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Ghidul serviciilor sociale
din raionul Cahul
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Prefață
Echipa proiectului „Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public”
aduce mulțumiri specialiștilor Direcției generale Asistență Socială și Protecția Familiei Cahul, precum și organizațiilor societății civile locale – Asociația Obștească „AZI”,
Asociația Obștească „ActiveWomen” și Asociația Obștească „Luceafărul Sudic” –
pentru contribuție și implicare în colectarea și structurarea informațiilor despre serviciile sociale din raion. Suntem convinși că Ghidul de față va fi util pentru cetățenii
care au nevoie de servicii sociale și doresc să cunoască mai multe detalii despre
activitatea sau aria de acoperire a acestor servicii. De asemenea, Ghidul reprezintă o
resursă accesibilă pentru autoritățile publice locale, organizațiile neguvernamentale, precum și pentru potențialii parteneri în ceea ce privește cunoașterea serviciilor
sociale existente în raion și înțelegerea specificului activității lor.
Proiectul „Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public” este finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de People in Need Moldova,
în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
People in Need Moldova
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Direcția Generală Asistență Socială și Protecție
a Familiei Cahul
Servicii Sociale
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistență Socială Comunitară
Asistență Personală
Îngrijire la Domiciliu
Protecția persoanelor în etate și cu dizabilități
Prestații sociale
Pachet unic alimentar
Suport monetar
Felcer-protezist

Direcția Protecția Copilului și Familiei
•
•
•
•
•
•
•
•

Complexul pentru tineri și copii aflați în dificultate „Împreună”
Centrul Maternal
Centrul de Asistență Socială de Zi pentru copii
Case de copii de tip familie
Asistența parentală profesionistă
Tutela și Curatelă
Protecția copiilor aflați în dificultate
Sprijin adresat familiilor cu copii
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Complexul pentru tineri și copii aflați în dificultate
„Împreună”
•
•
•

Director: Mocanu Emilia
mun. Cahul, str. Doinelor, 2,
Tel. +373 (299) 4‑04‑58

Complexul de servicii sociale pentru copii și tineri aflați în dificultate „Împreună”
reprezintă o instituție publică de interes raional, care prestează servicii sociale de
tip rezidențial, în baza deciziei Consiliului raional Cahul nr. 05/14-II din 28 mai 2015.

Centrul Maternal
•
•

Director: Cufliuc Natalia
mun. Cahul, str. Costache Negruzzi, 133 Tel.+373 (299) 4‑40‑80

Subdiviziune a DGASPF Cahul, aprobată prin decizia CRC nr. 05/17-II din 16 iulie
2010. Centrul oferă servicii de plasament, asistență psihologică și alte servicii mamelor cu copii în vârstă de până la 6 ani, care sunt victime ale violenței în familiei și
nu pot fi plasate în familiile biologice extinse. În timpul plasamentului, mamele au
posibilitatea de a activa și copiii – de a frecventa grădinița.

Centrul de Asistență Socială de Zi pentru Copii
•
•
•

Director: Viorica Gîscă
mun. Cahul. Str. Ștefan cel Mare, 24
Tel. +373 (299) 2‑34‑87

Subdiviziune a DGASPF Cahul, aprobată prin Decizia CRC nr. 07/05-III din 23 decembrie 2014. Centrul de Asistență Socială de Zi pentru Copii este în subordinea Direcției
Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei. Centrul oferă servicii de zi pentru
copii cu dizabilități fizice şi mintale și pentru copii cu CES.

Case de copii de tip familie
•
•

„Bria”, mun. Cahul
„Maranda”, r-nul Cahul, s. Colibași

CCTF este un serviciu social, care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist, în baza delimitării între autoritatea locală
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şi asistentul parental profesionist a drepturilor şi obligațiilor referitor la protecția
drepturilor şi intereselor legale ale copilului.
CCTF presupune plasamentul unuia sau mai multor copii, rămaşi fără îngrijire părintească, într-o familie alternativă, pentru o perioadă de timp bine determinată, în
timp ce părinții biologici se confruntă cu diverse probleme.

Asistența parentală profesionistă
•
•

mun. Cahul. Str. Ștefan cel Mare, 24
tel: 373 (299) 2‑64‑32

Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă presupune plasamentul unuia sau
mai multor copii, rămaşi fără îngrijire părintească, într-o familie alternativă, pentru
o perioadă de timp bine determinată, în timp ce părinții biologici se confruntă cu
diverse probleme.

Sprijin adresat familiilor cu copii
•
•
•

Responsabil: Todorov Maria
mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 24
Tel. +373 (299) 2‑37‑19

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii a fost instituit în baza Deciziei Consiliului Raional Cahul nr. 06/15-III din 27.09.2013, ca parte integrată în sistemul de
servicii sociale ale raionului, începând cu 01.01.2014. Serviciul constă în acordarea
sprijinului moral și material întru depășirea situațiilor de risc ale familiilor cu mulți
copii sau cu copii aflați în situații de risc.

Asistență Socială Comunitară
•
•
•

Responsabil: Gurinova Olga
Mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 110
Tel +373 (299) 8‑17‑90

În cadrul Serviciului de asistentă socială comunitară, în cele 37 de primării ale raionului Cahul, activează 50 de asistenți sociali comunitari. Dintre ei, 5 sunt desemnați
asistenți sociali cu responsabilități de supervizare. Aceștia îmbină responsabilitățile
de asistent social comunitar cu cele de supervizor, supervizând câte 8–10 asistenți
sociali comunitari. Scopul serviciului este acordarea asistenței sociale calificate fiecărui cetățean.
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Asistență Personală
•
•
•
•
•

Responsabili: Trifan Alexandra
Popov Cornelia
Malachi Liudmila
Mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare 110
Tel: +373 (299) 8‑17‑90

Acest serviciu activează în conformitate cu prevederile Legii nr. 123 din 18 iunie
2010 cu privire la Serviciile sociale, ale Hotărârii Guvernului nr. 314 din 23.05.2012
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcționare a Serviciului
social „Asistență personală” şi cu decizia Consiliului Raional Cahul nr. 06/14-III din
27.09.2013 „Cu privire la instituirea Serviciului Social de Asistență Personală şi a Legii privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități severe.

Îngrijire Socială la Domiciliu
•
•
•

Responsabili: Vitcova Natalia, Axenti Ana
mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare 110
tel. +373 (299) 4‑36‑15

Funcția de şef al Serviciului Îngrijire socială la domiciliu se instituie în raport de o
unitate pentru 30 de lucrători sociali, iar unitatea de lucrători sociali – pentru 10–12
persoane îngrijite la domiciliu, în localitățile urbane, şi 8–10 persoane – în ocalitățile
rurale.
Lucrătorii sociali prestează servicii conform Regulamentului-cadru al Serviciului de
îngrijire socială la domiciliul pensionarilor şi invalizilor solitari, care necesită ajutor
permanent.

Protecția persoanelor în etate și cu dizabilități
•
•

Responsabili: Coteață Mariana, Raicoglova Olga
Tel: +373 (299) 8‑17‑93

Conform prevederilor art. 49 alin. (1) al Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu dizabilitate severă şi
accentuată, copiilor cu dizabilități, precum şi persoanelor care însoțesc o persoană
cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilități li se acordă, la locul de reşedință,
de către autoritățile administrației publice locale, compensații de la bugetele locale
pentru călătorii în transportul comun urban, suburban şi interurban (cu excepția
taximetrelor).
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Prestații sociale
•
•
•

Responsabil: Coteață Snejana
mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 110
tel. +373 (299) 4‑33‑10

Ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului se acordă familiilor defavorizate, cu venituri mici și vulnerabile, conform pevederilor Legii nr. 133-XVI din 13
iunie 2008, cu privire la ajutorul social.

Serviciul Social „Pachet unic alimentar”
•
•
•

Responsabil: Coteață Snejana
mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 110
tel. 373 (299) 4‑33‑10

Serviciul este adresat familiei/persoanei defavorizate, beneficiarilor serviciilor prestațiilor sociale, pentru a preveni sau a limita și/sau a depăși situațiile de dificultate,
în vederea prevenirii marginalizării și excluziunii socio-economice, pentru asigurarea
minimului necesar pentru un trai decent.

Suport monetar
•
•
•

Responsabil: Coteață Snejana
mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare 110
tel: 373 (299) 4‑33‑10

Serviciul social de suport monetar familiilor/persoanelor defavorizate este instituit
în baza deciziei Consiliului raional Cahul nr. 05/07-IV din 11.10.2018, în cadrul DGASPF. Acest serviciu îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul privind
organizarea si funcționarea Serviciului social de suport monetar, adresat familiilor/
persoanelor defavorizate, şi prevederile legislației în vigoare. Serviciul constă în
acordarea suportului financiar familiilor și persoanelor defavorizate, care necesită
îmbunătățirea condițiilor de trai.

Felcer-protezist
•
•
•

Responsabil: Fachirov Aurelia
mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare 110
tel. +373 (299) 8‑17‑90
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Specialistul DGASPF Cahul în domeniul dat activează conform Regulamentului cu
privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 567 din 26 iulie 2011. Felcerul-protezist are funcția de a aprecia, ajuta și oferi cărucioare, premergătoare, încălțăminte
ortopedică, bastoane, paturi și alt echipament necesar persoanelor cu dizabilități.

Serviciul Recuperare/reabilitare și tratament
balneo-sanatorial
•
•
•

Responsabil: Vitcova Natalia
mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 110
Tel: +373 (299) 4‑36‑15

Evidența şi distribuirea biletelor de reabilitare medicală în Centrele Republicane
pentru reabilitarea invalizilor și pensionarilor se realizează în conformitate cu Regulamentul,,Cu privire la evidența şi distribuirea biletelor de reabilitare medicală
persoanelor în vârstă şi cu dizabilități”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 372
din 6 mai 2010.

Instituția Publică Azilul raional pentru persoanele
în vârstă și cu dizabilități
•
•

Adresa: com. Moscovei
Filiale în s. A. I. Cuza și com. Pelinei
Responsabil: Casîr Viorica
tel: +373 (299) 75‑6‑94

În subordinea Direcției Generale Asistență Socială şi Protecție a Familiei Cahul activează I. P. Azilul raional pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilități. Azilul
raional este organizat pentru cazarea unui număr de 55 de persoane în vârstă sau
cu dizabilități.
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Activitatea serviciilor sociale în imagini

— 10 —

— 11 —

Atenție: Dacă aveți comentarii, plângeri, sugestii privind activitatea
echipei People in Need Moldova sau doriți să vă exprimați opinia
despre ceea ce face organizația în localitatea voastră, vă puteți
adresa la numărul de telefon +373 60 98 99 05 sau prin e-mail la
cfrm.moldova@peopleinneed.cz.
Toate apelurile și mesajele vor fi tratate confidențial!
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