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INTRODUCERE 

Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi se măsoară în mod determinant şi prin sistemul de protecţie 

socială existent în societatea respectivă, prin măsura în care mecanismele de redistribuire a veniturilor şi sistemul 

serviciilor sociale, reuşesc să asigure un nivel de trai acceptabil şi şanse egale de participare la viaţa socială 

pentru toţi cetăţenii. După 10 ani de schimbări, de încercări de dezvoltare şi progres a serviciilor sociale oferite 

persoanelor aflate în situaţii de risc, odată cu procesul de reformare a sistemului de pensii, a sistemului de 

asigurări de sănătate, apariţia legislaţiei cadru al asistenţei sociale şi al serviciilor sociale, revizuirea rolului 

comunităţii şi autorităţilor locale în implementarea acţiunilor sociale prin aducerea acestora cât mai aproape de 

comunitate, recunoaşterea rolului societăţii civile în asistenţa socială, toate sunt procese, care au presupus 

eforturi ale căror rezultate pozitive sunt deja vizibile şi ele tind să devină evidente cu siguranţă în următorii ani. 

Evoluţia economică a Republicii Moldova din ultima perioadă - influenţată profund de criza economică mondială 

- a afectat profund societatea, scăderea veniturilor, nivelul ridicat de stres, problemele cotidiene, apariţia 

violenţei având repercusiuni asupra calităţii vieţii. 

Necesitatea Planului Strategic al seriviciilor de asistenţă socială al Direcţiei generale asistenţă scoială este 

determinat de deficienţele vizibile ale sistemului actual de servicii sociale: 

- insuficienţa serviciilor sociale la nivel comunitar; 

- fragmentarea la diferite niveluri a serviciilor de asistenţă scoială, programelor, măsurilor pentru persoane şi 

grupuri în dificultate; 

- caracterul excesiv al instituţionalizării, lipsa coordonării şi conlucrării necesare pentru implementarea unor 

politici sociale integrate şi coerente. 

Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane şi grupuri în dificultate va crea oportunităţi mai bune pentru 

incluziunea socială a persoanelor în situaţii de risc, asigurând respectarea drepturilor fundamentale ale acestora. 

Combinând măsurile de prevenire, compensare şi reabilitare, precum şi soluţionând cazurile la nivel comunitar 

înainte ca ele să se agraveze (soluţionarea lor să devină mai costisitoare), sistemul va deveni mai eficient din 

punct de vedere al costurilor, va acoperi pe toţi cei care au nevoie de sprijin social şi va avea un impact pozitiv 

asupra calităţii vieţii acestora. 

Crearea şi dezvoltarea servicii sociale va contribui la realizarea de către Republica Moldova a angajamentelor 

asumate în contextual opţiunilor strategice în domeniul protecţiei sociale. Acestea includ: 

Planul Naţional de Acţiuni privind Drepturile Omului şi Planul Naţional de Acţiuni “Educaţie pentru toţi” 2004-

2015,  

– Uniunea Europeană, precum şi a Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Omului. 

Situaţia  actuală 

Factorii ce influenţează la cererea serviciilor sociale în cadrul  Centrului  Comunitar 

„ Încredere ” 

În orașul Leova există un şir de factori socio-economiciv care contribuie la cererea noi servicii sociale. Aceştia 

includ rate înalte de sărăcie şi migraţie, schimbări demografice şi de atitudini culturale. 

Partea preponderentă a sistemului de servicii sociale o constituie prestaţiile sociale, care nu întotdeauna 

contribuie la atenuarea situaţiei beneficiarilor. În unele cazuri intervenţia este mai eficientă, dacă pe lângă 

prestaţiile sociale, persoana poate beneficia şi de serviciile sociale comunitară. În acelaşi timp, serviciile de 

asistenţă socială existente nu acoperă cererea pentru acestea. 



Începând cu anii 1990, numărul total al populaţiei în orașul Leova  este în descreştere. Se prognozează scăderea 

natalității  și numărului persoanelor în vârsta până la 60 de ani, precum şi o creştere semnificativă a numărului de 

persoane vârstnice. Creştere considerabilă a populaţiei vârstnice semnifică că numărul total al celor care au 

nevoie de servicii sociale va creşte până în anul 2020, chiar dacă numărul total al populaţiei este în declin. 

Tradiţional, Centru Comunitar de zi „ Încredere ” a acordat atenţie necesităţii de a susţine persoanele şi familiile 

în dificultate temporară sau pe termen lung.  

Suportul necesar include sprijin comunitar, precum şi îngrijire specializată sub formă de servicii sociale pentru 

situaţii de urgenţă pentru a-i ajuta să depăşească o anumită criză specifică pe termen scurt. 

Prestarea  serviciilor  sociale  la  momentul  actual 

Serviciile sociale  sunt definite ca ansamblul de masuri şi actiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale 

individuale familiale sau de grup, în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei 

şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale. 

Serviciile sociale sînt asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de persoane fizice sau 

persoane juridice publice ori private, în condiţiile actelor normative în vigoare. 

Servicii sociale acordate de către Centru Comunitar de zi „Încredere ”  populaţiei  pot fi clasificate în servicii 

sociale primare (comunitare).  

Primăria prestează servicii sociale comunitare, de la A.O.„ Parteneriat Social ” 

Serviciile sociale primare sînt primul punct de contact pentru beneficiarii sistemului de servicii sociale.  

La nivel comunitar există un număr limitat de servicii sociale: cantinele de ajutor social, sprijin din partea 

asistenţilor sociali comunitari existenţi, serviciile unei spălătorii publice, asistență medicală primară, asistență 

socială și vizite la domiciliu, socializare, implicare în activitățile diferitor cercuri, activități a terapiei prin muncă.  

De  serviciile  Centrului Comunitar  de  zi  „ Încredere ”  pe  parcursul  a  zece ani  de 

activitate  au beneficiat: 

 

               

 

              



  

                                                                                                                                                                              

 

Nr/r 

 

Anul 

 

 

Numărul de beneficiari 

1. 

 

2008 440 

2. 

 

2009 780 

3. 

 

2010 1580 

4. 

 

2011 2450 

5. 

 

2012 1970 

6. 2013 2600 

7. 

 

2014 1700 

8. 

 

1015 1000 

9. 

 

1016 700 

10. 

 

2017 1200 

 

Serviciul de alimentare din cadrul Centrului Comunitar de zi „Încredere ” activează în conformitate cu cerinţele 

cu art. 29 al Legii  R.M.nr. 436-XVI din 28.12.2006. „ Privind Administrația Publică Locală”, art. 

3,8 al Legii nr. 81-XV din 28.02.2003 „Privind cantinele de ajutor social”, prevederile „Regulamentului –tip cu 

privire la funcționarea cantinelor de ajutor social” aprobat prin Hotărârea Guvernului R.Moldova nr. 1246 din 

16.10.2003 şi decizia Consiliului orășenesc Leova nr.1.38 din 06.02.2004  „Cu privire la alocarea de mijloace 

financiare pentru prestarea serviciilor de alimentaţie gratuită”,  care oferă 

hrană pentru 50 de persoane aflate în dificultate, pe o perioadă nedeterminată de timp. 

La moment acest serviciu este finanţat din bugetul local pentru prestări servicii si de către: 

 

1. Project name: ” Seniorii JT International.” 

 Partner organization: JT International, Luxemburg S.A. 

 Time frame : 2011-2020 

 
2. Project name:  : „  Financial support.” 

Partner organization: OAK  Fundation,  Switzerland 

 Time frame : 2017-2020 
 

3. Project name: ”  Financial support.” 

 Partner organization: „Pro Humanitate” Organization,  Germany: 

 Time frame : 2017-2017 
 

 

 



Tabelul nr. 8   Fluxul  persoanelor   deservite 

 
 

 
2015 2016 2017 

Nr. lunar de 

beneficiari 

 

22,5 27,8 46,7 

Nr. total de 

beneficiari 

 

270 325 560 

Nr.de prînzuri 

Oferite  anual 

 

5.535 6.798 11.722 

Costul unui 

prînz (lei) 

 

10,48 13,28 19,91 

Cheltuieli 

efective  anuale (mii lei) 
 

58.007,96 90.303,53 233.433,44 

 
 

Conform cerinţelor Regulamentului privind funcționarea cantinelor de ajutor social din orașul Leova, persoanele 

social vulnerabile, care au viza de reşedinţă în orașul Leova,  pot beneficiat de serviciile cantinelor de ajutor 

social pe o perioadă de cel mult 23 zile lucrătoare în fiecare trimestru ale anului (de 4 ori pe an). 

Se observă posibilități reduse a serviciului de a satisfice necesităţile existente a păturilor social- vulnerabile.  

În ultimii zece ani noi implementăm și  dezvoltăm  serviciile sociale comunitare.  

Acest serviciu include:  consilierea, informarea, managementul de caz.  

Ele se bazează pe evaluarea iniţială şi complexă a beneficiarului şi nevoilor lui individuale.  

Acţiunile se axează pe mobilizarea eforturilor persoanei şi sporirea sprijinului din partea familiei şi comunităţii în 

vederea depăşirii situaţiei dificile precum şi asigurarea integrării sociale eficiente.  

Obiectivele serviciului de asistenţă socială comunitară: 

- informarea privind accesul la serviciile sociale oferite, 

-identificarea şi prevenirea precoce a problemelor sociale şi asigurarea intervenţiei timpurii pentru soluţionarea 

lor; 

- dezvoltarea şi prestarea serviciilor sociale primare pentru susţinerea şi consolidarea capacităţilor persoanelor şi 

familiilor aflate în dificultate din oraș. 

- mobilizarea şi consolidarea capacităţilor comunităţii in ingrijirea şi protecţia persoanelor aflate in dificultate. 

 

Definirea  problemelor  care  determină  necesitatea  Planului 

Strategic  al  CENTRULUI  COMUNITAR  DE  ZI  „ ÎNCREDERE ” 

 
Serviciile sociale existente nu satisfac pe deplin nevoile persoanelor în termeni cantitativi sau/şi calitativi. 

Cât priveşte cantitatea serviciilor sociale solicitate şi prestate, există probleme de două tipuri:  

-pe de o parte, multe persoane nu beneficiază de servicii de asistenţă socială chiar dacă au nevoie de 

ele (adică, există erori de excludere),  

-pe de altă parte, unele persoane beneficiază de servicii de asistenţă socială de care nu au nevoie (adică, erori de 

includere).  

Motivele sunt: 

Serviciile sociale existente sunt amplasate preponderent în partea de nord a orașului cea ce face dificil de 

beneficiat de serviciile Centrului locuitorilor din regiunea str. Tighiceanului, Cahulului, Roza Moldavii. 

Lipsa informaţiei cu privire la serviciile sociale nu asigură deplin realizarea dreptului la asistenţă socială; 

1. Cerinţele pentru confirmarea eligibilităţii pentru serviciile sociale se consideră complicate ceea ce generează 

refuzul solicitantului; 

2. Atitudinile neadecvate faţă de beneficiari, intenţionate sau neintenţionate, pot împiedica persoanele să solicite 

serviciile sociale de care au nevoie; 

3. Unele servicii sociale sunt limitate la anumite grupuri de persoane, ceea ce înseamnă că alţii care ar putea 

beneficia de ele nu au această posibilitate; 



4. Nu există un sistem de revizuire a cazurilor pentru a asigura servicii adecvate nevoilor beneficiarilor şi 

necesitatea identificării momentului de ieşire din sistemul de asistenţă socială în cazul în care circumstanţele lor 

se îmbunătăţesc. 

Cât priveşte calitatea serviciilor sociale, se constată unele deficienţe: 

1. sistemul actual de servicii se bazează mai mult pe servicii de prevenire. 

2. reabilitarea şi reintegrarea beneficiarilor nu este întotdeauna responsabilitatea serviciilor 

de asistenţă socială primare; 

3. nu există un cadru operaţional comprehensiv pentru prestarea serviciilor  sociale; 

4. distribuirea resurselor financiare şi umane este insuficientă. 

Prezentul Plan Strategic are drept scop consolidarea acestor eforturi, pentru a oferi asistenţă socială celor 

ce au nevoie de ea,racordând-o la nevoile beneficiarilor. 

Scopul planului strategic 

Identificarea, stabilirea măsurilor şi acţiunilor prioritare pentru următorii trei ani în vederea acoperirii 

nevoilor sociale a persoanelor în dificultate. 

Obiectiv general: 

Obiectivul general al prezentului plan strategic este de a continua implementarea măsurilor şi acţiunilor 

sociale, pentru garantarea dreptului fiecărei persoane/colectivităţi aflate într-o situaţie de nevoie socială 

determinată de motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, de a beneficia de servicii 

sociale corespunzătoare şi nediscriminatorii. 

Realizarea scopului planului strategic impune mobilizarea tuturor resurselor existente la nivelul 

comunităţii, responsabilizarea şi implicarea factorilor relevanţi prin dezvoltarea de parteneriate 

eficiente în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective, pentru asigurarea nevoilor 

sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. 

Planul strategic subliniază rolul primordial al familiei în creşterea, îngrijirea persoanei cu dizabilitate, a 

persoanei vârstnice sau a oricărei alte persoane aflată în situaţie de risc de excludere socială şi eforturile 

societăţii trebuie îndreptate în direcţia susţinerii familiei în asumarea responsabilităţilor. 

Totodată, se recunoaşte faptul că responsabilizarea familiei în spiritul noului pachet legislativ în 

domeniul asistenţei sociale nu se poate realiza fără o abordare sistematică a problemelor cu care se 

confruntă familiile acestora. Astfel, resursele pentru depăşirea unor situaţii dificile trebuie căutate pe 

rând la familia extinsă, reţeaua socială a familiei, profesionişti care intervin la un moment dat, 

comunitatea prin intervenţia structurilor consultative, autorităţilor locale şi serviciilor sociale primare, de 

prevenire şi în ultimă instanţă în intervenţia specializată. 

Prin implementarea Planului Strategiei se va asigura creşterea calităţii vieţii a persoanelor în vîrstă şi 

cu disabilităţi, a famiilor socila vulnerabile aflat în situaţie de risc de excludere socială, urmărindu-se ca 

toate serviciile pentru aceste categorii, să respecte standarde minime prevăzute prin reglementări legale, 

care să fie verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent şiunitar. 

 Pe de alta parte se subliniază importanţa tuturor instituţiilor care, prin activitatea lor au legătură cu 

categoriile sus menţionate aflaţi în situaţie de risc, de excludere socială, şi care trebuie să conştientizeze 

faptul că sunt deopotrivă responsabile pentru protejarea intereselor şi a drepturilor acestor persoane. 

 

Vom acţiona împreună cu autorităţile locale şi comunitatea locală, pentru a dezvolta servicii care să 

se adreseze eficient persoanelor în vîrstă, cu disabilităţi şi familiilor acestora, aflate în situaţii de 

risc/dificultate, asigurându-ne că fiecare dintre ei trăieşte întro familie. 

 

În paralel vom urmări: 

- sprijin din partea  autorităţilor locale în vederea identificării pârghiilor eficiente pentru ameliorarea 

problemelor cu care se confruntă persoanele adulte aflate în dificultate, a persoanelor cu dizabilităţi şi 

vârstnicilor; 

- dezvoltarea de servicii alternative de protecţie care se adresează persoanelor adulte aflate în situaţii de 

risc înalt, a persoanelor cu dizabilităţi şi vârstnicilor; 

- asigurarea calităţii serviciilor prestate pentru persoanele cu 

dizabilităţi, a centrelor de îngrijire şi asistenţă a persoanelor 

adulte în concordanţă cu standardele aprobate pe plan naţional; 

- implicarea instituţiilor în parteneriate de tip public-privat cu  autorităţile  locale în vederea dezvoltării 



de servicii sociale pe plan local, care să acopere nevoile comunitare, prin alocarea de fonduri 

nerambursabile. 

- monitorizarea nevoilor sociale la nivel de urbie, identificarea zonelelor  cu riscuri majore în ce priveşte 

protecţia socială, cartografierea serviciilor sociale şi propunerea de intervenţie prin 

dezvoltarea de parteneriate cu organizaţiile nonguvernamentale. 

Implementarea acţiunilor prezentului plan strategic îşi propune să conducă la realizarea unui sistem 

funcţional de servicii sociale prin dezvoltarea instituţională. 

Prin sistem este necesar să se aplice măsuri şi acţiuni menite să asigure prevenirea, limitarea sau 

înlăturarea efectelor temporare sau excluderea socială.  

Urmărim stabilirea unei abordări bazate pe parteneriat în planificarea şi furnizarea de servicii sociale – 

parteneriate între instituţiile publice, precum şi între acestea şi instituțiile private și organizaţiile 

neguvernamentale.  

Esenţa acestuisistem va fi abordarea managementului de caz pentru a investiga nevoile individuale ale 

cetăţenilor. Serviciile şi prestaţiile sociale trebuie să fie dezvoltate şi îmbunătăţite la nivel de urbie  şi se 

adresează următoarelor categorii de beneficiari: vârstnici, personae cu dizabilităţi, alte persoane aflate în 

situaţie de risc.  

Cunoaşterea şi ameliorarea fenomenului social implică structuri noi de evaluare,monitorizare, informare, 

analiză, parteneriat/colaborare sector public/privat, sector voluntariat, la nivel de urbie  prin servicii şi 

organisme de calitate şi reprezentative. 

Planul strategic de dezvoltare a serviciilor sociale al Centrului Comunitar de zi „ Încredere ” pentru 

perioada 2018-2021 constituie documentul de bază de planificare managerială şi strategică a activităţii 

sale, ce asigură prioritizarea diverselor obiective reflectate în documentele naţionale de politici şi 

identifică lacunele în capacităţi, instrumente/metode pe care le va utiliza în vederea atingirii obiectivelor 

sale. 

Pentru planificarea operaţională a activităţii sale Centru Comunitar de zi „ Încredere ” elabora planuri 

anuale, care vor prevedea măsuri concrete de realizare a Planului strategic de creare şi dezvoltare a 

serviciilor sociale din orașul Leova. 

Viziunea Centrului Comunitar de zi „Încredere ” este de a promova servicii sociale diversificate, care 

vor face parte dintr-un system integrat de servicii sociale bine organizate, coordonate şi planificate 

în rezultatul evaluării nevoilor individuale ale beneficiarilor protecţiei sociale. 

Realizarea viziuniiCentrului Comunitar de zi „Încredere ”, va fi posibilă datorită conlucrării actorilor 

sociali, prestatori de servicii sociale cu autorităţile publice locale de nivel unu şi doi, datorită resurselor 

interne, externe şi oportunităţile oferite de către organizaţiile donatoare naţionale şi internaţionale. 

  

ANALIZA  ACTORILOR  SOCIALI 

Analiza  Actorilor  Interni  care  solicită  servicii  sociale 
 

Actori interni care solicită servicii sociale 

 

Nevoile actorilor interni care solicită servicii 

 

Personae cu dezabilități Asistenţă medicală 

- Servicii de plasament temporar, după 

necesitate 

- Servicii de reabilitare 

- Servicii la domiciliu 

- Servicii de protezare 

- Serviciul social asistenţă personală 

- Socializare 

- Informare şi educaţie 

 
Persoane ţintuite la pat  

 

Deservirea la domiciliu 
- Asistenţă medicală 

- Susţinere materială 

- Consiliere psihologică 

- Asistenţă 24/24 

 

Pensionari pentru limita de vârstă Ajutor material 

- Consiliere psihologică 

- Servicii de protezare 



- Servicii reabilitare sanatoriale 

- Asistenţă medicală 

 
Persoane în etate singuratice Deservirea la domiciliu 

- Asistenţă medicală 

- Asistenţă personală 

- Servicii de protezare 

- Servicii de recuperare de zi 

- Servicii reabilitare sanatoriale 

 
Persoanele fără adăpost  

 

Plasament temporar 

- Loc de trai 

- Incluziunea socială 

 
Familii socialmente vulnerabile Ajutor material şi social 

- Servicii primare de suport familial 

 
Persoanele supuse traficului de 

fiinţe umane 

 

Consiliere psihologică 

- Asistenţă medicală 

- Reintegrare in familie şi comunitate 

- Servicii juridice 

- Ajutor material 

- Loc de trai 

 
Victimele violenţei domestice  

 

Asistenţă medicală 

- Reintegrare în comunitate 

- Servicii de reabilitare 

- Consiliere psihologică 

 
Şomerii Asigurarea locului de muncă 

- Asistenţă în căutarea unui loc de 

muncă 

- Recalificare profesională 

 
 

Analiza  Actorilor  Externi  care  solicit  servicii  sociale 
 

Actori externi care solicit servicii sociale 

 

Nevoile actorilor externi care solicită servicii 

 
Persoanele în vîrstă şi cu disabilităţi  

 

- Servicii sociale la nivel de comunitate 

- Integrare socială în localitate 

- Locuri de muncă pentru tineri 

 
Persoanele traficate Servicii de repatriere 

- Consiliere psihologică 

- Locuri de muncă 

 
Persoane infectate HIV 

 

Examinare medicală 

- Şcolarizare 

- Instruire 

- Ajutor material, social 

- Reabilitare 

- Integrare socială 

 
Persoanele care la moment se află în detenţie în 

instituţiile  penitenciare 

 

Orientare profesională 

- Medierea angajării în câmpul muncii 

- Consiliere psihologică şi juridică 

- Reintegrare în societate 

 
Persoane reîntoarse acasă de 

peste hotare 

 

- Consiliere psihologică 

- Locuri de muncă în municipiul Chişinău 

-Consultanță juridical 



       

 

ANALIZA  SWOT 

 

Tabelul 3.1. Analiza  punctelor  tari 
 

Puncte tari Descrierea punctelor  tari 

 
Opţiuni de consolidare a punctelor tari 
 

Resurse umane calificate 

 

specialişti care pot presta servicii 

calitative 

 

- rezultate aşteptate 

- instruirea continuă 

- motivarea personalului 

- recalificarea 

 
Servicii create   Centrul Comunitar de zi „Încredere ”  

pentru persoane social vulnerabile 

 

-crearea unei reţele de servicii de incluziunea 

socială 

- promovarea experienţei în prestarea 

serviciilor sociale 

instruirea cadrelor existente 

- motivarea personalului 

- crearea condiţiilor de activitate 

- extinderea serviciilor sociale 

 
Oameni cu iniţiativă 

 

- DGAS 

- membri activi 

- responsabili 

- receptivi 

 

-susţinerea iniţiativelor de dezvoltare 

a serviciilor sociale 

- implicarea societăţii civile în luarea 

Cerere de 

servicii 

, 

grupuri de potenţiali beneficiari  

(familii social vulnerabile, personae ]n 

etate ect.) 

 

- dezvoltarea serviciilor specializate 

pentru grupurile de beneficiari ca 

răspuns al nevoilor individuale 

persoane fără domiciliul stabil, 

 
Agenţii economici disponibili spre 

colaborare 

- există agenţi economici în raionul 

Leova  care sunt dispuşi să susţină unele 

proiecte sociale 

 

elaborarea proiectelor comune 

- implementarea strategiilor de 

dezvoltare raionale 

- organizarea conferinţelor, 

schimbului de experienţă 

- mediatizarea activităţilor 

 

 

Tabelul 3.1. Analiza punctelor   SLABE 
 

Puncte slabe Descrierea punctelor slabe Opţiuni de minimalizare a 

punctelor slabe 

 
Insuficienţa 

resurselor 

financiare 

 

volum mare de lucru în raport cu 

resursele financiare acordate serviciilor 

sociale 

 

- lipsa condiţiilor de activitate pentru unii 

prestatori de servicii 

-atragerea finanţărilor externe 

-elaborarea proiectelor 

-planificarea resurselor în bugetul local. 
 

Insuficienţă de 

informare 

 

specialiştii din domeniul social 

nu au capacităţi de căutare de 

fonduri şi scriere de proiecte 

 

instruirea prestatorilor de servicii în căutare 

de fonduri şi scriere de proiecte. 

Sistemul integrat de servicii sociale 

slab dezvoltat în raionul Leova. 

 

nu există un mecanism de lucru 

între direcţia generală asistenţă 

socială şi alţi prestatori de servicii 

-dezvoltarea reţelei de asistenţă 

socială şi diversificarea serviciilor 

- crearea şi stabilirea unui sistem de evidenţă 



sociale din r-l Leova. 

- dezvoltarea reţelei de asistenţă 

socială şi diversificarea serviciilor 

 

computerizată a serviciilor şi beneficiarilo 

-mediatizarea serviciilor 

Fluctuaţia cadrelor 

 

- atitudine formală faţă de 

obligaţiunile de serviciu 

- salarii mici pentru prestatorii de 

servicii sociale 

- nu sunt posibilităţi de creştere 

 

asigurarea cu local pentru 

asistenţi sociali în comunităţile 

- dotarea cu echipament şi 

tehnică necesară pentru activitati. 

Calitatea 

serviciilor sociale 

nu corespunde 

standardelor 

europene 

 

lipsa echipamentului modern 

- lipsa transportului specializat 

- nu există un mecanism  implementare a 

standardelor europene 

 

elaborarea unor proiecte pentru 

obţinerea echipamentului şi transportului 
specializat. 

Indiferenţa unor 

categorii de 

cetăţeni 

 

 

 

 
 

- copii  plecaţi peste hotare 

- persoanele în vîrstă lăsaţi 

în grija rudelor 

 

 

-deschiderea centrelor de zi 

multifuncţionale 

- dezvoltarea serviciilor de tip 

familial 

- organizarea campaniilor de 

informare 

- promovarea modului de viata sanatos. 
 

 
 

Tabelul 3.3. Analiza   Sanselor 
 

Şanse Descrierea şanselor Opţiuni de folosire a şanselor 

 
Colaborarea cu organizaţiile 

donatoare internaţionale 

 

A fost încheiat un accord de colaborare 

cu:  

 OAK  Fundation,  Switzerland 

 „Pro Humanitate” 
Organization,  Germany 

 JT International, 

Luxemburg S.A. 

 

scrierea şi aplicarea proiectelor 

- raportarea la timp şi corect 

-respectarea acordurilor de 

colaborare 

- implicarea agenţilor economici în 

activităţile proiectelor 

- colaborare cu ONG le locale 

Schimb de experienţă - vizite de 

studiu 

 

schimb de experienţă 

- acorduri de parteneriat 

-promovarea şi preluarea modelelor 

pozitive 

 

transparenţa activităţilor 

-elaborarea şi prezentarea proiectelor 
comune 

Colaborarea cu ONG –uri prestatoare 

de servicii sociale. 

 

-Instruiri 

-asistenţă tehnică 

-informare 

 

 

încheierea acordurilor de 

colaborare 

- includerea în reţeaua de ONG 

sociale 

- organizarea seminarelor commune. 

 

Tabelul 3.4. Analiza  pericolelor 

Pericole Descrierea pericolelor Opţiuni de minimalizare a pericolelor 

 
Imposibilitatea obţinerii resurselor 

de la bugetul local. 

 

-schimbarea legislatiei 

 

prezentarea argumentată  către Consiliul 

Local  a necesitatii finantarii serviciilor. 

Instabilitatea 

politică 

 

 

-nesusţinerea politicilor sociale iniţiate 

de către organele decizionale 

- neimplementare HG cu 

privire la programul national de 

dezvoltare a sistemului integrat de 

- aprobarea strategiei de dezvoltare a 

sistemului integrat de servicii sociale ca 

mecanism de implementare a programului 

national. 



servicii sociale 

 
Inflaţia  

 

- neîncadrarea în volumele de cheltuieli 

iniţiale 

- pierderea credibilităţii beneficiarilor 

- creşterea numărului de beneficiari 

 

integrarea beneficiarilor în activităţi 

economice 

- elaborarea proiectelor de modificare 

a legislaţiei pentru indexarea cheltuielilor în 

dependenţă de inflaţie 

- revederea priorităţilor 

- iniţierea serviciilor cu plată 

 
 

 

În baza domeniilor prioretizate de către Centru Comunitar de zi „ Încredere ” au fost elaborate Obiectivelor 

Strategice ale dezvoltării sistemului de servicii sociale a persoanelor în situaţii de risc: 

1. Asigurarea finanţării durabilie a serviciilor sociale; 

2. Crearea şi extinderea în parteneriat public-privat a serviciilor sociale comunitare.  

3. Dezvoltarea resurselor umane în domeniul social 

4. Promovarea serviciilor sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Monitorizarea  şi   evaluarea   implementării  Planului   Strategic 

 
 
În scopul evaluării impactului Planului Strategic al Centrului Comunitar de zi  „ Încredere ” asupra creării şi 

dezvoltării serviciilor sociale eficient şi efectiv, este necesar ca toate activităţile realizate să fie monitorizate şi 

evaluate. 

 

Monitorizarea şi evaluarea implementării Planului Strategic, va contribui la maximizarea impactului sistemului 

integrat de servicii sociale în scopul respectării principiilor sistemului şi nevoilor beneficiarilor, totodată, evitând 

formarea dependenţei permanente de sistem. 

 

Calitatea, corectitudinea, eficienţa şi eficacitatea măsurilor aplicate, vor reflecta modul de aplicare în practică a 

obiectivelor propuse prin Planul Strategic al Direcţiei. Indicatorii relevanţi, vor fi identificaţi în cadrul logic şi 

vor fi folosiţi ca instrument de evaluare şi monitorizare a implementării Planului Strategic. 

 

Rezultatele procesului de monitorizare şi evaluare, vor constitui o sursă importantă de informare, pentru 

evaluarea politicilor sociale şi elaborarea planurilor strategice noi în domeniul asistenţei sociale, precum şi pentru 

evitarea unor riscuri noi. 

 

Evaluarea continuă, va permite elaborarea unei politici coerente, bazată pe cunoaşterea adecvată a realităţii. 

Monitorizarea şi evaluarea implementării Planului Strategic, va avea loc anual şi se va prezenta către Ministerul 

Justiției al Republicii Moldova, Donatorilor și  partenerilor privaţi de activitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planul  strategic  de   dezvoltarea  a  serviciilor  sociale  al  Centrului  Comunitar  de  zi 

„ Încredere ” pentru  perioada  2018 - 2021 

 

Tabelul 1. Obiectivul  strategic I.: Asigurarea finanţării  durabilităţii  serviciilor  sociale 

Obiective 

specifice 

 

Termen de 

realizare 

 

Responsabi Parteneri Rezultatele 

scontate 

 

Cost 

total 

Surse de 

finanţare 

 

Indicatori de 

monitorizare 

 
Atragerea 

fondurilor 

în domeniul 

social 

 

2018 - 2021 A.O.„Parteneriat 

Social” 

Centru Comunitar 

de zi „Încredere ” 

ONG- urile locale 

Primăria or. Leova 

 

Servicii create, 

calitative, 

crearea 

serviciilor noi, 

cointerisaţi 

tinerilor 

specialişti 

creşterea 

nivelului de trai 

a persoanelor 

social 

vulnerabile 

 

  4 proiecte implementate 

în domeniul social 
 

Planificarea 

şi alocarea 

surselor din 

bugetul 

local 

 

2018 - 2021 A.O.„Parteneriat 

Social”  

Centru Comunitar 

de zi „Încredere 

Primaria or. 

Leova 

Resursele 

alocate pentru 

funcţionarea 

serviciilor 

(anual), 

incluziunea 

socială a 

persoanelor în 

risc. 

 

 Bugetul  local 

Fundația OAK 

Compania JTI 

Asociația „ Pro Umanitate ” 

 

Buget aprobat annual 

pentru prestarea 

serviciilor oferite de catre 

Centru Comunitar  

Procesul de gestionare a 

banilor  publici. 
 

 

 

 

 



Tabelul 2.  Obiectivul  strategic II.:  Diversificarea  şi extinderea  în  parteneriat  public-privat serviciilor  sociale  comunitare. 

Obiective 

specifice 

Termen de 

realizare 

Responsabi Parteneri Rezultatele 

scontate 

Cost 

total 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

monitorizare 

Acordarea 

serviciilor sociale 

primare: 

-serviciile Cantinei 

-ajutor  umanitar și 

alte servicii 

2018 - 2021 A.O.„ 

Parteneriat Social”  

Centru Comunitar 

de zi „Încredere 

Fundația OAK 

Compania JTI 

Asociația „ Pro 

Umanitate ~ 

Asociația  

ORA Internațional 

Misiunea fără 

Frontiere 

 

Servicii acordate în 

baza nevoilor 

identificate, 

îmbunătăţirea 

calităţii vieţii, 

depăşirea stării de 

dificultate 

 Bugetul  local 

Implementare de proiecte 

în 

parteneriat cu 

agenţi 

economici, 

ONG – urile de profil 

600 beneficiari de 

ajutor umanitar și alte 

servicii 

600  beneficiari ai 

Cantinei Sociale. 

 

Crearea 

serviciului de 

îngrijire 

socială la 

domiciliul a 

persoanelor 

solitare şi acelor  
inapte de muncă 

2018 - 2021 A.O. 

„Parteneriat Social”  

Centru Comunitar 

de zi „Încredere 

Donatori 

CNAS 

APL 

DASPF 

Dezvoltarea 

serviciului, aplicarea 

reglementărilor 

sistemului de 

evaluare a nevoilor 

şi a gradului de 

dependenţă a 

beneficiarului 

 

 Donatori 

CNAS 

APL 

DASPF 

1 serviciu de îngrijire 

socială la domiciliul a 

persoanelor solitare  şi 

a celor  inapte de muncă 

Dezvoltarea 

voluntariatului  în 

serviciile sociale 

prestate 

 

2018 - 2021 A.O. 

„Parteneriat Social”  

Centru Comunitar 

de zi „Încredere 

- Centru de tineret  

-L.T.„M.Eminescu” 

- Ș.P.Leova 

- beneficiarii 

- Clubul de dans 

 „ Briant” 

-Gospodăria Silvică 

Iargara 

 

-Dezvoltarea bunei 

practici cu angajarea 

ulterioară, 

creşterea 

responsabilităţii 

civice, participarea 

şi interacţiunea  în 

societate, 

-dezvoltarea unei 

societăţi unitare 

prin integrare, 

includere socială, 

-generarea de 

încredere şi 

solidaritate, 

promovarea 

nediscriminării şi a 

egalităţii şanselor 

 Proiecte Activități comune 

Resocializarea și 

reintegrarea 
2018 - 2021 A.O. 

„Parteneriat Social”  

Fundația OAK 

Compania JTI 

Folosirea bunelor 

practici 
Proiecte  Activități commune.  



beneficiarilor  în 

familie și societate 
Centru Comunitar 

de zi „Încredere 
Asociația „ Pro 

Umanitate ” 

DASPF 

APL 

implementate de 

către alte Centre de 

zi p-u bătrâni în 

întărirea  relațiilor cu 

rudele și familia și 

împlicarea 

beneficiarilor în 

viața socială pentru 

sporirea reintegrării 

lor în societate. 
 

Tabelul 3. Obiectiv  strategic  III.: Dezvoltarea  resurselor  umane  în  domeniul  social 

Obiective 

specifice 

 

Termen de 

realizare 

 

Responsabi Parteneri Rezultatele 

scontate 

 

Cost 

total 

Surse de 

finanţare 

 

Indicatori de 

monitorizare 

 
Formarea 

specialiştilor în 

domeniul social 

(lucrătorul 

social,asistentul 

social, logoped, 

kinetoterapeut) 

 

2018 - 2021 A.O. 

„Parteneriat Social”  

Centru Comunitar 

de zi „Încredere 

 lucrează în serviciile 

sociale create 

 

 actvități în proiecte 

 în parteneriat cu DASPF 

din r-l Leova 

1 specialist va beneficia 

de instruiri 

Organizarea 

instruirilor la nivel 

local 

2018-2021 A.O 

„Parteneriat Social”  

Centru Comunitar 

de zi „Încredere 

DASPF Asigurarea cu cadre 

calificate, 

acumularea 

de cunoştinţe, 

prestarea serviciilor 

calitative, 

reprofilarea. 

 

 Din proiecte 1 specialist va beneficia 

de instruiri 

Crearea condiţiilor 

întru motivarea 

personalului 

 

2018-2021 A.O. 

„Parteneriat Social”  

Centru Comunitar 

de zi „Încredere 

DASPF 

APL 
Îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor, 

reducerea fluxului de 

cadre prin 

menţinerea 

personalului, crearea 

unor posturi de 

muncă noi. 

 

 Din proiecte Diplome de apreciere 

Excursii 

 



 

 

Obiectiv strategic IV.: Promovarea  serviciilor  sociale 

Obiective 

specifice 

 

Termen de 

realizare 

 

Responsabi Parteneri Rezultatele 

scontate 

 

Cost 

total 

Surse de 

finanţare 

 

Indicatori de 

monitorizare 

 
Informarea 

populaţiei 

despre serviciile 

sociale 

Pliante 

Portal de știri 

Radio 

Buletine 

informative 

 

2018 - 2021 A.O. 

„Parteneriat Social”  

Centru Comunitar 

de zi „Încredere 

APL 

DASPF 
Promovarea 

serviciilor 

sociale, 

sensibilizarea 

publică a 

populaţiei 

 

 Buget local 

Donatori 

 

3 de emisiuni  radio 

45  de articole în 

Portalul de știri 

www.leova.org  

200 de buclete 

24  de buletine 

Informative 

( Centru Contact Cahul, 

Centru Contact Chișinău, 

Funfdația HEKS 

Institutul de Politici 

Publice) 

 
Actualizarea 

paginii 

electronice a  

paginii 

2018-2021 A.O. 

„Parteneriat Social”  

Centru Comunitar 

de zi „Încredere 

Centru pentru 

Tineret 

Informarea 

compexă a 

persoanelor 

cointeresate. 

 

 Din proiecte Pagina electronică 

Actualizată 

www.parteneriat.org  

350  vizualizări a paginii 
 
Pe facebok 
www.parteneriat social 
800  vizualizări a paginii 
 

Organizarea 

campaniilor 

sociale de caritate, 

de colectare a 

fondurilor 

 

2018-2021 A.O. 

„Parteneriat Social”  

Centru Comunitar 

de zi „Încredere 

APL 

DASPF 

Agenți 

Economici 

Populația urbiei 

Promovarea 

Serviciilor sociale, 

colectarea Fondurilor, 

acordarea ajutoarelor 

umanitare persoanelor 

aflate  în dificultate 

 

 Fără cheltuieli 4 de campanii organizate,  

350 persoane  ajutorate, 

20 cazuri soluţionate 

 

 

http://www.leova.org/
http://www.parteneriat.org/
http://www.parteneriat/

