan de advocacy și comunicare cu donatorii pentru 

a atrage fonduri suplimentare necesare pentru implementarea Programului de dezinstituționalizare 
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al persoanelor cu dizabilităţi intelectuale și psihosociale, deoarece bugetul de stat nu va avea 

capacitate să mențină două sisteme paralele.  

✓ Urgentarea aprobării Regulamentelor de organizare atât a CPTPD cât și a serviciilor sociale 

Locuință protejată și Casă comunitară create de CPTPD pentru a putea urma toate etapele stabilite 

de cadrul legal și normativ pentru procesul de dezvoltare al serviciilor sociale comunitare.  
✓ Coordonarea procesului de planificare al acțiunilor și de raportare pentru toți actorii implicați în 

procesul de implementare al Programului, pentru a avea un sistem unificat de date în corespundere 

cu indicatorii menționați în Planul de acțiuni pentru a putea evalua progresul și gradul de 

implementare al Programului.  

✓ Publicarea Rapoartelor de activitate pe paginile web ale instituțiilor responsabile de implementarea 

Programului (www.msmps.gov.md ; www.anas.md ).  

 

  

http://www.msmps.gov.md/
http://www.anas.md/
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