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NOTĂ INFORMATIVĂ 

în baza  vizitei  de lucru efectuate la  Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia a 

Familiei Hînceşti  din 21 iunie 2013 

 

 

 

 Întru realizarea obiectivelor strategice propuse pentru anul 2013, avînd drept 

scop monitorizarea şi evaluarea respectării drepturilor copilului, la 21 iunie 2013, 

Tamara Tentiuc, consultant principal al CpDOM a efectuat o vizită de lucru în 

cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţiei Familiei Hînceşti. 

 Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţiei Familiei Hînceşti îşi are sediul în 

cadrul Consiliului raional Hînceşti. Încăperile Direcţiei au fost reparate capital, 

specialiştii dispun de birouri separate, utilate cu mobilier nou.   

 În cadrul vizitei s-a discutat cu şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei Hînceşti, Călugăru Tamara, specialistul principal pentru protecţia 

drepturilor copilului, Şestacova Angela şi cu specialistul principal, Tiron  Marina .  

 Discuţiile s-au axat pe problemele şi dificultăţile cu care se confruntă 

angajaţii direcţiei în activitatea lor. 

 Direcţia activează în baza unui regulament, aprobat de către Consiliului 

raional Hînceşti. Specialiştii principali deţin fişe de post.  

 În cadrul discuţiilor cu specialistul principal, Zinaida Organ, s-a constatat că 

dumneaei perfectează actele pentru instituirea tutelei/curatelei, adopţiei. 

Examinează materialele parvenite din instanţa de judecată, perfectează avizul şi  

participă în judecată pe cazurile privind încuviinţarea adopţiei, decădere/restabilire 

din/în drepturile părinteşti, determinarea domiciliului copilului, piermisiunea 

plecării peste hotarele ţării, recunoaşterea/contestarea paternităţii, schimbul 

numelui de familie, alte litigii privind spaţiul locativ, etc.. Examinează cererile 

privind eliberarea graficelor de întrevederi şi a acordurilor la vînzarea/gajarea 

spaţiului loctiv la privatizarea căruia a participat indirect copii minori, ulterior 

perfectînd şi eliberînd actul solicitat.  

 Ca şi în alte raioane anterior vizitate (Anenii Noi, Căuşeni, Criuleni) 

specialistul principal decide unilateral asupra concluziilor cu care urmează să se 

prezinte în instanţa de judecată, asupra graficului de întrevederi de care poate 
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beneficia părintele care locuieşte separat de copil, cît şi în cazul eliberării acordului 

la vînzarea/gajarea spaţiului locativ.  

 Specialistul nu dispune de o instrucţiune care ar reglementa procesul de 

examinare a petiţiilor şi actele care urmează să fie prezentate. În lipsa acestor 

instrucţiuni, atît în cazul examinării cererilor privind eliberarea unui grafic de 

întrevederi cît şi în cazul solicitării eliberării unui acord la înstrăinarea spaţiului 

locativ, specialistul principal, decide desinestătător asupra actelor care urmează a fi 

prezentate de către beneficiar. 

 În comparaţie cu direcţiile din raioanele Anenii Noi şi Căuşeni, Direcţia 

dispune de posibilitatea de a păstra şi  arhiva materiale.  

Toată corespondenţa care parvine în Direcţie este înregistrată de către 

secretara instituţiei. Înstituţia dispune de registru de intrări şi de petiţii separat. 

Petiţiile sunt înregistrate şi deţin rezoluţia şefului Direcţiei. 

 În cadrul raionului este instituită şi activează Comisia raională a copilului 

aflat în dificultat şi Consiliul pentru protecţia drepturilor copilului. 

Specialistului principal pentru protecţia drepturilor copilului, Şestacova 

Angela şi cu specialistului principal Tiron Marina le revine segmentul violenţa în 

familie şi traficul de fiinţe umane, mortabilitatea infatilă la domiciu, problemele 

romilor, instituţionalizarea/destituţionalizarea  copiilor, distribuirea foilor la 

taberile de odihnă, etc.. Copiii care necesită instituţionalizare sunt plasaţi în 

internatele din oraşul Hînceşti, s. Cărpineni, r. Hînceşti şi or. Orhei.  

Ca şi în raioanele anterior vizitate angajaţii Direcţiei a menţionat că au 

necesitate strigentă de unitate de psiholog şi jurist în cadrul instituţiei. 

Un alt aspect care se răsfringe negativ asupra activităţii Direcţiei şi calităţii 

serviciilor prestate de către acesta este lipsa de colaborare cu  organele de resort 

din cadrul raionului. 

Rămîne a fi o problemă executarea prevederilor ordonanţelor de protecţie, 

deoarece colaboratorii organelor de drept se exchivează de la îndeplinirea 

atribuţiilor care le revin.  

Angajaţii Direcţiei au relatat că necesită instruiri din parte MMPSF, 

menţionînd că au beneficiat doar din parte organizaţiilor internaţionale. 

În temeiul  celor expuse mai sus, concluzionăm:  din cauza lipsei unor 

instrumente de lucru, procesul de lucru este afectat,  fapt care duce la apariţia unui 

şir de impiedimente  în executarea atribuţiilor de serviciu; 
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TENTIUC   TAMARA                 
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