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NOTĂ INFORMATIVĂ 

în baza vizitei de lucru  efectuate în cadrul  

Direcției de Asistență Socială și Protecția Familiei Criuleni  

ce a avut loc la 19 iunie 2013 

 

Pentru anul 2013, avocatul parlamentar pentru protecția drepturilor copilului 

fiind susținut de Serviciul protecția drepturilor copilului și-a propus să analizeze 

activitatea autorităților tutelare/Structura teritorială de asistență socială și protecția 

familiei (modalitatea de întocmire a graficelor de întrevederi și a avizelor – concluzie 

în cazurile cînd există litigii între părinți, modalitatea de întocmire a graficelor de 

întrevederi, etc). 

Astfel, în scopul realizării activităților planificate pentru anul 2013, Tatiana 

Crestenco, şeful Serviciului protecția drepturilor copilului și Tamara Tentiuc, 

consultant principal, la 19 iunie 2013, au  efectuat o vizită de lucru în cadrul Direcției 

de Asistență Socială și Protecția Familiei Criuleni.  

În cadrul vizitei au fost purtate discuții cu șeful Direcției de Asistență Socială și 

protecția Familiei,  Liudmila Brînza și specialistul superior în protecția familiei și 

copilului în situații de risc,  Diana Loghin.   

Totodată au fost examinate dosare instituite pe mai multe cazuri în care Direcția 

de asistență socială și protecția familiei intervine în calitate de autoritate tutelară. 

Direcția de asistență socială și protecția familiei Criuleni dispune de un 

Regulament intern, specialiștii dețin fișa postului și sunt familiarizați cu conținutul 

fișei. Există a diviziune a muncii clară dintre specialistul principal în protecția 

drepturilor copilului și specialistul superior în protecția familiei și copilului în situații 

de risc.  
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Este îmbucurător faptul că specialiștii din cadrul direcției ascultă și țin cont de 

opinia copiilor atît a celor ce au împlinit vîrsta de 10 ani cît și a copiilor mai mici de 

această vîrstă. 

Dosarele beneficiarilor sînt ordonate și păstrate potrivit nomenclatorului, dar ca 

și în alte direcții vizitate, s-a constat că cererile beneficiarilor privind stabilirea 

graficului de întrevederi dintre părinți și copii, copii și bunici, cererile privind 

eliberarea avizelor de examinare a condițiilor de trai, cererile privind eliberarea 

avizelor în cazul înstrăinării bunurilor imobile de către părinți, etc., nu sunt 

înregistrate și nici nu sunt vizate de șeful Direcției. 

În cadrul vizitei s-au constatat mai multe probleme: 

 Foarte mulți copii provin din familii cu părinți alcoolici, este foarte greu să se 

lucreze cu astfel de cazuri; 

 Conlucrare dificilă dintre Direcție și alte instituţii. Deseori funcţionarii 

responsabili de soluționarea anumitor situații se eschivează de la exercitarea 

atribuțiilor și doar asistentul social rămîne a fi cel care soluționează cazul. Direcția a 

încercat să stabilească o colaborare cu Centrul medicilor de familie, Inspectoratul de 

Poliție, Direcție de învățămînt, tineret și sport, etc, prin instituirea comisiei 

multidisciplinare. 

 Nu s-a reușit crearea unui Centru de plasament pentru copii. Propunerea 

înaintată de reprezentanții Direcției pentru protecția familiei și copilului nu a fost 

acceptată de consiliul raional din lipsa unor argumentări suficiente; 

 Din lipsa serviciilor alternative instituționalizării (ex.: centre de plasament, 

asistență parentală profesionistă, case de tip familial,ect), specialistul principal în 

protecția drepturilor copilului a fost nevoit să ia 3 copii în familia sa; 

 Au fost constatate situații cînd primarii refuză achitarea îndemnizației pentru 

tutelă motivînd că nu au planificat bani în buget, ex.: localitatea Corjova, sau au fost 

cazuri cînd primarii stopau ilegal achitarea îndemnizației pentru curatelă; 

 În cadrul direcției nu există unitatea de psiholog, pedagog și jurist, unități care 

în opinia șefului Direcției sunt necesare pentru deblocarea anumitor situații dificile în 

care se află atît copiii victime a agresiunii domestice, cît și a copiilor ce provin din 

familii vulnerabile, cu părinți alcoolici, sau altă categorie de copii; 

 În cadrul activității desfășurate specialiștii se conduc de o Instrucțiune aprobată 

printr-o Hotărîre a Adunării Ministerului RSS Moldovenești din 11.12.1972. Doar 

această instrucțiune conține informație despre procedura de instituire a tutelei 

deoarece Codul Civil și Codul Familiei conțin noțiuni generale. Instrucțiunea în cauză 



nu este relevantă situației actuale, iar Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei 

”întîrzie” să elaboreze o Instrucțiune metodică corespunzătoare; 

 Lipsește o Instrucțiune privind procedura de înregistrare și examinare a 

cererilor privind întocmirea graficului de întrevederi dintre părinți și copii, de 

examinare a adresărilor privind eliberarea acordului de înstrăinare a bunurilor imobile 

de către părinți și procedura și termenul de păstrare a dosarelor întocmite pe marginea 

adresărilor.  

După cum s-a menționat și în rapoartele de vizită în cadrul Direcțiile de asistență 

socială și protecția familiei din Anenii Noi și Căușeni, ministerul de resort nu a 

elaborat instrucțiunile în cauză, iar specialiștii sunt puși în situația de a se conduce de 

normele nescrise și experiența colegilor din cadrul altor Structuri teritoriale de 

asistență socială și protecția familiei; 

La sfîrșitul vizitei de lucru specialiștii au primit recomandările de rigoare privind 

înlăturarea lacunelor depistate. 

 

 

19 iunie 2013 

TATIANA CRESTENCO 

Șef,  Serviciul protecţia drepturilor copilului 

 


