
Raport privind gradul de implementare a acţiunilor 

din Planul Naţional pentru Drepturile Omului 2011-2014,  

pentru anul 2013 , în cadrul Autorităţilor Publice Locale 
 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiective Acţiuni 

 

Perioa

da 

de 

execut

are 

Responsabili Indicatori de 

progres 

Informaţia privind gradul de executare a acţiunilor Nivel de 

realizare 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Aderarea la instrumentele juridice internaţionale în domeniul drepturilor omului  

Indicatori generali ai nivelului de implementare:  

a) convenţii ratificate; 

b) proiecte de legi elaborate şi adoptate;tudii de fezabilitate efectuate. 

1 

 

 

 

 

 

 

Semnarea şi 

ratificarea 

instrumentelor 

juridice 

internaţionale în 

domeniul 

drepturilor 

omului 

 

1) Efectuarea 

unui studiu 

privind 

oportunitatea 

ratificării Cartei 

europene a 

limbilor 

regionale sau 

minoritare 

Anul 

2013 

Cancelaria de 

Stat; Biroul 

Relaţii 

Interetnice; 

Ministerul 

Educaţiei;  

Ministerul 

Finanţelor; 

autorităţile 

administraţiei 

publice 

centrale şi 

locale; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

 

 

Studiu efectuat 

şi, după caz, 

proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul municipal Balţi 

Informaţie perfectată şi prezentată Consiliului mun. Bălţi. Comisia a 

propus: 

Înaintarea unei adresări către fracţiunile din Parlamentul RM (PLDM, 

PDM, PL, PCRM) despre semnarea Legii privind ratificarea Cartei 

europene a limbilor regionale sau minoritare, care a fost primită de către 

Consiliul Europei pe 5 noiembrie 1992, cu propunerea despre aprobarea 

limbilor rusă şi ucraineană ca limbi regionale. 

În conformitate cu decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 7/17 din 

21.06.2012, prin dispoziţia primarului mun. Bălţi nr. 359 din 09.07.2012 a 

fost creată comisia municipală privind controlul executării pe teritoriul 

municipiului Bălţi a prevederilor Legii RM nr. 3465 din 01.09.1989 „Cu 

privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti”. În 

componenţa comisiei a fost inclus viceprimarul mun. Bălţi pe problemele 

sociale, 4 consilieri ai Consiliului mun. Bălţi şi 4 funcţionari publici din 

aparatul APL. Comisia a activat din iulie 2012 şi pînă în decembrie 2012, 

inclusiv. În perioada activării comisia a efectuat un studiu privind 

implementarea Legii nominalizate pe teritoriul mun. Bălţi, în rezultatul 

căruia s-au perfectat propuneri concrete.  

-64 demersuri expediate 

-51 scrisori primite cu informaţia solicitată 

-1 brifing organizat 

- 1 întîlnire cu organizaţiile etnoculturale din teritoriu 

-26 sunete înregistrate la telefonul de încredere 

-18 vizite în teritoriu 

Străşeni  

1) Instruire internă - angajaţii se instruiesc continuu în procesul de 

activitate şi instruire externă –seminare organizate. 

 

 

Realizată 

parţial 
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5) Efectuarea 

unui studiu 

privind 

exercitarea de 

către grupurile  

dezavantajate a 

dreptului   la 

libertatea 

întrunirilor  

Anul 

2013 

Centrul pentru 

Drepturile 

Omului; 

Comisia 

drepturile 

omului şi 

relaţii 

interetnice a 

Parlamentului; 

Institutul de 

Istorie, Stat şi 

Drept al 

Academiei de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Justiţiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Studiu efectuat 

care include 

aspecte 

legislative, 

cazuistică 

judiciară, 

recomandări 

 

Bălţi 

 

APL a luat cunoştinţă de toate declaraţiile prealabile din partea 

solicitanţilor şi a luat măsuri conform prevederilor Constituţiei RM şi 

Legii RM privind întrunirile, care apără dreptul la libera exprimare. Astfel, 

la fiecare declaraţie depusă a fost informat organul de drept din teritoriu 

întru asigurarea petrecerii întrunirilor în formă paşnică şi a securităţii 

participanţilor. 

În perioada 1 ianuarie 2013 – 30 noiembrie 2013 au fost depuse în organul 

APL 65 de declaraţii prealabile. 

Rîscani  

 

1) Autorităţile publice locale din raion asigură dreptul la libertatea 

întrunirilor paşnice a tuturor cetăţenilor, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

Realizată 
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Promovarea 

dreptului la 

informare şi 

asigurarea 

transparenţei 

procesului 

decizional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Desfăşurarea 

campaniilor de 

sensibilizare a 

populaţiei, de 

promovare a 

cunoştinţelor 

juridice privind 

formele, 

metodele şi 

condiţiile de 

solicitare şi 

furnizare a 

informaţiilor 

oficiale, privind 

participarea 

publică la 

procesul 

decizional, 

inclusiv în 

cadrul Zilelor 

dreptului de a şti  

Anual

, 

27 

septem

brie 

– 3 

octomb

rie 

 

Cancelaria de 

Stat; 

autorităţile 

administraţiei 

publice 

centrale şi 

locale 

 

Număr de 

campanii  

de informare 

desfăşurate, 

tipuri de 

campanii şi 

categorii de 

beneficiari (din 

mediul 

urban/rural) 

  

 

Rîşcani 

 

1) În biliotecile publice din raion sînt organizate mese rotunde, 

expoziţii de cărţi reviste bibliografice publicarea acţiunilor în ziarul 

raional, pe saitul Consiliului raional. 

2) Cu elevii liceului „Liviu Damian” or. Rîşcani au avut loc discuţii, 

dezbateri în cadrul Zilelor dreptului de-a şti 

Număr de campanii de informare desfăşurate, tipuri de campanii şi 

categorii de beneficiari (din mediul urban/rural 

 

Călăraşi 

 

1) La 16.05.2013 şi-a demarat actiitatea BCIS Călăraşi. În perioada 

de raportare prestatorii de servicii din cadrul BCIS au organizat 3 

şedinţe la nivel raional şi 12 deplasări ale Echipei mobile. În cadrul 

vizitelor respective au fost prestate servicii şi informaţii către 134 

beneficiari, din care 178 femei şi 136 bărbaţi. 

2) Seminare cu primarii, secretarii consiliiilor locale, şefi secţii, 

direcţii, funcţionarii publici din cadrul Aparatului preşedintelui 

raionului-  135 angajaţi 

 

Realizată 

parţial 
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    Şoldăneşti 

 

1) În toate APL pe panourile informative se 

plasează informaţii despre accesul 

liber al populaţiei la şedinţele consiliilor 

locale. 

 

În cadrul zilelor  2) Dreptului de a şti în biblioteci şi şcoli s-aupetrecut următoarele măsuri:- 

Săptămîna „Acces la informaţie”;- Expoziţii de desene şi fotografii;- 

Reviste bibliografice cu genericul „Europa- prezent şi viitor”. Au 

beneficiat: elevi, profesori, lucrători de cultură, societatea civilă 

(aproximativ 700 beneficiari) 

 

Bălţi Diviziunile şi subdiviziunilePrimăriei 

mun. Bălţi   

 

1) 139 emisiuni televizate; 206 de cereri.  

2) Numărul proiectelor supuse consultărilor publice – 12.  

3) Proiecte anunţate pe pagina-web oficilaă - 11;  

4) numărul de audieri – 1; 

5) numărul audierilor publice – 0; numărul 6) consultărilor publice prin 

care s-a solicitat opinia cetăţenilor – 0;  

7) numărul consultărilor publice prin care s-a solicitat opinia experţilor – 

11; 

 8) numărul grupurilor permanente de lucru create – 0; 

 9) numărul acţiunilor, care au fost intentate pentru nerespectarea Legii nr. 

239-XVI din 13.11.2008 – 0. 
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   10) În scopul sensibilizării populaţiei municipiului şi promovării 

cunoştinţelor juridice privind formele, metodele şi condiţiile de solicitare 

şi furnizare a informaţiilor oficiale, privind participarea publică la procesul 

decizional în perioada de raportare au fost organizate 39 emisiuni 

televizate la televiziunea locală BTV cu participarea conducerii Primăriei 

mun. Bălţi, consilierilor şi altor reprezentanţi ai întreprinderilor, 

organizaţiilor din teritoriu şi societăţii civile, în cadrul cărora au fost 

înaintate 206 de cereri/solicitări. 

11) În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 la “telefonul de încredere” 0 231 

26450 au fost înregistrate 23 cereri din partea cetăţenilor, fiecare întrebare 

sau problemă fiind înregistrată şi remisă spre executare după competenţă. 

12) Organul APL respectă dreptul cetăţenilor de liberă exprimare şi se 

asigură conform legislaţiei în vigoare transparenţa procesului decizional de 

elaborare a actelor locale. În a.2013, au fost supuse procesului 

consultărilor publice 12 proiecte. 

 

Subdiviziunile Consiliului raional Ungheni  

 

1) Instruirea angajaţilor autorităţilor publice cu privire la dreptul 

cetăţenilor de a avea acces la informaţie  

2) Au fost organizate instruiri pentru 38 ASC, 10 reprezentanţii IP, 7 ASS, 

membrii echipei multidisciplinare TFU, membrii EMD nivel I, 

colaboratorii Serviciului „Telefonul copiilor” linia fierbinte. 

Au fost organizate companii pentru publicul larg: „Un copil informat – un 

copil protejat”,  „Telefonul copilului – telefonul unde pot găsi răspuns”, 

„16 zile împotrivă VD şi TFU”, „ Dincolo de tristeţe e un zâmbet”, 

„Primul pas e dificil, dar nu imposibil”. 98 de campanii de sensibilizare a 

populaţiei desfăşurate în 48 de instituţii preşcolare şi 50 de instituţii 

preuniversitare. A fost lansat concursul de granturi mici pentru iniţiativele 

copiilor şi tinerilor (participarea tinerior în procesul decizional). Au fost 

constituite 26 de grupuri şi susţinute 6 iniţiative. 

 

4) Informarea 

publicului (prin 

plasarea 

informaţiei pe 

panouri 

informative, pe 

paginile web ale 

autorităţilor 

publice etc.) 

despre modul de 

depunere şi 

Perm

anent 

Autorităţile 

administraţiei 

publice 

centrale şi 

locale 

  

  

Număr de 

informaţii 

plasate; 

număr de 

persoane 

audiate; număr 

de petiţii 

depuse; număr 

de petiţii depuse 

online 

 

Şoldăneşti  

 

1) Se plasează şi se actualizează regulat informaţii de interes public pe 

pagina web a autorităţilor publice locale 

 
 

Străşeni 

- Se afişează informaţii pe panourile informative; 

- se plasează informaţii pe paginile electronice a autorităţilor publice 

locale; 

- se elaborează anual dări de seamă cu privire la modul de depunere şi 

Realizat 
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examinare a 

petiţiilor, de 

contestare a 

acţiunilor şi 

deciziilor 

autorităţilor 

publice sau ale 

persoanelor 

competente, 

precum şi 

despre 

programul de 

audienţe 

. 

 

examinare a petiţiilor; 

- se informează cetăţenii referitor la programul de audienţă,prin intermediul 
panourilor de informare,  mass media şi prin intermediul televiziunii locale. 
 

Bălţi - Diviziunile şi subdiviziunile Primăriei mun. Bălţi   

1) Sînt instalate 9 panouri informative 

2) Pe pagina-web a Primăriei în conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM 

nr. 188 din 03.04.2012 “Cu privire la paginile oficiale ale organelor 

administraţiei publice locale” în rubrica “acte oficiale” au fost plasate toate 

dispoziţiile primarului şi deciziile Consiliului mun. Bălţi din perioada de 

raportare, în rubrica “evenimente municipale” s-au plasat informaţii despre 

activităţile şi manifestările sociale, culturale şi de alt gen organizate pe 

teritoriul municipiului. În acelaşi sens au fost plasate pe pagina-web a 

Primăriei m. Bălţi listele organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor din 

municipiu. Datorită informaţiei plasate în 2 limbi în rubrica “relaţii cu 

publicul” cetăţenii au posibilitatea să ia cunoştinţă cu ordinea depunerii 

petiţiilor şi cererilor, ordinea examinării acestora, precum  şi cu prigramul 

audienţelor de către conducerea primăriei, informează despre activitatea 

primăriei, a Consiliului mun. Bălţi, prin publicarea adreselor 

corespunzătoare şi a modificărilor blanchetelor oficiale ale documentelor, 

se plasează informaţia actuală cu indicarea datei fiecărui caz de publicare a 

documentului şi a datei de actualizare a informaţiei, cetăţenilor li se 

prezintă posibilitatea pentru a lăsa comentariu, primirea cererilor şi 

transmiterea sau plasarea informaţiei solicitate în reţeaua  Internet, precum 

şi posibilitatea transmiterii cererilor în adresa conducerii primăriei cu 

respectarea procedurii depunerii petiţiilor în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, se asigură transparenţa procesului decizional şi a celui de primire 

a hotărîrilor conform Legii. În aşa fel, se asigură coerenţa informaţiei 

oficiale expusă în formă electronică şi a mijloacelor dialogului interactiv 

oferite cetăţeanului în reţeaua Internet. 

3) O altă modalitate de a informa cetăţenii sunt panourile informative din 

localul Primăriei m. Bălţi, pe care permanent se plasează şi se actualizează 

informaţii ce vizează activitatea diviziunii respective şi alte informaţii utile 

cetăţenilor. Fiecare diviziune (direcţie, secţie, serviciu) a primăriei are un 

panou informativ, şi este responsabilă de plasarea şi actualizarea 

informaţiei cu caracter public şi reglementată de către legislaţie ca acces 

liber. 
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Rîşcani  

1) Număr de informaţii plasate;număr de persoane audiate; număr de 

petiţii depuse; număr de petiţii depuse online 

2) Informaţia referitor la progamul de audienţe, deciziile şi acţiunile 

autorităţii publice locale, a persoanelor competente, modul de depunere şi 

examinare a petiţiilor, contestaţiilor este plasată pe panouri informative, în 

ziarul raional, pe paginile web ale Consiliului raional. 

3) 2 petiţii online, 54 persoane au fost audiate, petiţii - 63 

Prin intermediul BCIS. 

Şoldăneşti 

1) APL de nivelul II plasează regulat informaţiile pe pagina web. 

Permanent au fost afişate informaţii pe panouri informative.  

APL de nivelul I plasează informaţiile doar pe panouri informative.  

Călăraşi 

1) Se plasează pe panourile informaţionale informaţiile de interes public, 

programele de audienţă a cetăţenilor cît şi a membrilor Guvernului. 

 2)  Se informează publicul referitor la deciziile administraţiei publice 

locale 

Din lipsa 

surselor 

financiare 

APL de nivelul 

I nu dispun 

depagini web. 

  

5) Asigurarea 

unui control 

intern eficient 

pentru a verifica 

respectarea 

legislaţiei la 

primirea, 

evidenţa, 

examinarea şi 

soluţionarea 

petiţiilor 

Perm

anent 

Cancelaria de 

Stat; 

autorităţile 

administraţiei 

publice 

centrale şi 

locale 

Număr de 

încălcări 

depistate la 

primirea,  

evidenţa, 

examinarea şi 

soluţionarea 

petiţiilor; 

procent de 

adresări 

repetate; număr 

de sancţiuni 

aplicate 

 

Primăria mun. Bălţi secţia relaţii cu publicul, diviziunile primăriei 

1) În a.2013 conducerea primăriei a audiat personal, prin telefon direct, şi 

în cadrul emisiunilor televizate „În direct” 1850 cetăţeni, din care 589 

examinate şi satisfăcute pozitiv , 73 – cu respinse, 993 – date explicaţii.  

2) În conformiotate cu orarul stabilit de Guvernul RM, s-a organizat 

audienţa cetăţenilor de către membrii Guvernului şi conducătorii APC – 12 

audienţe. 

Se asigură controlul intern asupra primirii, evidenţei, examinării şi 

soluţionării petiţiilor primite de la cetăţeni şi persoane juridice. 

3) S-au examinat 2343 petiţii cu 179 mai mult decît în anul 2012, dintre 

care: scrisori – 112. cereri – 2146, plîngeri – 81, interpelări – 3. Din ele 

satisfăcute – 1018, respinse – 162, date explicaţii – 1057, în proces de 

examinare – 106.  

4) Au fost expediate 77 petiţii din organele ierarhic superioare, toate fiind 

examinate. Din 2343 petiţii au parvenit repetat 108 de la 36 cetăţeni. Din 

numărul total pe 25 petiţii termenii de examinare a fost prelungit, pe 

celelalte au fost date răspunsuri în termenii stabililiţi de lege. 

Realizat 
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  Rîşcani  

1) Număr de informaţii plasate;număr de persoane audiate; număr de 

petiţii depuse; număr de petiţii depuse online Informaţia referitor la 

progamul de audienţe, deciziile şi acţiunile autorităţii publice locale, a 

persoanelor competente, modul de depunere şi examinare a petiţiilor, 

contestaţiilor este plasată pe panouri informative, în ziarul raional, pe 

paginile web ale Consiliului raional. 

2) 2 petiţii online, 54 persoane au fost audiate, petiţii - 63 

3) Prin intermediul BCIS. 

-a verificat permanent procesul de primire, evidenţă, examinare şi 

soluţionarea petiţiilor.  

ŞOLDĂNEŞTI 

S-a verificat permanent procesul de primire, evidenţă, examinare şi 

soluţionarea petiţiilo 

Acţiune realizată. 

4) Înregistrate petiţii-135 

Petiţii cu termen expirat-2 

Sancţiuni-2 

Călăraşi 

1) Petiţiile sunt înregistrate şi examinate în termen conform Legii ”Cu 

privire la petiţionare”.  

2) Se asigură controlul intern pentru verificarea  respectării Legii ”Cu 

privire la petiţionare” 

În vederea obţinerii unei eficienţe în activitate s-a încercat şi în mare parte 

s-a reuşit o conlucrarea cu alte autorităţi publice locale, cît şi cu cele 

desconcentrate în teritoriu. 

Încălcări la primirea, evidenţa, examinarea şi soluţionarea petiţiilor n-au 

fost diminuate. 

O atenţie sporită s-a atras soluţionării petiţilor în termen cît mai restrîns, 

calitativ şi ca consecină cazuri de încălcare a termenilor de soluţionare a 

petiţiilor admise n-au fost 

Analiza petiţiilor  єi adresărilor parvenite de la cetaţeni permit să ne facem 

o concluzie  că majoritatea din ele sînt legate de încalcarea  dreptului la 

proprietate, legislaţiei funciare, servicii sociale. 

Rezina 

S-a efectuat controlul examinării la 312 petiţii parvenite de la cetăţenii 

raionului Rezinaşi 21 petiţii parvenite de la Administraţia Publică 

Centrală. 

Toate petiţiile s-au examinat în termenii legali, adresări repetate nu au 

parvenii. 
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6) Elaborarea de 

către  

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

şi locale a 

listelor de 

informaţii de 

interes public ce 

urmează a fi 

plasate 

obligatoriu pe 

paginile web ale 

acestora 

  Liste ale 

informaţiilor 

obligatorii de 

interes public 

elaborate şi 

plasate pe 

paginile web 

 

 

Primăria mun. Bălţi secţia relaţii cu publicul 

Informaţiile plasate pe pagina oficială corespund cerinţelor prin Hotărîrii 

Guvernului RM nr. 188 din 03.04.2012 

Răşcani  

Anual consiliul raional elaborează listele de informaţii de interes public ce 

urmează a fi plasate obligatoriu pe paginile web acestuia, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 

Rezina 

S-au plasat pe pagina web consiliului Raional Rezina: 

12 dispoziţii ale preşedintelui raionului Rezina privind: 

- organizarea concursurilor la funcţiile publice vacante.convocarea 

şedinţelor Consiliului  

- Alocarea mijloacelor financiare. 

126 decizii ale consiliului raional Rezina. 

2 Anunţuri privind organizarea  concursurilor 

la funcţiile publice vacante. 

11 Anunţuri privind vizita de lucru în raionul Rezinaa reprezentanţilor 

administraţiei publice Centrale.  

 

7) Plasarea şi 

actualizarea 

informaţiei de 

interes public pe 

paginile web ale 

autorităţilor 

publice 

Săptă

mînal 

Autorităţile 

administraţiei 

publice 

centrale şi 

locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de 

proiecte, 

informaţii 

plasate pe 

pagina web; 

data ultimei 

actualizări; 

număr de 

accesări 

Bălţi 

Pe pagina oficială a primăriei mun. Bălţi au fost plasate: 

- 100 dispoziţii ale Primarului mun. Bălţi de interes public,  

- 590 decizii ale Consiliului mun. Bălţi.  

Actele locale plasate au fost puse la dispoziţia cetăţenilor în 2 limbi 

moldovenească şi rusă „monitoruldeBălţi.md”.  

Alăturat s-a plasat la capitolele: 

„noutăţi” – 102 informaţii; 

„transparenţa în procesul decizional” – 18 informaţii; 

„licitaţii” – 21 informaţii; 

„economie şi finanţe” – 41 informaţii; 

„arhitectură” –  2 informaţii; 

„gospodărie municipală” –  6 informaţii; 

„protecţie socială” –  10 informaţii; 

„învăţămînt” –  11 informaţii; 

„sport” –  19 informaţii; 

„sănătate” –  3 informaţii; 

„cultură” –  52 informaţii; 

„relaţii cu publicul” –  37 informaţii; 

„relaţii externe şi investiţiile” –  3 informaţii; 

„secţia evidenţă militară şi serviciul civil” –  2 informaţii; 

Ultima actualizare – 27 noiembrie. 

Se plasează şi se actualizează permanent informaţia de interes public pe 

paginile web a Primăriei mun.Bălţi. Articole plasate şi actualizate 

Din lipsa 

surselor 

financiare APL 

de nivelul I nu 

dispun 

depagini web 



9 
 

reînnoirea periodică  a informaţiei 

Ungheni 

Plasarea informaţiei pe site-ul Consiliului raional Ungheni: 

www.crungheni.md, site-ul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei: www.daspfungheni.com, plasarea informaţiei pe panoul 

informaţional al Consiliului raional Ungheni. 

Rîşcani 

Număr de proiecte, informaţii plasate pe pagina web; data ultimei 

actualizări; număr de accesări 

Soldăneşti 

APL de nivelul II plasează regulat informaţiile pe pagina web. (Decizii, 

dispoziţii, avize, concursuri, etc.) 

Călăraşi 

Pe pagina www.calaraşi.md sunt plasate mai multe informaţii ce ţin de 

activitatea şi componenţa conducerii raionului, şi anume: organigrama şi 

componenţa consiliulu,lista consilierilor raionali., posturi vacante, ş.a.Pe 

parcursul anului trecut pagina a fost actualizată cu noutăţi despre 

evenimentele din raion.Tipul informaţiilor sunt de mai multe domenii, 

precum: social, economic, cultural. Ultima postare a fost la data de 

03.02.2013: un comunicat informativ a Inspectoratului Fiscal Teritorial de 

Stat Călăraşi 

Rezina 

Săptămînal se plasează pe pagina web c-ca 10 informaţii privind 

activităţile desfăşurate de conducerea şi subdiviziunile consiliului Raional 

Rezina. 

Informaţia de pe pagina web se actualizează cel puţin o dată în săptămînă. 

Număr de vizitatori c-ca 350 săptămîn 

6) Extinderea 

proiectului-pilot 

ce prevede 

amenajarea 

corespunzătoare 

a localurilor 

secţiilor de 

votare pentru 

persoanele cu 

dizabilităţi de 

vedere şi 

locomotorii la 

alegerile 

parlamentare 

din anul 2014 

Anii 

2013–

2014 

Comisia 

Electorală 

Centrală; 

autorităţile 

administraţie

i publice 

locale 

 

 

 

Număr de secţii 

de votare 

amenajate 

raportat la 

numărul total  

de secţii; număr 

de persoane cu 

dizabilităţi care   

au participat la 

alegeri 

 

 

 

 

Bălţi 

S-au dat propuneri pentru a prevedea în bugetul municipal pentru anul 

2014 cheltuielile necesare pentru amenajarea cu rampe a locurilor publice, 

inclusiv şi a secţiilor de votare din municipiu. 

O parte din secţiile de votare din municipiu sînt dotate cu rampe. 

Rîşcani 

Nu sînt secţii de votare amenajate, pentru persoanele cu dezabilităţi se 

organiziază urna mobilă la domiciliu 

Călăraş 

Pentru persoanele cu disabilităţi au fost amenajate căi de acces  la 

instituţiile publice din  or. Călăraşi. s. Păuleşti, com.Sipoteni, com. 

Hîrjauca 

 

În curs de 

realizare 

9 

 

Implementarea 

prevederilor 

Convenţiei ONU 

privind drepturile 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

http://www.daspfungheni.com/
http://www.calara?i.md/
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10 

 

Eficientizarea 

sistemului de 

justiţie pentru 

minori 

 

 

 

 

 

 

7) Elaborarea  

unor ghiduri  

metodologice 

pentru avocaţii 

specializaţi în 

acordarea 

asistenţei 

juridice 

garantate de stat 

în cauzele cu 

implicarea 

copiilor 

Anii 

2013–

2014 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat; 

Uniunea 

Avocaţilor  

Ghiduri 

elaborate şi 

distribuite 

Suplimentar Ungheni Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 

Ungheni 

Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru prevenirea delincvenţei 

juvenile 

 

Nu toate cazurile au fost reuşite, din motivul lipsei cadrelor specializate 

Dezvoltarea Serviciului de APP pentru copii cu comportament delincvent 

şi copii în conflict cu legea. 

Specialiştii direcţiei DASPF au lucrat cu 8 copii delicvenţi şi în conflict cu 

legea. 

A fost creat Serviciul de asistenţă psiho-pedagogică în cadrul DGTS 

Ungheni. 

În curs de 

realizare 

11 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

funcţionării 

sistemului de  

probaţiune 

 

2) 

Monitorizarea 

implementării 

măsurilor 

alternative la 

detenţie şi a 

respectării 

drepturilor 

persoanelor 

cărora li s-au 

aplicat astfel de 

măsuri 

Anul 

2014 

Ministerul 

Justiţiei; 

autorităţile 

administraţie

i publice 

centrale şi 

locale 

 

 

Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite;  

număr de 

încălcări 

depistate; 

practici 

modificate în 

funcţie de 

recomandări 

 

Bălţi 

 În Izolatorul de detenţie provizorie a IP Bălţi au fost deţinute 528 

persoane, dintre care 315 persoane reţinute penal şi 213 persoane reţinute 

contravenţional.  

 

Rîşcani  

Nu au fost înregistrate încălcări sau plîngeri din partea persoanelor 

deţinute. 

În Primăria mun. Bălţi nu au parvenit plîngeri/demersuri privind încălcarea 

drepturilor persoanelor reţinute sau deţinute în penitenciar. 

Evidenţa, supravegherea, consiliera persoanelor condamnate/ sancţionate 

prin hotărîrea judecăţii. Mediatizarea activităţii Biroului de Probaţiune 

Rîşcani. Desfăşurarea şedinţelor, meselor rotunde cu APL, Organele de 

drept, instituţiile de învăţămînt. Încheierea acordurile de colaborare cu 

ATOFM Rîşcani, Direcţia Asistenţă Socială pentru acordarea ajutorului 

persoanelor aflate la evidenţă în Biroul de Probaţiune, depistate  încălcări 

Realizată 
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  2) Organizarea,  

la  26 iunie –  

Ziua 

Internaţională 

pentru 

Susţinerea 

Victimelor  

Torturii, a 

campaniilor 

naţionale de 

comemorare şi 

susţinere a 

victimelor 

torturii   şi ale 

altor forme    de 

violenţă  

Anii 

2013–

2014 

Autorităţile 

administraţie

i publice 

centrale şi 

locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de 

campanii 

organizate 

Rîşcani 

La 26 iunie s-a organizat participarea la mitingul de comemorare din 

Chişinău a reprezentanţilor organizaţiei victemelor represiunilor politice. 3  

treninguri, mese rotunde,4 întîlniri cu reprezentanţii organelor de drept, ore 

de dirigenţie, convorbiri 

Şoldăneşti 

A fost desfăşurat mitingul de comemorare a victimilor represiunilor 

regimului comunist cu depunere de flori la monument şi mese de 

pomenire,( aproximativ 400 participanţi) 

În toate bibliotecile s-au efectuat expoziţii de cărţi la tema dată.   

Străşeni 

A fost organizată o masă rotundă la Centrul de zi din or. Străşeni cu privire 

la promovarea toleranţei întru prevenirea fenomenului torturii şi relelor 

tratamente, cu participarea a 30 copii şi 20 invitaţi. Organizarea acţiunilor de 

sensibilizare a cetăţenilor faţă de fenomenul torturii 

Călăraşi 

     Comisia de monitorizare a respectării  drepturillor omului în instituţiile 

care asigură detenţia persoanelor a întocmit 2 rapoarte de monitorizare în 

IDP din CPR Călăraşi, din cele 4 planificate.  

    Neajunsuri depistate: 

-comisariatul nu are persoană angajată în funcţie de asistent medical; 

-iluminarea  nesatisfăcătoare în celule. 

       Întru asigurarea  transparenţei în prevenirea şi combaterea  torturii şi 

relelor tratamente au fost difuzate prin intermediul mijloacelor de 

informare în masă a cazurilor de tortură şi rele tratamente, referitor la 

posibilitatea de adresare în organele de drept în cazurile de tortură şi rele 

tratamente prin intermediul „Liniei ferbinţi”. 

Realizat parţial 

3) Consolidarea 

capacităţii 

adăposturilor 

pentru victimele 

violenţei în 

familie 

Anul 

2014 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale  

şi Familiei; 

autorităţile 

administraţie

i publice 

locale 

Număr de 

adăposturi 

consolidate 

raportat la  

numărul total; 

număr de 

beneficiari 

Bălţi 

În municipiu funcţionează 9 centre sociale care acordă servicii sociale 

diferitor categorii de beneficiari: centrul “Somato” – 25 locuri, centrul 

“Reîntoarcere” – 15 locuri, “Evrica” – 10 locuri, “Sotis” – 19 locuri, 

“Respiraţia a doua” – 32 locuri, “Danco” – 20 locuri, “Socium” – 60 

locuri, “Drumul spre casă” – 40 locuri. În anul 2013 a fost deschis centrul 

social “”Rebeca” care prestează servicii medico-sociale pentru oamenii în 

etate. 

Măsuri întreprinse pentru soluţionarea problemelor ce ţin de violenţa în 

familie: 

La adresarea persoanelor către serviciile Centrului, iniţial se 

identifică necesităţile beneficiarului şi este numit managerul de caz sau 

specialistul responsabil. Persoana responsabilă elaborează împreună cu 

beneficarul şi cu alţi specialişti Planul de intervenţie, în care sînt stipulate 

acţiunile concrete necesare pentru schimbarea situaţiei beneficiarului. La 

necesitate, se face referirea către alte servicii pe care nu le prestează 

Realizată 

parţial 
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Centrul.  Alte măsuri întreprinse pentru persoanele din plasament sînt 

vizitele la domiciliu şi monitoring-ul.  

Pentru  persoanele nerezidenţiale,  care s-au adresat şi se 

adresează la Centru cu problema violenţei în familie, oferim servicii 

psihologice şi juridice. 

În scop de informare şi prevenire a fenomenului,  am organizat 

seminare şi ateliere de lucru pentru profesionişti, părinţi şi elevi. 

Victimele violenţei în familie sînt plasate în Centrul de Criză Familială  

“SOTIS” din municipiu. 

În Centru victimele sînt îndreptate de către Direcţia Asistenţă Socială şi 

Pritecţia Familiei a primăriei Bălţi, Inspectoratul de poliţie, Procuratură, 

instituţii medicale, instituţii de învăţămînt, alte centre sociale, ONG, etc. 

În 2013 în centru au fost plasate temporar 62 persoane; 32 femei şi 30 

copii. 

Persoanele au beneficiat de consiliere cu specialişti în domeniul asistenţei 

sociale, psihologice, juridce, medicale. 

În cadrul plasării beneficiraii sînt alimentaţi, primesc obiecte de prima 

necesitate. 

Victimele violenţei în familie li se acordă plasament temporar pentru o 

perioadă de la o lună pînă la şase luni, şi se stabileşte luîn în consideraţie 

situaţia iniţială a beneficiarului.  

Cazuri de adresare repetată – 2 feme 

Rîşcani 

În perioada anilor 2011-2013 au fost p Există în oraşul Drochia. Centrul de 

Asistenţă şi Consiliere 

Pentru agresorii familiali „Ariadna”    lasate în centru   3 mame; 8 copii; 

Şoldăneşti 

În anul curent a fost stabilit noi parteneriate de colaborare cu centrele de 

plasament în scopul protecţiei victimilor care la monent nu  pot fi încadrate 

în familia biologică şi îndeosebi cu centrele maternale unde în anul curent 

temporar au fost plasate 6 persoane victime ale violenţei pe o perioadă de 

6 luni .Totodată în scopul prevenirii acestui fenomen au fost identificate 50 

de familii în care persistă violenţa cu scopul de a preîntîmpina acest flagel 

decît de a repara consecinţele negative ale violenţei. 

Soroca 

Efectuarea echipelor mobile, în localităţile rurale, pentru informarea 

persoanelor caresunt în situaţii de risc, supuse violeţii înfamilie, 

modalitatea de apărare a dreptuluîncălcat, organele competente la care se 

pot adresa. 
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35 Promovarea 

dialogului public 

în scopul 

conştientizării de 

către societate a 

urmărilor negative 

ale fenomenului 

violenţei în 

familie şi în 

scopul dezvoltării 

unor atitudini şi 

comportamente 

nonviolente 

1) Desfăşurarea 

campaniilor de 

informare şi 

educare a 

populaţiei şi de 

conştientizare a 

opiniei publice 

cu privire la 

gravitatea 

fenomenului 

violenţei în 

familie 

Anual 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale  

şi Familiei;  

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tineretului  

şi Sportului; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

autorităţile 

administraţie

i publice 

locale 

 

Număr de 

emisiuni radio şi 

TV, articole de 

presă  

şi campanii de 

informare; 

categorii de 

beneficiari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bălţi 

Pe parcursul anului 2013 s-au realizat un şir de acţiuni de prevenire şi 

stopare a fenomenului violenţei în familie de către Direcţia Asistenţă 

Socială şi Protecţia Familiei, Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport, alte 

diviziuni ale APL în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, 

Inspectoratul de poliţie din Bălţi, etc. Au fost organizate 5 mese rotunde, 

cîteva iarmaroace de binefacere, ateliere de lucru, concursuri de desen cu 

implicarea directă a specialiştilor şi a familiilor în care au fost depistate 

cazuri de violenţă. Anual se desfăşoară campania „16 zile împotriva 

violenţei” cu implicarea societăţii civile şi a 

diverselor structuri în scop de informare şi instruire a populaţiei şi de 

conştientitzare a gravităţii fenomenului de violenţă în familie. În perioada 

ianuarie-noiembrie inclusiv au fost luate la evidenţă 43 de familii în care s-

au depistat violenţă în familie, cărora li s-a acordat servicii sociale şi 

psihologice în Centrul social “Sotis”. 

Instrumentele  de  bază  în promovarea  activităţilor de prevenire 

şi combatere a abuzului faţă de copii: Procedura  de organizare 

instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în 

cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin 

ordinul ME al RM nr. 77 din 22.02.2013 şi Metodologia de aplicare  a 

Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor 

instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului, aprobată  prin ordinul ME al RM nr. 858 din 

23.08.2013.  

Astfel, în lunile ianuarie-octombrie 2013 Inspectoratul de poliţie Bălţi a 

relevat 43 cazuri de violenţă în familie, pe care s-a pornit 43 dosare penale. 

S-au întocmit 62 procese-verbale  cu privire la contravenţie în sfera 

relaţiilor familiare din lipsa componenţei de infracţiune. Către Instanţa de 

judecată au fost înaintate 27 demersuri privind aplicarea ordonanţei de 

protecţie a victimelor violenţei în familie. În supraveghere se află 10 

ordonanţe de protecţie. 

În perioada 25 noiembrie - 10 decembrie s-a realizat Campania „16 zile de 

acţiuni împotriva violenţei în bază de gen” de către  

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, Direcţia Învăţămînt 

Tineret şi Sport, Secţia Cultură, Inspectoratul de poliţie Bălţi, organizaţiile 

neguvernamentale. S-au organizat ore de dirigenţie în toate instituţiile de 

învăţămînt, derularea în perioada campaniei a 5 spoturi video anti violenţă 

în sala de lectură a Bibliotecii municipale, centrele sociale, a fost rulat în 

colaborare cu Centrul Internaţional „La Strada” filmul video „Culorile” în 

Cinematograful „Patria” din Bălţi, Universitatea de Stat „A. Russo”, 3 

mese rotunde pe problema respectivă, 2 expoziţii de carte în Biblioteca 

municipală „E.Coşeriu”.  

Din octombrie 2013 se organizează de 2 ori în săptămînă 

traininguri în instituţiile preşcolare (Grădiniţa nr. 43 şi 19) cu genericul 

“Educaţie fără palme”. 

Din luna noiembrie activează Clubul psihologilor practicieni, la care de 2 

ori lunar sînt instruiţi psihologii din diverse instituţii şi centre sociale. 

 

Rîşcani 

În perioada anilor 2011-2013 au fost p Există în oraşul Drochia. Centrul de 

Realizat 
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38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortificarea 

Sistemului 

naţional de 

referire pentru 

protecţia şi 

asistenţa 

victimelor şi 

potenţialelor 

victime ale 

traficului de fiinţe 

umane 

 

 

3) Îmbunătăţirea 

situaţiei sociale  

şi economice a 

femeilor, în 

special în 

localităţile 

rurale, pentru 

reducerea 

vulnerabilităţii 

în faţa 

traficanţilor, 

conform 

recomandărilor 

Comitetului 

ONU privind 

drepturile 

economice, 

sociale şi 

culturale 

Anual Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei; 

Ministerul 

Economiei; 

autorităţile 

administraţie

i publice 

centrale şi 

locale 

 

 

 

 

Programe de 

creştere 

economică 

elaborate şi 

implementate,  

în special în 

localităţile 

rurale  

 

 

 

 

 

Bălţi 

Datele despre victime şi potenţialele victime se colectează în DAS şi PF a 

primăriei. Fiecărui beneficiar i-a fost acordată asistenţa necesară în parte, 

ce ţine de repartizarea temporară în centrul social (trai, alimentare, 

consultare, asistenţă socială,  

psihologică, juridică, în perfectarea documentelor, servicii de reintegrare). 

De cazurile respective au fost informaţi IPB, ONG “Medicii lumii” şi 

Centrul “Puls”. 

În perioada a 12 luni în Centrul de Criză Familială  “SOTIS” au fost 

adăpostite 7 persoane victime şi potenţiale victime ale traficului (6 femei şi 

1 copil)  

şi 6 persoane repatriate (1 matur şi 5 copii minori). 

Străşeni 

Se monitorizează strict şi în permanenţă familiile social vulnerabile, 

acordarea asistenţei potenţialelor victime, acordarea sprijinului material 

persoanelor vizate, pentru diminuarea vulnerabilităţii  

În  anul 2013 – 7375 persoane au beneficiat de ajutor material şi 1020 

persoane au  beneficiat de ajutor social. 

Rîşcani  

În localităţile rurale  echipele multidisciplinare se ocupă cu prevenirea 

cazurilor de trafic a femeilor reducerea vulnerabilităţii în faţa traficanţilor 

prin acordarea asistenţei la angajarea în cîmpul muncii, instrure, oferirea 

opotunităţilor de activitate prin intermediul A.O. „Asociaţia femeilor de 

afaceri din sectorul rural” desfăşurate seminare,mese rotunde, convorbiri 

cu diferite categorii de locuitori. 

Şoldăneşti 

Elaborarea şi implementarea programului de dezvoltare social-economică 

a r-lui Şoldăneşti pe anul 2013. 

Soroca 

Petrecerea acţiunilor de prevenire a traficului de fiinţe umane, 

monitorizarea situaţiilor de risc, acordarea informaţiei prin intermediul 

organelor autorizate  persoanelor aflate în dificultate despre riscul 

traficului de fiinţe umane. 

Combaterea acestui fenomen prin informarea în masă despre riscul 

traficului de fiinţe umane la imigraţia ilegală din ţară. 

Călăraşi 

Conform dispoziţiei preşedintelui raionului nr. 294 din 03.09.2013  în 

perioada 15-20.10.2013 a fost desfăşurată „Săptămîna Anti-Trafic”, în 

cadrul  căreia  au fost desfăşurate un şir de măsuri, ce au avut drept scop 

sensibilizarea şi informarea publicului larg despre fenomenul TFU şi 

consecinţele acestui fenimen: mese rotunde, traininguri, seminare, întîlniri 

cu medicii, poliţişti, ş.a. 

La 11.12.2013 s-a desfăşurat un seminar cu tematica ”Combaterea 

violenţei şi traficului de fiinţe umane”,organizat de către Biblioteca 

Realizată 

parţial  
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publică raională ”Grigore Vieru” cu susţinerea Direcţiei Cultură, DASPF 

şi IMSP CS Călăraşi. 

AOFM Călăraşi a desfăşurat pe parcursul anului 3 seminare cu tematica: 

”Pericolul şi consecinţele TFU şi noile tendinţe ale acestuia”, ”Migraţia. 

Formele de vulnerabilitate la diferite etape ale procesului migraţional”, 

”Merită să ştii toate răspunsurile”. 

De către AOFM Călăraşi a fost înregistrată ca şomer o persoană, potenţial 

victimă a TFU. 

  De către Centrul Prietenos Tinerilor au fost pregătiţi  9 voluntari în 

sporirea nivelului de cunoştinţe cu privire la TFU. 

 În instituţiile de învăţămînt au avut loc întîlniri cu colaboratorii 

procuraturii, poliţiei la tema dată; cu suportul ”La Strada” au fost  

repartizate pliante; demonstrat şi discutat filmul ”Întotdeauna Lilia”, ş.a. 

     Pe parcursul anului 2013  au fost înregistrate 4 cazuri de trafic a 

fiinţelor umane. În toate cazurile de stabilire a faptului traficării persoanei, 

victima este audiată nemijlocit de procuror, care în majoritatea dosarelor 

penale asigură victimilor traficului de fiinţe umane un avocat delegaţ de 

către Centrul de prevenire a traficului de femei, cu care s-a stabilit o 

conlucrare eficientă şi productivă. 

6 victime ale violenţei în familie au fost referite către Centrul de asistenţă 

şi protecţie a victimilor din mun. Chişinău pentru consiliere şi oferirea 

asistenţei adecvate. 

    Cabinetul de sănătate şi reproduceri al IMSP CS Călăraşi  a acordat 

îngrigiri medicale la o persoană traficată, inclusiv şi consultaţie 

psihologică. 

   În  raion servicile sociale destinate prevenirii victimilor şi potenţialilor 

victime a TFU sînt: Centrele comunitare, „Centrul Multifuncţional 

„Alternativa-Epitrop”, Centrul „Vita Longa”, asistenţii sociali comunitari. 

În Centrul de plasament tempor pentru copii şi tineri aflaţi în dificultate au 

fost plasaţi 10 copii supuşi abuzului şi violenţei.   
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4) 

Instituţionalizarea 

şi consolidarea 

echipelor  

multidisciplinar

e la nivelul 

autorităţilor 

administraţiei 

publice locale 

Anul 

2013 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale  

şi Familiei; 

autorităţile 

administraţie

i publice 

locale 

Număr de 

echipe 

funcţionale; 

număr de 

victime asistate 

de către echipele 

multidisciplinar

e 

Bălţi 

La nivel de primărie funcţionează echipa multidisciplinară pentru protecţia 

şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane 

în componenţa căreea sînt reprezentanţi ai asistenţei sociale, învăţămînt, 

medicină, poliţie, Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi ONG.  

Rîşcani 

În cadrul fiecărei primării este constituită echipa multidisciplinară  

Dosare : 21 dosare care au fost referite de la nivel local la nivel raional. 

Şoldăneşti 

În teritoriul raionului Şoldăneşti activează 23 echipe multidisciplinare. Pe 

parcursul anului 2013 au fost asistate 7 victime ale traficului de fiinţe 

umane şi aproximativ 500 persoane potenţiale victime ale traficului de 

fiinţe umane. 

Străşeni 

Au fost instruiţi membrii echipelor multidisciplinare – 15 echipe a cîte 7 

membri fiecare 

Călăraşi 

La nivel de comunitate activează:  

- echipele multidisciplinare care se ocupă direct cu soluţionarea 

cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare 

- consiliul local pentru protecţia drepturilor copilului 

Activitatea unor echipe este insuficientă şi necesită instruire continuă. 

Ungheni 

La nivel de raion funcţionează echipa multidisciplinară. În anul 2013 au 

fost create 33 EMD în toate primăriile raionului. Au fost organizate 

instruiri pentru  membrii echipei multidisciplinare de niv. II. 

 

5. Asigurarea dreptului la educaţie 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) acces asigurat al tuturor copiilor la servicii educaţionale de calitate în mediul rural/urban; 

b) mecanisme şi metode de instruire elaborate; 

c) copii rămaşi fără îngrijire părintească identificaţi, copii abandonaţi ca urmare a migraţiei identificaţi; 

d) programe elaborate şi implementate; 

e) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ;  

f) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

g) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate.  

41 

 

 

 

 

 

Asigurarea accesului 

tuturor copiilor la 

servicii educaţionale 

de calitate 

 

 

2) Asigurarea 

şcolarizării 

copiilor romi 

din satele 

preponderent 

populate de 

Anul 

2013 

Ministerul 

Educaţiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice 

Locale 

Număr de şcoli în 

care sînt instruiţi 

copii romi raportat la 

numărul total de 

şcoli; număr de copii 

romi şcolarizaţi raportat 

Bălţi 

Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport ia măsuri concrete (adunări de 

părinţi, vizite la domiciliu, convorbiri cu părinţii şi elevii) în scopul 

şcolarizării copiilor romi. Copiii cu vîrsta preşcolară de la 3 ani, 

conform înscrierii, au fost asiguraţi cu loc în instituţiile de învăţămînt 

preşcolar din municipiu. 

           

Realizată 
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romi în şcolile 

din comunitate 

 la numărul total de 

copii romi 

În anul de învăţămînt 2013 – 2014 56 înregistraţi şi 56 integraţi la 

Gimnaziul nr. 4, 2 copii şcolarizaţi în LT „L. Blaga” şi 8 copii 

şcolarizaţi în Gimnaziul nr. 2.  

1 copil cu grad de invaliditate face studii la domiciliu. 

 

Şoldăneşti 

In prezent copii romi îşi fac studiile în 3 instituţii de învăţămînt. Total 

instituţii de învăţămînt- 24 

Şcolarizarea copiilor romi este de 100% 

Total elevi romi – 19. 

RîşcaniSînt 4 şcoli în care se instruesc copii romi din 33 de şcoli.În 

raionul Rîşcani sînt 51 de copii, de naţionalitate romi, de vîrstă 

şcolară obligatorie, toţi sînt şcolarizaţi 

Călăraşi    

 De la 01.09.2013 în 14 instituţii şcolare, din numărul total de 31, 

sunt instituiţi copii de etnie romă. 

    Din numărul total de 215 copii de vîrstă şcolară, 212 sunt 

şcolarizaţi, 3 copii la zi nu sunt şcalarizaţi. Numărul total de elevi de 

etnie romă (212( constituie 2,9% din numărul de 7135 elevi, inclusiv 

în instituţiişe şcolare. 

   Localităţile preponderent populate sunt: s. Schinoasa, s. Parcani, s. 

Ursari. Dinamica frecvenţei elevilor romi în şcolile raionului, este 

pozitivă, pentru că pe parcursul ultimei jumătăţi de an se simte 

activitatea mediatorilor comunitari.  

Singerei 

Monitorizarea permanentă a frecventării zilnice. 

Rezina 

DÎTS  

Administraţia instituţiilor de învăţămînt APL – 

În Gimnaziul Cinişeuţi  au acces la învăţămînt de calitate 5 copii 

romi. (100% ) toţi copii romi din teritoriul raionului sînt şcolarizaţi 

- implicarea copiilor romi în activităţi extraşcolare  

Soroca 

Efectuarea controlului şcolarizării tuturor copiilor, din familii social 

vulnerabele. 

Asigurarea alimentaţiei copiilor 
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3) Analiza căilor 

şi mijloacelor 

pentru 

asigurarea  

dreptului la 

educaţie al 

copiilor cu 

dizabilităţi, 

inclusiv prin 

colaborare cu 

organizaţiile şi 

agenţiile 

internaţionale 

competente 

Anii 

2013–

2014 

Ministerul 

Educaţiei; 

Biroul 

Naţional  

de Statistică; 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale  

şi Familiei;  

Ministerul 

Sănătăţii  

    

Programe elaborate şi 

implementate;  

număr de  beneficiari 

(copii cu dizabilităţi) 

înmatriculaţi în 

instituţii de 

învăţămînt 

preşcolar/primar/ 

preuniversitar/ 

universitar 

. 

Rezina 

     DÎTS                     

        SAP Antrenarea în activităţi a copiilor cu dizabilităţi 

Au fost antrenaţi în activitate copiii cu dizabilităţi şi părinţii acestora. 

Copiii au participat activ la spectacolul de sărbătoare, ulterior li s-au 

oferit cadouri. 

 

Realizată 

4) Sporirea  

accesului 

copiilor din 

mediul rural la 

educaţia de bază 

prin şcolarizarea 

integrală a 

copiilor de 7–16 

ani 

Anii 

2013–

2014 

Ministerul 

Educaţiei;  

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei; 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Număr de şcoli rurale 

raportat la numărul de 

localităţi rurale; rata 

şcolarizării copiilor 

din mediul rural, cu 

dezagregarea datelor pe 

vîrste (în comparaţie 

cu anii precedenţi, 
începînd cu 2010) 

  

Rezina 

DÎTS  

Administraţia instituţiilor de învăţămînt 

APL  

Părinţi 

Comisariatul de poliţie 

Diminuarea numărului copiilor neşcolarizaţi  în raport cu anii 

precedenţi  

 

2010-9 elevi 

2011-6 elevi 

2012-4 elevi 

2013-2 elevi    

monitorizarea familiilor din grupul de risc -47 familii  

- instruirea 38 conducători de instituţii, 25 primari în vederea 

şcolarizării 

- lucrul individual  cu părinţii elevilor din grupul de risc 

- implicarea în activităţi  pe interese a 237 copii din grupul de risc din 

38 instituţii.  

 

Realizată 

 

 

5) Asigurarea 

transportului 

şcolar pentru 

copiii din 

localităţile în 

care nu există 

şcoli 

Anii 

2013–

2014 

Ministerul 

Educaţiei 

 

Număr de localităţi 

fără şcoli în care a 

fost asigurat 

transportul şcolar (în 

comparaţie cu anii 

precedenţi, începînd 

cu 2010)  

Rezina 

Toţi copii  sînt transportaţi  la instituţiile şcolare (168 copii clasele I- 

IV, V-VI) S-au arendat 3 mijloace de transport; 

- 1 autobus şcolar din cadrul proiectului “Educaţie de calitate în 

mediul rural”; 

- Monitorizarea acţiunilor de transportare a elevilor; 

Realizată 
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6) Asigurarea 

alimentaţiei 

copiilor din 

clasele I–IV, 

precum şi a 

celor din clasele 

V–IX provenind 

din familii 

socialmente 

vulnerabile 

Anii 

2013–

2014 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei; 

autorităţile 

 administraţiei 

publice locale  

 

 

 

 

 

Număr de şcoli  

din mediul 

rural/urban în  

care este asigurată  

alimentaţia raportat la  

numărul total  

de şcoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dejunuri gratuite au beneficiat 5364 elevi, 100 % cl. I-IV la preţ 

de 6, 80 lei. Rîşcani 

Direcţia Asistenţă Socială,DRÎTS 

În clasele I-IV se alimentează toţi elevii (2519 copii) din toate 33  de 

şcoli,  

Clasele V-IX se alimentează 404 elevi, din 7 şcoli,  dintre care 162 

sînt elevi din familiile socialmente vulnerabile 

Şoldăneşti 

Toţi elevii claselor I-IV sînt alimentaţi. 

Suplimentar din familiile socialmente vulnerabile sînt alimentaţi 84 

elevi. 

Călăraşi 

 

100% din elevii claselor I-IV sînt asiguraţi cu dejunuri gratuite, 

precum şi a celor din clasele gimnaziale proveniţi din familiile 

socialmente vulnerabile. 

Singerei 

Invăţămînt primar – 100% 

Copii care se deplasează spre o şcoală de circumscripţie – 100 % 

Însă  au fost intocmite listele copiilor din familii socialment-

vulnerabile pentru a fi alimentaţi în anul bugetar 2014. 

Rezina 

DÎTS  

Administraţia instituţiilor de învăţămînt 

Agenţi economici 

Alimentarea elevilor din familii socialmente vulnerabile  

Alimentarea elevilor din căminele şcolare şi a elevilor din alte 

localităţi(cl. V-IX) 

Colaborarea cu agenţi economici din teritoriul pentru organizarea 

alimentaţiei elevilor din familii socialmente vulnerabile 

Alimentarea elevilor din clasele primare, respectând HG Nr. 234 din 

25.02.2005 , ordinul ME nr.42 din 28.01.2013 (norma financiară 6, 

80 lei/zi per elev) 

 

Sînt alimentaţi  toţi elevii claselor I-IV(38 instituţii) 

 

Sînt implicaţi 12 agenţi economici din teritoriu 

- Încheierea contractelor cu 7 agenţi economici 

- S-a asigurat depozitarea şi păstrarea calitativă a produselor 

alimentare 

- Alimentarea gratuită a copiilor din familii socialmente vulnerabile 

(368 copii din 38 instituţii) 

în curs de 

realizare – 
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Ungheni 

Alimentaţia a 5046 elevi din cl. I – IV  este asigurată 100% ; 

din cl. V – IX, 41 elevi, ceea ce constituie 0,67%; 

media copil/zi este 6,67 lei. 

Soroca 

Efectuarea controlului şcolarizării tuturor copiilor, din familii social 

vulnerabele. 

Asigurarea alimentaţiei copiilor 

7) Identificarea 

copiilor rămaşi 

fără îngrijire 

părintească, a 

copiilor 

abandonaţi ca 

urmare a 

migraţiei şi a 

copiilor din 

familii 

vulnerabile 

Perm

anent 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Ponderea copiilor 

identificaţi, cu 

dezagregare pe vîrste, 

etnie, mediu 

rural/urban (în 

comparaţie cu anii 

precedenţi, începînd 

cu 2010)  

 

 

Ungheni 

99 % 

(un copil nereintegrat cu comportament delincvent şi în conflict cu 

legea) 

Au fost: 

şcolarizaţi  - 48 copii,instituit tutelă  -11copii, 

reintegraţi în familia biologică/extinsă-15 copii, 

plasaţi în Centre de plasament -4 copii, 

plasaţi în CCTF - 9 copii. 

În  cadrul serviciului   „Sprijin  Familial şi  Reintegrare” au fost 

susţinuţi multilateral- 156 copii  din 142 familii. 

Rezina 

 

Colectarea şi generalizarea datelor despre situaţia copiilor rămaşi fără 

îngrijire  din 38 instituţii 

 

Şcolarizarea tuturor copiilor rămaşi fără îngrijire părintească  

 

386 copii cu ambii părinţi plecaţi peste hotare , sînt şcolarizaţi ; 

 

Au fost instruite 76 cadre didactice /diriginţi ; 

2 instituţii au beneficiat de suport financiar pentru  

activităţi cu copiii  migraţilor şi rămaşi fără îngrijire părintească  în 

cadrul proiectului “Copiii cei mai importanţi actori pe scena 

viitorului” 

G Păpăuţi – 42 copii  

LT “Ion Creangă” Cuizăuca – 

 96 copii 

Realizată 

parţial 
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9) Asigurarea 

accesului 

copiilor din 

instituţiile 

rezidenţiale la o 

educaţie 

calitativă şi utilă 

în viaţă prin: 

a) asistarea lor 

în orientarea 

profesională şi 

în alegerea 

profesiei; 

b) educarea lor 

în ceea ce 

priveşte 

deprinderile de 

viaţă 

 

Anul 

2014 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale  

şi Familiei; 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

 

Ponderea 

absolvenţilor 

instituţiilor 

rezidenţiale; număr 

de absolvenţi ai 

instituţiilor 

rezidenţiale angajaţi 

în cîmpul muncii; rata 

integrării în societate 

a absolvenţilor 

instituţiilor 

rezidenţiale (în 

comparaţie cu anii 

precedenţi, începînd 

cu 2010) 

Ungheni  

65 de tineri au fost asistaţi în orientarea profesională inclusiv, 

deprinderi de viaţă, prin intermediului Centrului „CREDO”, or. 

Ungheni. 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporirea calităţii 

învăţămîntului    în 

domeniul drepturilor 

omului 

 

 

 

 

 

 

1) Modernizarea 

curriculei 

preşcolare şi 

şcolare în 

contextul 

educaţiei 

privind 

drepturile 

omului 

 

Anul 

2013 

 

Ministerul 

Educaţiei  

 

Număr de programe 

revizuite, 

modernizate şi 

implementate; 

număr de ore 

planificate; număr de 

beneficiari 

Bălţi 

În fiecare instituţie de învăţămînt s-a repartizat posterul 

„Comunitatea mea are grijî de mine” în 2 limbi. La fel s-au repartizat 

un set de materiale didactice destinat diriginţilor, conform numărului 

de complete de clase I-XII. 

Realizată 

parţial 
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2) Asigurarea 

didactico-

metodică cu 

materiale 

privind 

drepturile 

omului a: 

a) 

învăţămîntului 

preşcolar şi 

primar (gratis); 

b) 

învăţămîntului 

gimnazial şi 

liceal (prin 

schema de 

închiriere); 

c) 

învăţămîntului 

profesional, 

mediu de 

specialitate şi 

superior 

Anul 

2013 

Ministerul 

Educaţiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de manuale 

editate; număr de 

beneficiari din rîndul 

cadrelor didactice; 

număr de beneficiari 

din rîndul copiilor, cu 

dezagregare pe vîrste, 

etnie, mediu 

rural/urban 

Rîşcani 

În anul de studii 2013-1014 toate instituţiile de învăţămînt preşcolar, 

primar, gimnazial, liceal au fost asigurate cu manuale, ghiduri şi alte 

materiale cu caracter metodic şi informativ la disciplinele de 

studii,conform cerinţelor schemei de închiriere a manualelor.6309 de 

elevi şi 699- cadre didactice asuguraţi cu manuale. 

 

Călăraşi 

 

În şcoli este repartizată Convenţia Drepturilor Copiilor; sunt 

organizate postere, standuri, acţiuni întru promovarea dreptului 

copilului. 

 

Singerei 

Au fost distribuite posterele: "Comunitatea mеа аге grijă de copii" 

şi „Cunoaşte-ţi colegul de clasă , cunoaşte-ţi prietenul” în toate 

instituţiile de învăţămînt în limbile română şi rusă şi siteul de 

materiale didactice destinat  diгiginţilоr, conform numărului de 

complete de clase I-XII, pînă la data de 26.11 2013. 

Total 1092 de postere. 

Ghid pentru profesionişti care lucrează cu copii migranţilor (54 buc. 

– pentru fiecare şcoală) 

Program de prevenire a violenţei faţă de copii „Fir de nisip” peste 70 

de broşuri cu disc distribuite doar cadrelor didactice instruite în mai 

multe stagii. 

Cîte un set a cîte 5  tipuri de broşuri distribuite fiecărei instituţii în 

parteneriat cu Centrul de Informare şi Documentare privind 

Drepturile Copilului.  

 

Rezina 

DÎTS  

Administraţia instituţiilor de învăţămînt  

Se preconizeaeză 

7 instituţii încadrate în proiecte cu susţinerea CIDDC   

G Pripiceni 

G Sîrcova 

G Cinişeuţi 

G Pereni 

G Horodişte 

G Solonceni  

G Gordineşti 

evaluarea a 38 planuri/instituţii în vederea respectării drepturilor 

copilului 

 

Realizată 

parţial 



23 
 

Asigurarea  instituţiilor implicate în proiecte  cu materiale didactice, 

postere, broşuri (CIDDC) 

Instruirea cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt (345 cadre 

didactice/ diriginţi)  

 

2 seminare instructive raionale 

unde au fost  instruiţi 86 cadre didactice 

Ungheni 

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport 

Campanii desfăşurate, materiale repar tizate 

În 98 de instituţii au fost organizate campanii de informare privind 

Convenţia cu privire la drepturile copilului; 

formarea a 26 diriginţi şi distribuirea ghidului de aplicare a  

procedurii „Fir de nisip” în 26 instituţii preuniversitare; 

distribuirea posterilor „Comunitatea mea are grijă de copii” şi 

„Cunoaşteţi colegul” în 50 instituţii pentru 642 complete de clasă. 

43 Promovarea valorilor 

democratice şi a 

standardelor 

internaţionale în 

domeniul drepturilor 

omului în instituţiile 

de învăţămînt 

1) Lansarea  

Săptămînii 

drepturilor 

omului 

(expoziţii de 

materiale, 

sondaje de 

opinii,  

campanii 

informaţionale 

privind protecţia 

drepturilor 

omului şi ale 

copilului) 

Anii 

2013–

2014 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tineretului  

şi Sportului; 

Ministerul 

Culturii; 

autorităţile  

administraţiei  

publice locale 

 

 

 

 

 

Număr de activităţi 

realizate; categorii de 

beneficiari; număr de 

participanţi 

. 

Bălţi 

Anual se desfăşoară la nivel de municipiu Săptămîna drepturilor 

omului în instituţiile de învăţămînt, instituţiile de cultură, centrele 

sociale, ONG, Inspectoratul de Poliţie Bălţi. S-au planificat un şir de 

activităţi cu scopul promovării cunoştinţelor despre drepturile şi 

libertăţile omului, formare de deprinderi de respectare şi revendicare 

a acestora 

În instituţiile de învăţămînt din municipiu în aceastăî perioadă se vor 

organiza lecţii de educaţie civică cu abordarea subiectului Drepturilor 

Omului şi Drepturile Copilului, cu conţinut adaptat la particularităţile 

de vîrstă şi nevoile speciale ale clasei. În clasele de elevi au fost 

elaborate hărţile comunităţii şi s-a marcat cu culori diferite locurile, 

inclusiv drumul spre şcoală şi de la şcoală, în care ei se simt 

siguri/protejaţi şi locurile ce prezintă pericol pentru viaţa şi 

securitatea lor. În ciclul gimnazial au fost discutate cazuri de violenţă 

întîlnite, în ciclul liceal s-au discutat prevederile legale în cazurile de 

violenţă, liceenii au fost implicaţi în diverse activităţi de voluntariat 

pentru crearea unui mediu fără violenţă în şcoală şi comunitate. 

Realizat 
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Rîşcani 

DRÎTS; autorităţile administraţiei publice locale ,Secţia cultură     

Tradiţional, în perioada 1-10 decembrie,  în toate şcolile se 

desfăşoară Decada pentru Drepturile omului, scopul căreia  rezidă în 

promovarea cunoştinţelor despre drepturile şi libertăţile omului, 

formarea deprinderilor de respectare şi revendicare a acestora.La 

lecţiile de educaţie civică, sînt abordate în mod expres subiectul 

Drepturilor Omului şi ale Copilului.În cadrul  decadei sînt organizate 

dezbateri, concursuri de spoturi  video, de panouri publicitare, acţiuni 

civice de sensibilizare a opiniei publice cu referire la cazurile de 

încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentle ale omului , întălniri 

cu jurişti profesionişti (procurori, anchetatori, judecători, avocaţi, 42 

de activităţi . 

ŞOLDĂNEŞTI 

 

În perioada 3-10 decembrie, în toate 24 instituţii de învăţămînt se vor 

efectua expoziţii de colaje cu tematici: 

”Drepturile mele -ce să fac cu ele”;, „Drepturile omului şi respectarea 

lor în R.M.” 

„Solidar cu cei persecutaţi”(200 elevi) 

.În cadrul lecţiilor de educaţie civică au fost organizate activităţi 

informaţionale privind protecţia drepturilor Omului şi a Copilului. Au 

fost implicaşi 3040 elevi şi 33 profesori 

CĂLĂRAŞI 

În cadrul „Săptămînii dreptului omului” în 28 instituţii şcolare şi 

preşcolare din raion au fost petrecute un şir de măsuri: 

 mese rotunde – 7, participanţi -  155; 

 lecţii -38, participanţi- 957 ;  

lecţii-seminar- 5, participanţi -108; 

lecţii demonstrative – 1, partic. -21; 

dezbateri – 1, participanţi -24; 

ore didactice -16, participanţi -119; 

montaj literar-artistic -1, participanţi-12; 

seminar -1, participanţi -19; 

prelegere -1, participanţi -18; 

recital de poezii :1, participanţi -1 

 

Singerei 

Lansarea Decadei pentru Drepturile Omului în toate instituţiile de 

învăţămînt. 

 

Realizat. 
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  Rezina 

 

DÎTS  

Administraţia instituţiilor de învăţămînt  

 

 

Desfăşurarea orelor de dirigenţie, concursuri de creaţie expoziţii de 

materiale,campanii informaţionale privind protecţia drepturilor 

copilului în toate instituţiile din subordine (38 instituţii)  

 

Şedinţe ale clubului de dezbateri                       LT “Evrika”şi  LT “ 

Alexandru cel Bun”  

Flash-Mob realizat de copii şi cu participarea copiilor de diferite 

vîrste 

Au fost instruiţi în cadrul orelor de dirigenţie, campaniilor 

informaţionale 4254 elevi din toate instituţiile de învăţămînt              ( 

clasele  I-XII)  

- S-au organizat 4 şedinţe ale clubului de dezbateri, la care au 

participat 56 elevi şi 27 cadre didactice  

S-au organizat 8  mese rotunde în toate liceele din subordine cu 

suportul ONG “Nufărul” 

- În cadrul meselor rotunde au fost instruiţi 108 elevi (clasele VI-

VII)  

În 17 localităţi ale raionului s-au organizat Flash Mob-uri cu 

participarea copiilor , avînd drep scop informarea şi sensibilizarea 

populaţiei. 

 

Ungheni 

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport 

 

În curs de realizare 

În perioada 1-10 decembrie, în cadrul lecţiilor de educaţie civică, 

desfăşurate în 50 de instituţii de învăţămînt va fi abordat în mod 

expres subiectul Drepturilor Omului şi ale Copilului; 

în 50 de instituţii de învăţămînt se vor organiza dezbateri, concursuri 

de spoturi video, de panouri publicitare, cu referire la cazurile de 

încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în 

cotidian, întîlniri cu persoane – resurse din rîndul juriştilor 

profesionişti;  

desfăşurare în 642 complete de clasă, cu participare a 12759 elevi, a 

orelor de dirigenţie la subiect. 
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2) Organizarea 

de mese 

rotunde, 

conferinţe, 

dezbateri, 

concursuri de 

creaţie în 

domeniul 

drepturilor 

omului şi ale 

copilului 

Anual Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tineretului  

şi Sportului; 

Ministerul 

Culturii;  

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

 

Număr de activităţi 

realizate; tipuri de 

activităţi; număr de 

participanţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bălţi 

La nivelul instituţiilor de cultură din municipiu s-au organizat 2 

expoziţii de carte cu material informativ, dirularea filmuleţelor video 

pe tot parcursul săptămînii, 1 masă rotundă cu implicarea a 70 de 

elevi din 3 licee teoretice. 

O expoziţie foto „Cunoaşte-ţi drepturile, învaţă-te să fii respecatbil şi 

fă lumea mai frumoasă”, etc. În Centrele pentru Minori şi Tineret s-

au desfăşurat expoziţii de materiale despre drepturile omului 

„Drepturile omului se cuceresc zi cu zi”, s-a desfăşurat concursul de 

postere cu genericul „Sînt mic, dar am drepturi”. Au fost elaborate şi 

distribuite buletine informative „Drepturile omului nu au nici o 

valoare, decît atunci cînd oamenii le cunosc, atunci cînd oamenii le 

înţeleg şi atunci cînd oamenii cer ca ele să fie respectate” 

Rîşcani 

 

Mese rotunde la biblioteca publică Rîşcani, expoziţie de cărţi, 

materiale la temă. S-au realizat întruniri, discuţii a elevilor şcolii 

profesionale cu angajaţii procuraturii, inspectoratului de poliţie în 

privinţa protecţiei drepturilor copiilor şi adolescenţilor. 4 activitîţi, 84 

participanţi 

Şoldăneşti 

În 16 instituţii de învăţămînt se organizează mese rotunde cu  

tematica „ Protejează-mi copilăria”, cu participarea lucrătorilor din 

domeniul organelor de drept.Au beneficiat 400 elevi. 

Dezbateri pe tema „Drepturile Copilului”(13 instituţii, 350 elevi) 

Călăraşi 

S-au desfăşurat 3 campanii informaţional-educaţionale în domeniul 

drepturilor omului şi a copiilor, inclusiv prin intermediul asistenţilor 

sociali comunitari şi lucrătorilor sociali 

Ungheni 

 

Desfăşurarea concursului de eseu „Drepturile mele, ce fac cu ele?”, 

cu participarea a 127 elevi şi desemnarea a 12 învingători; 

Organizarea dezbaterii „Metodologiei de aplicare a Procedurii de 

organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de 

învăţămînt preiniversitar în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic 

al copilului” cu 98 coordonatori locali şi 98 manageri preşcolari şi 

şcolari 

Soroca 

Acordarea consultaţiilor, recomandărilor instuţiilor de 

învăţămînt,asistenţilor sociali referitor la metodele de protecţie a 

drepturilor copiilor. 

Realizat 
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46 

 

Asigurarea unor 

condiţii adecvate de 

educaţie 

Asigurarea 

şcolilor din 

mediul rural cu 

condiţii minime 

de igienă şi 

confort (apă 

potabilă, apă 

caldă, agent 

termic, grupuri 

sanitare etc.) 

Anii 

2013–

2014 

Ministerul 

Educaţiei;  

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul 

Finanţelor; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de şcoli cu 

condiţii adecvate, 

inclusiv adaptate la 

nevoile persoanelor 

cu dizabilităţi, 

raportat la numărul 

total de şcoli, cu 

dezagregare pe 

raioane 

Bălţi 

Toate instituţiile de învăţămînt din subordinea DÎTS sunt asigurate cu 

condiţiile minime de igienă şi confort. Instituţiile de învăţămînt sunt 

dotate cu apă potabilă, canalizare, agent termic şi energie electrică, 

toate şcolile au fost încălzite în perioada rece. Centrul de sănătate 

publică din Bălţi a informat că în permanenţă s-a efectuat controlul 

sanitaro-igienic a regimului educaţional şi alimentar în instituţiile de 

învăţămînt preuniversitar şi universitar. În apropierea instituţiilor 

nominalizate este interzisă comercializarea articolelor din tutun şi 

alcool, tineretului studios nu li se realizează aricolele menţionate 

23 de instituţii preuniversitare cu condiţii adecvate. 

În toate instituţiile de învăţămînt s-a efectuat reparaţia curentă a 

grupurilor sanitare, în 2 instituţii – reparaţii capitale a acestora. 

Conform dispoziţiei primarului sezonul de încălzire a început în 

termenii stabiliţi. S-a efectuat reparaţi capitală a sistemului de 

încălzire în 3 instituţii. Reaparaţia acoperişului în 3 instituţii. Au fost 

finisate lucrările de reparaţie a grupurilor alimentare în 3 instituţii. 

Rîşcani 

Toate şcolile din raion sînt asigurate cu condiţii minime de igienă : 

apă potabilă curgătoare, agent termic, grupuri sanitare, nu sînt şcoli 

adaptate la nevoile persoanelor cu dizabilităţi 

Şoldăneşti 

Toate instituţiile de învăţămînt sînt încălzite. Din 24 instituţii, 7 sînt 

asigurate centralizat cu apă fierbinte, iar 17 au apă fierbinte în 

ospătării de la boilere electrice. 1-instituţie cu grup sanitar 

 Călăraşi 

    Din cele 31 de şcoli din raion 20 sînt conectate la gaze naturale; 

3 la sistemul de încălzire centralizat; 

8 se încălzesc de la cazangerii cu cărbuni; 

Apă potabilă-100%; 

Apă caldă cantinele – 100% ;Grupuri sanitare interioare- 42%.    În 

Liceul teoretic din s. Horodişte s-au renovat grupurile sanitare la 

toate etagele cu aportul Primăriei şi Asociaţiei părinţilor; 

    În  Şcoala  primară-grădiniţa din s. Vălcineţ s-au renovat şi 

construit grupuri sanitare pentru elevi. 

  Singerei 

  Implicarea în diverse proiecte de a atrage investiţii diverse. 

Ungheni 

75 din 87 instituţii rurale sînt asigurate cu apă potabilă şi 87 din 87 cu 

agent termic; 

36 instituţii beneficiază de apă caldă la robinete; 

33 instituţii au grupuri sanitare în edificiu. 

Realizat 
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6. Asigurarea dreptului la muncă şi la condiţii prielnice de muncă    

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) plan elaborat, adoptat şi implementat; 

b) pliante şi alte materiale informative editate şi difuzate; 

c) servicii de formare profesională a şomerilor înregistraţi prestate; 

d) inegalitatea de gen redusă la angajarea în cîmpul muncii. 
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Garantarea accesului 

la serviciile de 

ocupare promovate 

pe piaţa forţei de 

muncă şi garantarea 

protecţiei sociale în 

caz de şomaj 

 

 

 

 

 

 

 

1) Elaborarea şi 

implementarea Planului 

naţional de acţiuni pentru 

ocuparea forţei de muncă, 

care să prevadă şi  

incluziunea în cîmpul 

muncii a persoanelor cu 

dizabilităţi 

Anual Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Plan 

elaborat, 

adoptat şi 

implementat

;  

numărul de 

persoane cu 

dezabilităţi 
angajate în 

cîmpul 

muncii 

 

Bălţi  

În perioada de raportare au fost înregistrate 27 persoane cu grade 

de invaliditate, 12 eliberate din locurile de detenţie. 

Din cei 27 înregistraţi – 4 angajaţi în cîmpul muncii. 

 

Rîşcani 

Agenţia  pentru Ocuparea Forţei de Muncă;Direcţia Asistenţă 

Socială , autorităţile administraţiei publice locale 

Persoanele cu dezabilităţi au fost incluse în procesul de instruire, 

deasemenea si conlucrarea cu agenţii economici.a fost angajată o 

persoană cu dezabilităţi 

Şoldăneşti 

 

 

În anul 2013, în raion au fost angajate 2 persoane cu dizabilităţi . 

Străşeni 

a.2013 – 4 pers. 

Călăraşi 

Planul de actiuni al AOFM Clăraşi a fost elaborat, Coordonat cu 

vicepreşedintele raionului pe problemele sociale, preşedintele 

Consiliului Consultativ al AOFM şi aprobat de către ANOFM. 

    În cîmpul muncii au fost angajate 8 (opt) persoane cu 

dizabilităţi. 
Singerei 

S-a dus lucrul cu agenţii economici din agricultură şi ÎCS 

,,Euroconfex,, SRl  

Rezina 

Au fost asistate 4 persoane cu dezabilităţi dintre care 2 persoane au 
fost angajate în cîmpul muncii.    
  

Realizat 
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2) Editarea şi difuzarea de  

materiale informative, 

inclusiv prin intermediul  

paginilor electronice 

(online),  

colaborarea cu mass-media 

naţională şi cu cea locală 

cu privire la serviciile 

prestate de agenţiile 

teritoriale pentru ocuparea 

forţei  

de muncă 

Anii 

2013–

2014 

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

 autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

 

 

 

Număr de 

pliante şi 

alte 

materiale 

informative 

editate şi 

difuzate; 

număr de 

articole şi 

emisiuni din 

mass-

media; 

număr de 

accesări 

 

 

Bălţi  

Din informaţia prezentată de către AOFM Bălţi şomerii 

beneficiază în sediul agenţiei de postul de mediere electronică şi 

postul de legătură telefonică (de servicii telefonice au beneficiat 

156 persoane). Funcţionează pagina-web www.jobmarket.gov.md, 

www.angajat.md, www.anofm.md, portalul guvernamental „Piaţa 

muncii”, cu ajutorul cărora persoanele în căutarea locului de 

muncă au posibilitatea să contacteze direct angajatorii pentru a 

negocia oferta propusă. Indiferent de locul domiciliului, şomerii 

beneficiază de informaţiile plasate pe pagina-web, pe panorile 

informative in sediul Agenţiei, pleantele propuse şi care sunt 

difuzate şomerilor privind serviciiile prestate, informaţii despre 

piaţa muncii teritorială şi naţională, despre cererea şi oferta forţei 

de muncă locală şi condiţiile de ocupare a locurilor de muncă 

libere în ţară, informaţii referitor la modalitatea legală de a se 

angaja în străinătate 

. Au beneficiat de mediere în perioada ianuarie-octombrie a.c. 

1913 persoane, din care cu satut de şomer 1384. Au fost 

înregistraţi 1408 şomeri. Au fost plasaţi în cîmpul muncii 811 

persoane. 

 

De la începutul anului curent au beneficiat de mediere electronică 

212 persoane şi de servicii telefonice 207 persoane. 

Rîşcani 

Au fost publicate  materiale informative pe pagina Intranet, 

inclusiv în ziarul raional Evenimentul actual şi au fost plasate pe 

panouri informative a AOFM Rîşcani cît şi în primăriile din raion. 

Şoldăneşti 

 

În 2013 au fost desfăşurate  3 emisiuni la televiziunea locală, 2 

emisiuni  radio.  A fost editat un articol în ziarul local 

Străşeni 

a.2013 – 217 f. /204% 

Realizat 

 

http://www.jobmarket.gov.md/
http://www.angajat.md/
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 Călăraşis 

Raionul nu dispune de ziar raional, de un post de radiou, de 

televiziune locală, ziarul Exprezul de Ungeni nu poate  satisface 

toate necesităţile,  

În scopul  difuzării materialelor informative   AOFM a încheat un 

Acord de parteneriat cu Biblioteca raională ,, Grigore Vieru”, care 

prin intermediul reţelei Internet, alături de AOFM  a avut şi va 

continua să deţină rolul de informator. Materialele conţineau: 

locurile vacante şi condiţiile de ocupare a lor, diferite avizuri, 

profesiile, la care pot fi înmatriculaţi şomerii şi altele.  

Singerei 

Se ocupă Agenţia Naţională  cu edi -tatrea ,  agenţia 

teritorială foloseşte pa- nourile informative, presa şi radioul local. 

Rezina 

A fost publicat un articol în Publicaţia Regională Independentă 

„Cuvîntul” , privind situaţia pe piaţa muncii locale. 

La televiziunea locală  „Elita” a fost mediatizată o şedinţă a 

„Clubului Muncii” 

Acţiune 

realizată 

parţial 

3) Organizarea în toate 

raioanele republicii a 

tîrgurilor de locuri de 

muncă cu participarea 

agenţilor economici pentru 

diverse categorii de 

persoane aflate în căutarea 

unui loc de muncă 

Anii 

2013–

2014 

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei 

Număr de 

tîrguri ale 

locurilor de 

muncă 

organizate; 

număr de 

participanţi; 

număr de 

angajatori 

prezenţi în 

cadrul 

tîrgurilor, 

cu 

dezagregare 

pe mediu 

rural/urban; 

număr de 

persoane 

angajate în 

cîmpul 

muncii 

graţie 

tîrgurilor de 

Rezina  

Au fost organizate 2 tîrguri al locurilor de muncă la care au 

participat 5 agenţi economici şi 77 şomeri. În urma  desfăşurării 

tîrgului au fost selectate 20 persoane, angajate dintre acestea 

numai  2 persoane. 

Acţiune 

realizată 

parţial 
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locuri de 

muncă 

49 Extinderea 

participării pe piaţa 

muncii a persoanelor 

socialmente 

vulnerabile, inclusiv 

a celor inactive din 

mediul rural 

Elaborarea şi 

implementarea procedurilor 

de lucru privind stimularea 

angajării în cîmpul muncii 

a persoanelor socialmente 

vulnerabile 

 

 Anul 

2013 

 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

Proceduri 

elaborate şi 

implementat

e; 

număr de 

persoane 

socialmente 

vulnerabile 

angajate în 

cîmpul 

muncii, cu 

dezagregare 

pe criterii 

de sex, 

vîrstă, etnie, 

nivel de 

educaţie, 

mediu 

rural/urban 

 

Rezina  

Au fost antrenate 36 persoane din rîndurile socialmente-

vulnerabile, 28 persoane din mediul rural,inclusiv 18 femei. 

Acţiune 

realizată 

parţial 

50 

 

 

 

Adaptarea forţei de 

muncă la cerinţele 

pieţei muncii 

1) Prestarea serviciilor de 

formare  

profesională a şomerilor 

înregistraţi la agenţiile 

teritoriale pentru ocuparea 

forţei de muncă 

Anii 

2013–

2014 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei  

Tipuri de 

servicii 

prestate;  

număr de 

şomeri 

instruiţi 

 

Rezina  

Au absolvit cursuri de formare profesională 39 şomeri, dintre care 

20 persoane domiciliate în localităţile rurale, inclusiv 29 femei, 

dintre care 30 persoane au fost plasate în cîmpul muncii. 

 

 

 

Acţiune 

realizată 

parţial 

2) Desfăşurarea activităţii 

„Clubul muncii” pentru 

categoriile de şomeri care 

întîmpină greutăţi de 

integrare  

pe piaţa muncii 

Anii 

2013–

2014 

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei 

Număr de 

şomeri 

antrenaţi în 

activităţile 

„Clubul 

muncii” 

 

Rezina  

S-au desfăşurat 6 şedinţe a „Clubului Muncii”, la care au participat 

72 şomeri. 

Acţiune 

realizată 

parţial 
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51 Asigurarea egalităţii 

de gen  

la angajarea în 

cîmpul muncii 

Aplicarea principiului 

egalităţii de gen în procesul 

de încadrare în cîmpul 

muncii a şomerilor  

 

 

Anual 

 

 

 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

autorităţile 

administraţiei  

publice locale 

Număr de 

femei 

plasate în 

cîmpul 

muncii 

raportat la 

numărul de 

bărbaţi 

 

 

 

 

Bălţi 

Pe piaţa muncii sînt mai multe categorii de persoane care sînt 

afectate de riscul şomajului. Din această categorie sînt şi femeile, 

inclusiv femeile care după un anumit timp se întorc în cîmpul 

muncii după concediul parental. 

Au beneficiat de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională 

89 femei cărora le-a expirat perioada de îngrijire a copilului şi 

caută activ loc de muncă, 19 persoane eliberate din detenţie. 

 

Rîşcani 

S-au organizat Clubul Muncii, unde au participat 114 de persoane 

din ei 83 de femei, 4 seminare informative, au fost inmatriculate 

67 din ei 62 de femei la cursuri de formare profesională, dintre 

care 24 de femei au fost plasate în cîmpul muncii, conlucrarea 

activă cu agentii economici. 

Din cei 280 persoane angajate pe parcursul anului 150 constituie 

femeile. 

Şoldăneşti  

Nu s-au stabilit cazuri de încălcare a principiului egalităţii de gen.  

Plasaţi în cîmpul muncii: 

Femei-145 

Bărbaţi- 88 

Străşeni 

a.2013 – 217 f. /204%     

 Călăraşi 

 Femeile sînt implicate în toate măsurile, activităţile de pe piaţa 

forţei de muncă, respectiv şi angajarea lor. 

     Din numărul de 275 persoane angajate 159 sînt femei,  ceea ce 

constituie 57, 9 % 

     3 femei au beneficiat de asistenţă şi consultanţă, în urma căruia 

au beneficiat de finanţare în cadrul PARE 1+1. 

Singerei  
Se aplică prevederile legislaţiei în vigoare 

Soroca  
Promovarea respectării dreptului  egalităţii gender. 

În cadrul angajării în cîmpul muncii. 

Transpunerea  în practica a controlului asupra respectării egalităţii 

de genuri la încadrarea în cîmpul muncii. 

Realizat 

Acţiune 

realizată 
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52 Implementarea 

proiectelor privind 

stimularea 

reîntoarcerii 

cetăţenilor Republicii 

Moldova angajaţi la 

muncă în străinătate 

Acordarea de asistenţă  

persoanelor reîntoarse în 

ţară prin antrenarea lor în 

programe vizînd piaţa 

forţei de muncă, inclusiv 

atragerea la cursuri de 

formare profesională 

Anual Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei  

Număr de 

persoane 

antrenate în 

programe de 

formare  

profesională 

din 

categoria 

celor 

reîntoarse în 

ţară; număr 

de persoane 

angajate în 

cîmpul 

muncii 

raportat la 

numărul 

total 

 Rezina  

S-a acordat asistenţă la 12 persoane reîntoarse în ţară, dintre care 3 

au fost plasate în cîmpul muncii, inclusiv 1 femeie. 

Acţiune 

realizată 

parţial 

7. Asigurarea accesului la servicii de calitate 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) cadru normativ elaborat şi adoptat; 

b) serviciu creat, număr unic pentru apeluri de urgenţă funcţional; 

c) acces sporit la informare şi educarea consumatorilor; 

d) materiale informative editate şi distribuite; 

e) persoane cu dizabilităţi din mediul urban/rural informate 
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54 

 

 

Sporirea accesului la 

informare şi educarea 

consumatorilor 

 

1) Intensificarea procesului 

de difuzare a informaţiei 

privind drepturile 

consumatorilor prin 

efectuarea unor vizite de 

consultanţă destinate 

cetăţenilor şi agenţilor 

economici în toate 

raioanele republicii 

Perma

nent 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Economiei; 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorilor; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de 

unităţi 

administrativ-

teritoriale în 

care au avut loc 

vizite de 

consultanţă; 

număr de vizite 

de consultanţă 

efectuate; 

număr de 

beneficiari 

.  

Bălţi 

Procesul de difuzare a informaţiei privind drepturile 

consumatorilor se efectuiază prin intermediul răspunsurilor la 

petiţiile cetăţenilor în formă scrisă, la întrebările puse în direct 

la emisiunile televizate BTV, informaţiile plasate pe pagina-

web.Actualmente se desfăşoară consultările publice asupra 

proiectului de decizie a Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la 

aprobarea Planului teritorial de acţiuni privind realizarea 

Strategiei în domeniul apărării drepturilor consumatorilor”. 

 

Rîşcani 

Agenţia pentru protecţia consumatorilor în raionul Rîşcani a 

efectuat vizite de consultanţă destinate cetăţenilor şi agenţilor 

economici din localităţile raionului, efectuate  vizite de 

consultanţă în 8 localităţi, 34 de beneficiari 

Şoldăneşti  

În cele 4 centre de sănătate permanent se duce lucrul de 

informare privind prevenirea şi reducerea consumului de tutun 

şi alcool. S-au efectuat discuţii particulare cu pacienţii bolnavi 

de afecţiuni cronice,asupra cărora consumul de tutun şi alcool 

poate avea consecinţe mai grave (aproximativ 15000 

beneficiari. 

S-au petrecut două campanii de informare a populaţiei privind 

daunele consumului de tutun şi alcool, inclusiv prin 

intermediul mass-mediei locale(aproximativ 30000 

beneficiari). 

La Consiliile medicale pe parcursul a. 201, de două ori s-a pus 

în discuţie tema prevenirii şi reducerii consumului de tutun şi 

alcool. 

De două ori pe an s-au petrecut campanii de informare a 

elevilor din toate instituţiile de învăţămînt(aproximativ 4000 

beneficiari). 

Călăraşi  

În perioada iunie-august 2013 Secţia Economie a Consiliului 

raional, în colaborare cu organizaţiile de consumatori a 

petrecut în localităţile raionului 11 seminare cu agenţii 

economici din raion privind  drepturile consumatorilor 

 

 

Acţiune 

realizată 

parţial 
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Rezina  

Prin intermediul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor  au 

fost instruite 57 persoane agenţi economici şi consumatori din 

cadrul raionului Rezina. Au fost distribuite 37 broşuri „Ghid 

Pentru Protecţia Consumatorului” 

2) Elaborarea conceptului 

„Telefonul Copilului” 

(numărul 116) 

 

Anul 

2013 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Consiliul Naţional 

pentru Drepturile 

Copilului 

Concept 

elaborat, 

adoptat şi  

implementat 

 

  

3) Editarea de broşuri şi  

pliante care să  

familiarizeze consumatorii 

cu particularităţile 

calitative şi ecologice ale 

produselor şi serviciilor 

oferite  

şi să descrie modalităţile de 

protejare a consumatorilor 

împotriva  

produselor şi serviciilor 

necalitative sau periculoase 

Anual 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Economiei; 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorilor; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

materiale 

informative 

editate şi 

distribuite 

Rîşcani 

Se editeză şi repartiziază de către angajaţii secţiei economie, 

broşuri şi pliante care familiarizează consumatorii cu 

particularităţile calitative şi ecologice ale produselor şi 

serviciilor, cu descrierea modalităţilor de protejare a 

consumatorilor împotriva produselor şi serviciilor necalitative. 

Anual se organizează seminare cu tema dată Comisia mixtă  a 

examinat condiţiile de păstrare şi realizare în unităţile 

comerciale. 

Şoldăneşti  
În anul 2013 a fost asigurat venitul lunar minim pentru 985 

familii, achitîndu-se ajutor social în suma 690000 lei 

Călăraşi 
În ajunul Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorului Au 

fost distribuite în jurul a 90 broşuri 

Realizată 

parţial 

4) Derularea unor acţiuni 

speciale (seminare, 

reuniuni etc.) în colaborare 

cu organizaţiile  

de consumatori, inclusiv de 

Ziua Mondială a 

Drepturilor 

Consumatorului 

Anual

, în 

luna 

martie 

 

Ministerul 

Economiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

acţiuni speciale 

desfăşurate; 

număr de 

participanţi 

Rîşcan 

S-a organizat seminar cu tema: Prevenirea combaterea 

practicilor ce afectează interesele legale a consumatorului, 

responsabilităţile agenţilor economici. 28 de participanţi 

   Călăraşi 

 În perioada iunie-august 2013 Secţia Economie a Consiliului 

raional, în colaborare cu organizaţiile de consumatori a 

petrecut 11 seminare privind  drepturile consumatorilor cu 

agenţii economici din raion. 

Bălţi 

În perioada 14.11.2013-22.11.2013, în 6 instituţii de 

învăţămînt din subordinea DÎTS au avut loc şedinţe de 

informare a elevilor şi profesorilor în domeniul prevenirii şi 

Realizată 

parţial 
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 combaterii practicilor care afectează drepturile şi interesele lor 

legale, abordînd problemele ce ţin de protecţia 

consumatorului. De asemenea, la 28 noiembrie 2013, în 

incinta LT “M. Lomonosov” a avut loc şedinţa de informare 

pentru elevii din li ceele cu predare în limba rusă. 

Realizat 

5) Asigurarea accesibilităţii 

informaţiei privind 

drepturile consumatorului 

pentru persoanele cu 

dizabilităţi 

Perma

nent 

Ministerul 

Economiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei 

Număr de 

persoane cu 

dezabilităţi din 

mediul 

urban/rural 

informate 

 

 

 

 

Bălţi 

Prin intermediul asistenţilor sociali şi lucrătorilor sociali ai 

DAS şi PF se aduce la cunoştinţa persoanelor cu disabilităţi 

informaţii de interes public, inclusiv despre drepturile lor ca 

consumatori.Circa 2000 persoane informate. 

 Rîşcani 

Este asigurată accesibilitatea informaţiei privind drepturile 

pentru persoanele cu dezabilităţi prin intermediul Biroului 

comun de informaţii şi servicii, care activiază în raion şi se 

deplasează săptămînal în toate primăriile.urban -70 persoane, 

rural- 299 persoane 

Călăraşi  

În cadrul IMSP CS Călăraşiau fost instruiţi 49 medici şi 79 

asistente medicale. Este plasată informaţie accesibilă în toate 

IMSP din raion. 

Realizat 

55 

 

 

 

Crearea  

premiselor de creştere 

a gradului de  

siguranţă alimentară 

prin armonizarea 

cadrului normativ cu 

legislaţia comunitară 

şi cu standardele 

Armonizarea cu legislaţia 

comunitară a 

reglementărilor tehnice din 

domeniul agroalimentar şi 

a normelor sanitar-

veterinare 

 

 

Anual Ministerul 

Agriculturii  

şi Industriei 

Alimentare 

Număr de acte 

normative 

promovate şi 

adoptate 

 Realizată 

parţial 
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Codex Alimentariu 

 

 

        

Supli

ment

ar 

Ungh

eni 

 

2. Reforma 

sistemului de 

protecţie socială a 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

a) Crearea Serviciului 

social „Echipa mobilă” 

Începî

nd cu 

luna 

mai 

2013 

Direcţia Asistenţă 

Socială şi Protecţie 

a Familiei Ungheni  

Serviciului 

specializat creat 

pentru 

persoanele cu 

dizabilităţi 

severe. 

80% A fost creat 

Serviciul social 

„Echipă mobilă”  

Beneficiază 25 

persoane  

b) Crearea Serviciului 

social „Respiro”. 

Începî

nd cu 

octom

brie 

2013 

Direcţia Asistenţă 

Socială şi Protecţie 

a Familiei Ungheni  

Serviciului 

specializat creat 

pentru 

persoanele cu 

dizabilităţi 

severe 

80% A fost creat 

serviciul social 

„Respiro”. 

Beneficiari - 5 

persoane 

c) Crearea Serviciului 

social „Casă comunitară”. 

Începî

nd cu 

dece

mbrie 

2013 

Direcţia Asistenţă 

Socială şi Protecţie 

a Familiei Ungheni  

Serviciului 

specializat creat 

pentru 

persoanele cu 

dizabilităţi 

70% 

Casa este în proces de dotare cu mobilier necesar. 

A fost creat 

Serviciul social 

„Casă 

comunitară”. 

d) Dezvoltarea Serviciului 

social Asistenţă personală. 

Anul 

2013 

Direcţia Asistenţă 

Socială şi Protecţie 

a Familiei Ungheni  

Numărul de 

beneficiari 

30% - din cauza lipsei unităţilor necesare de asistent 

personal. 

Beneficiari - 59 

persoane, 283 

de persoane cu 

dizabilităţi 

asistate. 

e) Prestarea serviciului 

social  

Plasament familial pentru 

adulţi. 

Anul 

2013 

Direcţia Asistenţă 

Socială şi Protecţie 

a Familiei Ungheni  

Numărul de 

beneficiari  

100% Au fost plasate 

23 persoane  

f) Acordarea serviciilor 

sociale în cadrul Centrului 

pentru persoanele fără 

adăpost. 

Anul 

2013 

Direcţia Asistenţă 

Socială şi Protecţie 

a Familiei Ungheni  

Numărul de 

beneficiari  

100% Au fost plasaţi 

în Centru 20 

persoane  

g) Repartizarea foilor de 

tratament balneo- 

sanatorial. 

Anul 

2013 

Direcţia Asistenţă 

Socială şi Protecţie 

a Familiei Ungheni  

Bilete  

repartizate  

100% Au fost eliberate 

116 de bilete  

persoanelor cu 

dizabilităţi. 

h) Acordarea 

compensaţiilor pentru 

deservirea cu transport. 

Anul 

2013 

Direcţia Asistenţă 

Socială şi Protecţie 

a Familiei Ungheni  

Numărul de 

beneficiari  

100% Au beneficiat de 

compensaţie 

locomotorii 342 

persoane cu 

dizabilităţi. 

i) Acordarea  Anul Direcţia Asistenţă Numărul de 100% Au beneficiat de 
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compensaţiilor la 

transportul public. 

2013 Socială şi Protecţie 

a Familiei Ungheni  

beneficiari compensaţie 

pentru transport 

public 4399 

persoane cu 

dizabilităţi. 

8. Asigurarea dreptului la ocrotirea sănătăţii 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ;  

b) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

c) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

d) încălcări depistate; 

e) campanii de informare desfăşurate; 

f) acces al pacienţilor la servicii medicale de calitate consolidat; 

g) evaluare realizată a accesului la servicii de sănătate al persoanelor de etnie romă, al persoanelor cu dezabilităţi şi al persoanelor infectate cu HIV/SIDA.  

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporirea accesului 

pacienţilor la servicii 

medicale de calitate 

 

 

 

 

1) Dezvoltarea asistenţei 

medicale primare şi a 

asistenţei medicale 

comunitare (îngrijiri la 

domiciliu, îngrijiri paliative 

etc.) 

Anul 

2014 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Compania 

Naţională de 

Asigurări  

în Medicină;  

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

instituţii 

medicale primare 

cu statut juridic 

autonom din 

localităţile rurale 

 

 

. 

 

 

 

Bălţi 

Pe 18 septembrie 2013 a fost deschis centrul medico-social 

“”Rebeca” care prestează servicii medico-sociale pentru 

oamenii în etate, ce  beneficiază de serviciile asistenţilor 

medicali, care le asigur tratament medical de calitate, ajutor la 

menaj şi la cumpărăturiÎn municipiul Bălţi funcţionează 6 

centre de sănătate şi 2 oficii ale medicului de familie în satul 

Elizaveta şi satul Sadovoe (care intră în componenţa 

municipiului). În cadrul centrelor sus numite activează 110 

medici de familie. 

Rîşcani 

Este asigurată accesibilitatea informaţiei privind drepturile 

pentru persoanele cu dezabilităţi prin intermediul Biroului 

comun de informaţii şi servicii, care activiază în raion şi se 

deplasează săptămînal în toate primăriile.urban -70 persoane, 

rural- 299 persoane 

Călăraşi 

În cadrul raionului activează 7 Centre de Sănătate autonome: 

Călăraşi, Bravicea, Sipoteni, Onişcani, Pîrjolteni,Vălcineţ, 

Vărzăreştii Noi –Pituşca, şi 17 Oficii a Medicilor de Familie 

din cadrul IMSP CS Călăraşi. 

Singerei  

imsp CS Sîngerei – servicii de îngrijiri medicale la domiciliu s-

au efectuat în 2013 total 1400 vizite (contractate de CNAM). 

 

Realizat 
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58 

 

 

 

 

 

 

Promovarea unui 

mod de viaţă sănătos 

în rîndul populaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

1) Desfăşurarea 

campaniilor de informare 

referitoare la măsurile de 

prevenire şi reducere a 

consumului de tutun şi 

alcool 

Anual Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tineretului  

şi Sportului; 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină; 

instituţia 

publică 

naţională a 

audiovizualul

ui Compania 

„Teleradio-

Moldova”; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

campanii de 

informare 

desfăşurate; 

număr de 

participanţi  

 

Bălţi. 

Medicii narcologi au organizat prelegeri în instituţiile de 

învăţămînt, convorbiri televizate la televiziunea locală, s-au 

scris articole în presa locală. În holul blocului central al 

spitalului au fost rulate filme video despre dauna fumatului, 

narcomaniei şi alcoolismului, precum şi măsurile de prevenire 

a factorilor nocivi. 

 

Întru îndeplinirea Hotărîrii Guvernului RM nr. 82-d din 

16.06.2004, dispoziţiei primarului nr. 569 din 01.07.2004 şi 

ordinului secţiei sănătate nr. 89-b din 16.07.2004 este interzis 

fumatul în instituţiile medico-sanitare. În toate subdiviziunile şi 

holurile instituţiilor medico-sanitare sînt difuzate prin sistema 

TV audio spoturi informaţionale, inclusiv şi prevenirea şi 

reducerea consumului de tutun. Se organizează în instituţiile 

medico-sanitare prelegeri, convorbiri în grup şi individuale 

pentru pacienţi ambulatori şi cei spitalizaţi. 

Rîşcani 

Sa desfăşurat campania de informare în toate instituţiile 

medicale şi de învăţămînt.S-a organizat instruirea lucrătorilor 

medicali, lecţii, convorbiri la orele dirigintelui în şcoli, prin 

pliante, publicarea informaţiei în ziarul raional. 

Soroca 

Asigurarea informaţie persoanelor prin intermediul 

personalului medical, despre necesitatea promovării unui mod 

de viaţă sănătos.Informarea, promovarea unui mod de viaţă 

sănătos ,  

Contribuirea autorităţilor publice locale şi a Centrelor de 

Sănătate pentru cultivarea culturii, unui regim de viaţă sănătos. 

Călăraşi 

  Prin decizia Consiliului raional nr. 01/14 din 26.01.2012 au 

fost aprobate Programul de acţiuni de diminuare a fumatului 

pînă în a. 2016 şi componenţa grupului de lucru pentru 

coordonarea şi realizarea programului.  

 De către colaboratorii IP Călăraşi a fost desfăşurate 47 lecţii în 

instituţiile de învăţămînt la compartimentul dat şi 9 întruniri cu 

cetăţenii, în cadrul cărora au fost abordate problemele din 

domeniul dat. 

   IMSP CS Călăraşi a organizarât 2 campaniişi efectuat 1 

studiu-anchetă privind consumul de alcool şi tutun a populaţiei 

din raion. 

 Serviciul de  Sănătate Publică Călăraşi a petrecut: 

- Consum alcool: 

prelegeri- 42;  convorbiri- 390;                              -Tabagism:                                           

Realizat 
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prelegeri-49;                                         Convorbiri- 419. 

La 31 mai s-au desfăşurat măsuri dedicate Zilei Mondiale 

„Fără tutun”, în cadrul căreia au fost  petrecute în diferite 

colective 30 prelegeri, 27 convorbiri, editate 11 buletine 

sanitare,s-a petrecut un seminar informativ cu primarii  privind 

unităţile ce comercializează articole din tutun amplasate în raza 

de 50 m de la instituţiile şcolare şi preşcolare în fiecare 

localitate cu propunerea  de sustragere a autorizaţiei de comerţ 

cu articole din tutun 

 SingereI 

S-au efectuat companii de informare a populaţiei în luna 

octombrie 2013 şi luna noiembrie: 2 octombrie 2013 Ziua 

Mondială fără alcool – prelegeri 16 şi convorbiri 59; 21 

noeimbrie 2013 Ziua Mondială fără tutun - prelegeri 23 şi 

convorbiri  55. 

Ungheni 

În 33 de comunităţi desfăşurate campanii de informare 

referitoare la măsurile de prevenire şi reducere a consumului 

de tutun şi alcool 

59 Sporirea accesului 

persoanelor la servicii 

medicale asigurate 

Organizarea campaniilor de 

informare despre serviciile 

de sănătate garantate, 

precum şi despre drepturile 

şi obligaţiile beneficiarilor 

în sistemul asigurării 

obligatorii de asistenţă 

medicală 

 

Anual Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

Număr de 

campanii de 

informare 

desfăşurate; 

număr de 

beneficiari 

Bălţi 

Asigurarea drepturilor populaţiei la servicii medicale calitative 

este demonstrată prin numărul de vizite efectuate în Centrele 

de Sănătate şi la domiciliu. În 2013, la momentul actual, - 

330928 vizite – (comparativ – în anul 2012 – 317676 vizite, 

2011 - 464257). În cadrul examinărilor profilactice au fost 

examinate 52634 persoane – 85 % (în anul 2012 – 87%, 2011 – 

83%). Au fost depistate patologii în 10200 cazuri – 19% (2012 

– 12%, 2011 – 12,7 %), la 43 % persoane au fost depistaţi 

factori de risc pentru dezvolatrea patologiei crоnice (în a. 2012 

– 40 %, 2011 – 26%). 

Un compartiment deosebit în activitatea medicilor de familie 

este protejarea sănătăţii mamei şi copilului în conformitate cu 

Ghidul naţional de Perinatologie, strategia Programului 

naţional de ameliorare a asistenţei medicale perinatale, Legii 

privind drepturile copilului, Standardele de supraveghere ale 

copiilor şi gravidelor în condiţii de ambulatoriu. IMSP 

“Centrul Stomatologic mun. Bălţi”, în cazul persoanelor 

ţintuite la pat, acordă asistenţă stomatologică la domiciliu. Au 

beneficiat de asistenţă stomatologică la domiciliu 37 pacienţi. 

Au fost solicitaţi terapeuţi, protezişti, dar în deosebi medicii 

chirurgi. În secţiile cardiologie, traumatologie şi neurologie a 

Realizat 
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SCMB pe lîngă asistenţa medicală de îngrijire a pacienţilor se 

acordă şi asistenţă medicală de îngrijire a persoanelor 

singuratice, de vîrstă înaintată în stare gravă şi medie, şi anume 

asistenţa nurselor. 

îşcani 

Masă rotundă în mun. Bălţi cu participarea mass-media locală, 

publicarea anunţurilor, informaţiei despre asigurarea medicală 

oblgatorie în ziarul raional, televiziune, sait. Participarea la 

şedinţele cu primarii localităţilor, informarea populaţiei la 

adunările de obşte, prin intermediul CMF, CS, spital, salvare, 

postere, panouri în locuri publice 

Călăraşi 

IMSP CS Călăraşi, de comun cu CNAM,  a organizat 8 

campanii de  informare în Centrele de Sănătate Călăraşi, 

Bravicea,  Sipoteni, Vălcineţ, Pîrjolteni, Onişcani, Vărzăreştii 

Noi-Pituşca. 

Singerei 

În toate instituţiile medicale sînt afişate 

  la loc vizibil informaţia privind 

 serviciile de sănătate acordate şi  

Drepturile şi obligaţiunile pacienţilor 

9. Asigurarea dreptului la protecţie socială 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ;  

b) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

c) standarde minime de calitate elaborate pentru serviciile de asistenţă socială adresate adulţilor; 

d) venit lunar minim garantat pentru familiile defavorizate asigurat; 

e) implicarea asigurată şi garantată a asociaţiilor persoanelor cu dezabilităţi în elaborarea politicii de stat în domeniul de referinţă; 

f) regulament cu privire la evidenţa, modul de repartizare şi utilizare a locuinţelor sociale elaborat. 

  3) Asigurarea unui venit 

lunar minim garantat 

pentru familiile 

defavorizate prin acordarea 

ajutorului social stabilit în 

funcţie de venitul global 

mediu lunar al fiecărei 

familii 

Perma

nent 

Ministerul  

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Finanţelor; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de familii 

beneficiare 

  

Bălţi 

Se acordă servicii sociale primare şi servicii sociale 

specializate. Se acordă următoarele servicii sociale primare: 

a) Servicii de deservire socială la domiciliu se acordă 

persoanelor în etate singuratice şi persoanelor neapte prin 

intermediul asistenţilor sociali ce activează pe lîngă DAS şi PF.  

b) Servicii ale cantinelor sociale se acordă în 3 cantine care 

funcţionează în baza contractelor cu agenţii economici, 2 pe 

lîngă SRL “Incomlac”, SRL Casa Mare “Ţărăncuţa” - 1.  

c) Acordarea ajutorului material. Din mijloacele Fondului 

municipal de susţinere socială a populaţiei.  

d) Se acordă serviciile comunitare prin intermediul asistenţilor 

sociali. Sarcina de bază este identificarea persoanelor ce se află 

 

Realizat 
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în situaţii de dificultate şi acordarea asistenţei pentru primirea 

ajutorului social prin consultare, informare, examinarea 

fiecărui caz aparte, precum şi o evaluare complexă a persoanei 

şi a necesităţilor individuale. Serviciul respectiv la fel 

realizează funcţiile de constatare a îndemnizaţiei sociale şi a 

îndemnizaţiilor pentru perioada rece a anului categoriilor de 

populaţie cu un nivel mic de trai în baza evaluării veniturilor 

lunare ale familiei.  

Serviciile sociale specializate – sînt serviciile, ce se acordă de 

specialişti în ceea ce ţine de acordarea serviciilor de susţinere, 

reabilitare şi dezvoltare a capacităţilor individuale a 

persoanelor în situaţii de dificultate. 

Se asigură acordarea serviciilor de tip familial copiilor ce au 

rămas fără grija părinţilor.  

 42 copii ce au fost adoptaţi dintre care 42 primesc 

îndemnizaţii pentru întreţinere. La fel se acordă servicii în Casa 

pentru copii de tip familie unde se educă şi se întreţin 3 copii 

abandonaţi, întreţinerea cărora are loc din mijloacele bugetare 

municipale. 

Sînt deserviţi 1082 persoane la domiciliu. 

Lunar sînt deserviţi 100 persoane în cantinele sociale. 

Finanţarea serviciilor are loc din Fondul municipal de susţinere 

a populaţiei. Costul unui prînz constituie 22, 0 lei. În perioada 

de 11 luni numărul beneficiarilor a constituit 804 persoane şi 

corespunzător cheltuielile au constituit 530,845 mii lei. 

 

În perioada de 12 luni ale anului 2013 s-a acordat ajutor 

material pentru 9142 persoane, în sumă totală de 3954050 lei.  

Prin decizia Consiliului administrativ s-a acordat ajutor 

material  pentru 969 persoane în sumă 823, 550 lei. 

Pentru şcolarizarea copiilor au primit ajutor material 582 

familii, în sumă de 400, 0 mii lei.  

27 de asistenţi sociali.  

Servicii sociale de specialitate se acordă prin intermediul a 9 

centre sociale din municipiu.  

346 copii se află sub tutela, dintre care 195 primesc indexaţii 

lunare pentru tutelă, a cîte 600 lei pentru copil.  

În anul 2013 a fost asigurată odihna de vară gratuită în taberele 

de odihnă a copiilor din familiile social-vulnerabile. Foile de 

odihnă au fost alocate de MMPSF. 

În acest scop DAS şi PF a primit 287 foi de odihnă în 

“Dumbrava-Albă” din mun. Bălţi (280 copii) şi “Vadul-lui-

Vodă. 

Rîşcani 
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În anul 2011 a fost perfectate 11217 cereri pentru ajutor 

social,dintre care 4021 de familii a beneficiat de ajutor pentru 

perioada rece. 

În anul 2012 a fost perfectate 6074 de cereri pentru ajutor 

social, dintre care 2750 de familii a beneficiat de ajutor social 

şi 4065 familii a beneficiat de ajutor pentru perioada rece. 

În anul 2013 a fost perefectate 2984 de cereri pentru ajutor 

social dintre care 831 familii au beneficiat de ajutor social şi 

1586 familii au beneficiat de ajutor pentru perioada rece.  

Total a fost perfectate -20275 de cereri  

Au beneficiat de ajutor social-7602 familii 

Au beneficiat de ajutor pentru perioada rece-9700 familii 

Călăraşi 

    Pe perioada anului 2013 a fost alocat ajutor social la 769 

familii în sumă de 2.418.069 lei 

   Servicii sociale pentru toate categoriile de beneficiari de 

asistenţă socială în raionul Călăraşi activează: 

 Asistenţă parentală profesionistă 

 Casă de tip familial 

 Locuinţă protejată 

 Îngrijire la domiciliu 

 Azilul pentru persoanele în vîrstă şi cu disabilităţi 

 Asistenţă socială comunitară 

 Centrele Multifuncţionale din or. Călăraşi, s. 

Horodişte, s. Hîrjauca 

Implementate anul 2013: 

 Sprijin familial şi reintegrare 

 Asistenţă parentală profesionistă de răgaz 

Sîngerei 

Informarea populaţiei despre modul solicitării prestaţiei 

ajutorului social şi/sau ajutorului pentru perioada rece a anului, 

instruirea continuă a asistenţilor sociali comunitari pentru 

deservirea cît mai eficace a beneficiarilor. 

Procesarea, verificarea şi aprobarea cererilor (asistentul social 

comunitar, specialist DASPF/verificator, manager de raion). 

Rezina 

Au u fost examinate şi acordate ajutoare sociale pentru 2235 de 

persoane 
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5) Lansarea în toate 

raioanele republicii a 

săptămînii sub genericul 

„Toţi diferiţi – toţi egali” 

Anual

, în 

luna 

dece

mbrie 

Ministerul 

Muncii,  

Protecţiei 

Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Culturii; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de acţiuni 

realizate; 

categorii şi 

număr de 

beneficiari 

  

Bălţi 

Se organizează anual Săptămîna „Toţi diferiţi-toţi egali”. 

Masa rotundă „Pentru diversitate împotriva discriminării”; 

Concurs „Feminitatea cheia succesului în viaţă” 

2 traininguri de dezvoltare a abilităţilor personale. 

2 atelere de lucru. 

2 expoziţii tematice. 

1 iarmaroc.. 

Şedinţa clubului psihologilor practicieni, etc 

Rîşcani 

Toate persoanele asigurate au drepturi egale la stabilirea 

pensiei, ş.a. prestaţii sociale, la concediu medical plătit, 

beneficiază de indemnizaţie de deces. 

Şoldăneşti 

Desfăşurarea seminarului cu tematica  

„ Interpretarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor 

cu dizabilităţi prin prisma responsabilităţilor APL, judiciarului 

şi a societăţii civile. Beneficiari-17 persoane: funcţionari APL, 

judecători, procurori, societatea civilă. 

Călăraşi 

În cazul bolnavilor din familii social defavorizate au  fost 

alocate 56 poliţe de asigurare medicală din contul APL. 

Realizat 

 

10. Asigurarea dreptului la un mediu sănătos 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

b) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

c) drept la apă şi sanitaţie asigurat; 

d) sisteme construite de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor reziduale; 

e) sistem informatic constituit de monitorizare a mediului. 

64 

 

Asigurarea dreptului 

la apă  

 Anii 

2013–

Ministerul 

Mediului; 

Număr de instalaţii 

reabilitate; lungimea 
Rîşcani 

S-a construit 20 km de apeduct.şi 3 km. 200m. de 

Realizată parţial 
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şi sanitaţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Construcţia şi 

reconstrucţia sistemelor de 

alimentare cu apă, de 

canalizare şi de epurare a 

apelor reziduale 

2014 

 

 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

reţelelor reabilitate canalizare, s-au conectat 800 persoane la apeduct. Se 

construeşte o staţie de epurare la primăria Costeşti în 

valoare de 248 mii de euro. 

Şoldăneşti 

În anul 2013, în raionul Şoldăneşti au fost construite 5 

sisteme de alimentare cu apă, de o lungime totală a 

reţelelor de 29.3 km. 

În or. Şoldăneşti s-au efectuat lucrări de reconstrucţie a 

sistemului de canalizare şi epurare, inclusiv 

reconstrucţia: unei staţii de pompare; două staţii de 

epurare, şi a unui segment de reţea cu o lungime de 2.5 

km.  

Este în curs de realizare proiectul pilot regional 

„Managementul Deşeurilor Solide în Şoldăneşti” 

Călăraşi 

Pe parcursul anului 2013 au fost construite  sisteme de 

alimentaţie cu apă în satele Căbăieşti şi Pituşca în sumă 

totală de  4 493 mii lei. 

 Sisteme de canalizare şi epurare a apelor reziduale  în or. 

Călăraşi (Vătămăneasa) şi primăria Tuzara în sumă de 

9,3 mln. Lei. 

 

  De către Centrul de Sănătate Publică s-a efectuat 

analiza calităţii apei în toate localităţile raionului. 27 

primării au fost informaţi despre calitatea apei. 

S-au petrecut 10 prelegeri şi 24 convorbiri privind 

calitatea apei şi înfluenţa ei  asupra sănătăţii. 

 



46 
 

5) Informarea populaţiei cu 

privire la măsurile de 

îmbunătăţire a calităţii apei 

potabile 

Anual Ministerul 

Mediului; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de acţiuni de 

informare realizate; 

rata în % a populaţiei 

informate din mediul 

urban/rural 

  

 

 

 Bălţi 

Cetăţenii municipiului sînt informaţi prin intermediul 

televiziunii locale, publicaţii în presă şi întîlniri ale 

conducătorului ÎM „Regia-Apă-Canal” şi şefului DGM a 

primăriei despre calitatea apei potabile din municipiu.  

emisiuni în eter direct la televiziunea locală BTV 

Rîşcani 

S-au organizat 2 mese rotunde cu experţii internaţionali 

GIZ, 15 vizite în teren în vederea studierii şi 

implementării proiectelor de aprovizionare cu apă , 

întîlniri cu administraţia locală şi utilizatorii de apă  

Vizită de studiu în Polonia a 20 persoane din raion 

organizată de GIZ. 

Şoldăneşti 

Permanent în colaborare cu Inspecţia ecologică de stat 

APL informaeză populaţia despre măsurile necesare de 

întreprins în scopul îmbunătăţirii calităţii apei potabile.A 

fost difuzată o emisiune la televiziunea locală. 

S-au desfăşurat concursurile raionale: „Rîu curat de la sat 

la sat” şi „ Cea mai modernă, mai salubră şi amenajată 

localitate”. (aproximativ 20000 beneficiari). 

 50 % populaţie informată 

Realizat 
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65 Managementul 

integrat al deşeurilor 

şi al substanţelor 

chimice toxice 

Depozitarea controlată şi 

distrugerea deşeurilor şi a 

substanţelor chimice 

toxice, remedierea solurilor 

poluate, inclusiv 

implementarea Acordului 

dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Organizaţia 

pentru Întreţinere şi 

Aprovizionare a Alianţei 

Nord-Atlantice (NAMSO) 

privind distrugerea 

pesticidelor şi produselor 

chimice periculoase în 

Republica Moldova 

Anul 

2013 

Ministerul 

Mediului; 

Ministerul 

Apărării; 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul 

Afacerilor  

  Interne;  

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Cantităţi de deşeuri şi 

substanţe chimice 

toxice acumulate, 

păstrate în depozite şi 

distruse; suprafaţa 

solurilor remediate 

 

 

Bălţi 

Pe poligonul municipal nu au fost dislocate deşeuri şi 

substanţe chimce toxice. În cazul depistării unor astfel de 

cazuri se face verificarea minuţioasă de către serviciile 

abilitate şi evacuarea lor în locurile destinate (mun. 

Chişinău). 

Se efectuiază recultivarea deşeurilor menajere anual în 

baza proiectelor ecologice şi din mijloacele alocate din 

bugetul municipal. (în anul 2012 s-a micşorat suprafaţa 

de păstrare cu 2 hectare.  

Acumularea deşeurilor  - 1 milioane tone). 

Rîşcani 

Nu au fost întreprinse acţiuni deoarece au fost finalizate 

în anii precedenţi. 

În raionul Şoldăneşti nu există depozite cu deşeuri de 

pesticide şi produselor chimice periculoase ce ar pune 

sub pericol mediul înconjurător. 

Călăraşi 

Pesticidele inutilizabile şi interzise sunt depozitate 

centralizat la depozitele din Primăria Onişcani -32,730 

tone şi SA”Fertilitate” or. Călăraşi -99,550 tone. Total 

132,280 tone. 

Este asigurată paza paramilitară a depozitelor. 

Necătînd la numeroasele adresări către Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul 

Apărării a Republicii Moldova evacuarea deşeurilor  de 

pesticide în cadrul proiectului, finanţat de NATO, n-a 

demarat 

 

Realizat 

73 Consolidarea 

mecanismului 

instituţional privind 

egalitatea de şanse 

între femei şi bărbaţi 

1) Consolidarea 

capacităţilor unităţilor 

gender în cadrul 

autorităţilor administraţiei 

publice centrale şi locale 

Anul 

2013 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice 

centrale şi 

locale 

Număr de instruiri 

realizate; număr de 

persoane instruite din 

cadrul autorităţilor 

administraţiei publice 

centrale  

şi locale  

Rîşcani 

În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din 

raion este asigurată consolidarea mecanismului 

instituţional privind egalitatea de şanse între femei şi 

bărbaţi,: la ocuparea funcţiilor vacante, numirea în funcţii 

de conducere ş.a. 

Călăraşi 

În cadrul mesei rotunde din 11.12.2013, la care au 

participat  24 funcţionari publici,  

 s-a abordat problema egalităţii şanselor de accedere la 

funcţii publice de conducere şi execuţie indiferent de 

gen. 
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74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea 

drepturilor 

minorităţilor 

naţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Organizarea de mese 

rotunde, conferinţe, 

dezbateri şi alte activităţi 

pentru promovarea 

standardelor internaţionale 

privind drepturile 

minorităţilor naţionale 

Perma

nent 

 

Biroul Relaţii 

Interetnice; 

Centrul 

pentru 

Drepturile 

Omului; 

Academia de 

Ştiinţe  

a Moldovei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de activităţi 

realizate; categorii şi 

număr de beneficiari 

- Bălţi 

În scopul promovării valorilor universale în domeniul 

respectării şi apărării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, promovării păcii, armonizării 

relaţiilor interetnice, păstrării tradiţiilor şi culturii 

popoarelor conlocuitoare se desfăşoară anual diverse 

manifestări culturale şi de sensibilizare a populaţiei, la 

care participă reprezentanţi ai organizaţiilor etnoculturale 

din municipiu, organizaţiilor de apărare a drepturilor 

omului, subdiviziunilor primăriei etc. 

 Pentru a marca Ziua Internaţional a Romilor, în acest an, 

s-a organizat un şir de acţiuni menite să contribuie la 

susţinerea etniei în cauză. Astfel, pe 8 aprilie a fost 

desfăşurat în incinta Gimnaziului nr. 4 cu suportul 

conducerii şi a corpului didactic al instituţiei de 

învăţămînt în cauză, în colaborare cu organizaţiile 

etnoculturale ale romilor din municipiu, un concert 

susţinut de copiii gimnaziului şi ansamblul “Luludi” 

format pe lîngă Comunitatea Romilor din mun. Bălţi 

„Şatro”.  

- Pe 9 aprilie pentru 40 de copii de etnie romi din 

municipiu, a fost organizată vizionarea gratuită a unui 

film pentru copii în cinematograful „Patria”, şi o masă 

dulce. 

- Din 17 iulie pînă la 30 iulie, în Pinacoteca „A. 

Cantemir” a fost organizată expoziţia de fotografii cu 

genericul “Bunătatea va salva lumea” în cadrul 

proiectului “Eu aleg bunăvoinţa”, în colaborare cu 

Centrul Republican al Organizaţiilor Neguvernamentale 

“Armonie” şi dedicată Zilei internaţionale a prieteniei – 

30 iulie. În cadrul expoziţiei au fost prezentate 60 de 

fotografii ale diferitor oameni din diferite colţuri ale 

lumii, de diferită vîrstă, naţionalitate şi credinţă, care 

emană bunătatea, bunăvoinţa şi toleranţa.  

- Pe 6 august 2013 în incinta Primăriei mun. Bălţi s-a 

desfăşurat masa rotundă cu referire la priorităţile 

implementării Hotărîrii Guvernului RM nr. 494 din 

08.07.2013 şi a Planului municipal de acţiuni privind 

susţinerea populaţiei de etnie romă din municipiul pentru 

anii 2011 – 2015 aprobat prin decizia nr. 3/11 din 

29.03.2012 a Consiliului mun. Bălţi. Activitatea 

respectivă a fost organizată şi desfăşurată de către 

Primăria municipiului Bălţi în colaborare cu Centrul 

Naţional al Romilor din Chişinău. 

Realizat 
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- în cadrul Festivalului etniilor, ediţia a XIII, la 

Biblioteca muncipală s-a organizat o masă rotundă cu 

genericul „Sîntem diferiţi, dar conveţuim în acelaşi oraş. 

Rîşcani 

La  19 septembrie s-a organizat festivalul „Unitate prin 

diversitate” la care au participat reprezentanţii  tuturor 

etniilor ce locuesc pe teritoriul raionului La biblioteca 

publică se desfăşoară discuţii la masa rotundă. Au 

participat 64 persoane 

Şoldăneşti 

Desfăşurarea în parteneriat cu Fondul „Elizabeta” a unei 

şedinţe de lucru pe tema implementării Planului de 

acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă pentru 

anii 2011-2015  

Călăraşi 

Masă rotundă cu subiectul : “Accesul sporit al fetelor şi 

băieţilor romi la educaţia preşcolară”; 

    Şedinţă comună a factorilor de decizie în 

implementarea Hotărîrii de Guvern nr.56 din 31.01.2013 

“ Cu privire la Planul de acţiuni privind susţinerea 

populaţiei de etnie romă”  cu informarea şi stabilirea 

priorităţilor femeii rome.  

 Din Planul de acţiuni privind susţinerea populaţiei de 

etnie romă au fost realizate următoarele obiective: 

 - De către serviciile de asistenţă socială şi APL se 

identifică cazuri a familiilor cu mulţi copii, aflaţi în 

situaţiile de risc, persoanelor adulte şi cu dizabilităţi, care 

trăiesc sub limita sărăciei şi includerea lor în cadrul 

serviciilor de asistenţă socială;  

- Se informează populaţia de etnie diferită despre 

beneficiile existente, tipurile de servicii sociale şi 

drepturile lor în domeniul asistenţei sociale; 

- Acordarea nediscriminatorie a ajutoarelor materiale 

persoanelor de diferite etnii, afectate de sărăcie, pentru 

satisfacerea necesităţilor curente; 

- Asigurarea transportării gratuite a copiilor din 

localităţile intens populate de romi (Ursari, Parcani, 

Schinoasa) la cele mai apropiate instituţii şcolare şi 

preşcolare:  

- Imunizarea  populaţiei eligibele din s. Parcani - 91,8%, 

s. Schinoasa - 88,3%, s. Ursari -95,4% 

- Scutirea elevilor de etnie romă de taxe la Şcoala de arte; 

- Implimentarea (80%) proiectului investiţional de 

aprovizionare cu apă din izvoare în s. Schinoasa. 
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  Urmează elaborarea  şi implimentarea proiectelor 

investiţionale de aprovizionzre cu apă potabilă şi 

canalizare în localităţile Ursari şi Parcani. 

Soroca 

Implementarea politicii de respectarea a drepturilor 

consfinţite minorităţilor naţionale, acordarea 

consultaţiilor pentru integrarea în raporturile sociale, 

reducerea numărului de discriminări în cadrul angajării în 

cîmpul muncii. 

2) Promovarea dialogului 

intercultural şi a spiritului 

de toleranţă prin 

organizarea de manifestări 

etnoculturale (festivaluri, 

zilele limbii, zilele culturii 

etc.) 

Perma

nent 

Biroul Relaţii 

Interetnice; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de activităţi 

realizate; categorii şi 

număr de beneficiari 

 

 

 

Bălţi 

Din bugetul municipal s-au alocat organizaţiilor 

etnoculturale din municipiu 30, 0 mii lei pentru 

susţinerea culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor minorităţilor 

naţionale din teritoriu.- pe 28 septembrie a avut loc 

Festivalul etniilor „Unitate prin diversitate”, ediţia a 

XIII-a, la care au participat colectivele organizaţiilor 

etnoculturale din muncipiu şi din raioanele de nord.  

- Pe 22 octombrie, a avut loc concertul organizat în 

cadrul Zilelor Culturii Spirituale ale Federaţiei Ruse în 

RM, evenimentul fiind demarat cu evoluarea 

Ansamblului Naţional de instrumente populare „N. 

Osipov” din or. Moscova (Federaţia Rusă). 

- Pe 23 noiembrie, din iniţiativa Reprezentanţei 

Rossotrudnicestvo în RM, Centrului rus de ştiinţă şi 

cultură şi cu sprijinul Ambasadei Federaţiei Ruse în 

Republica Moldova, Teatrului dramatic de stat „С улицы 

роз”, Primăriei mun. Bălţi şi Comunităţii Ruşilor din 

mun.Bălţi,  a fost prezentat pe scena mare a Palatului 

Municipal de Cultură spectacolul „Чёрное молоко», 

după piesa dramaturgului şi scenaristului rus Vasilii 

Sigarev. Spectacolul de curs a fost susţinut de către 

actorii studenţi ai anului IV ai Academiei de cultură şi 

artă din oraşul Samara, Rusia în cadrul Festivalului 

Internaţional al teatrului de cameră şi spectacolelor de 

forme mici „Молдфест.рампа.ру”, ediţia a V-a. 

- Au fost organizate împreună cu organizaţiile 

etnoculturale din municipiu 3 expoziţii: „Pe urmele lui 

Mark Şagal în Israil”, „Culorile Ortodoxiei Poloneze”, 

„Lucrările pictorale ale lui Ianuş Corceac”. 

Realizat 
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 Rîşcani 

Anual se sărbătoreşte zilele culturii slave şi a scrisului 

chirilic (sfîntii Chiril şi Metodiu). La 8 aprilie – ziua 

internaţională a romilor, s-a organizat masă rotundă la 

biblioteca pentru copii din Rîşcani. Zilele culturii 

ucrainene, beneficiari – 86 

 

Călăraşi 

Festivalul Etniilor (ucraineni, ruşi şi romi); 

Sărbătoarea Roadei, 

 Ziua Limbii Române,  

 Zilele culturii ruse, ucraineşti etc. cu implicarea 

talentelor de variate etnii; 

Festivalul Meşterilor Populari; 

Ungheni 

În perioda 21-27 mai 2013 în 50 instituţii de învăţămînt 

cu participarea 13126 elevi  organizate zilele scrisului şi 

culturii slave; 

în 33 comunităţi pe data de 31 august desfăşurată Ziua 

Limbii Române; 

pe data de 2 septembrie 2013 în 50 instituţii de 

învăţămînt desfăşurată ora de dirigenţie cu subiectul 

„Cultura Republicii Moldova la 22 de ani de 

independenţă” 

 

12. Asigurarea drepturilor copilului 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ;  

b) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

c) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

d) strategii şi metode elaborate şi implementate; 

e) pliante şi alte materiale informative editate şi difuzate; 

f) mecanism naţional de adopţie consolidat; 

g) protecţie acordată copiilor identificaţi fără însoţitori sau aflaţi în dificultate pe teritoriul altor state. 

75 Asigurarea 

întreţinerii eficiente a 

minorilor 

Revizuirea legislaţiei în 

vederea perfecţionării 

mecanismului de stabilire a 

pensiei de întreţinere 

datorată de către părintele 

care nu participă la 

întreţinerea copilului minor 

Anul 

2014 

Ministerul 

Muncii,  

Protecţiei 

Sociale  

şi Familiei 

Cadru legal 

modificat 

  

Rezina 

Pregătirea documentelor necesare şi participarea în instanţa de 

judecată. S-a participat la 94 de şedinţe de judecată în vederea 

respectării drepturilor copilului.  

Acţiune realizată 

parţial 
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76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminarea abuzului 

faţă de copii 

 

 

 

 

 

 

1) Editarea şi distribuirea 

de materiale informative  

privind prevenirea şi 

combaterea abuzului faţă  

de copii 

Anual Ministerul  

Muncii,  

Protecţiei 

Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Centrul 

pentru 

Drepturile 

Omului  

Număr de 

materiale editate 

şi distribuite 

Rezina 

S-au distribuit broşurilor ,, Singur acasă” şi,, Copilul meu e 

singur acasă” pentru 28 de asistenţi sociali comunitari. 

 

2) Repatrierea, reintegrarea 

şi protecţia copiilor 

identificaţi fără însoţitori 

sau aflaţi în dificultate pe 

teritoriul altor state 

Perma

nent 

Ministerul 

Muncii,  

Protecţiei 

Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne;  

Ministerul 

Afacerilor  

Externe şi 

Integrării 

Europene 

Număr de copii 

repatriaţi anual şi 

forme de 

protecţie acordate 

acestora 

Rezina 

În prezent avem 4 copii repatriaţi pe teritoriul r-lui Rezina2 

copii reintegraţi în familia biologică; 

1 copil adoptat;1 copil orfan; 

Acţiune realizată 

parţial 

 

77 Promovarea adopţiei 

naţionale ca formă 

specială de protecţie 

a copilului  

Promovarea prin mijloace 

de informare a adopţiei ca 

formă de protecţie a 

copilului şi promovarea 

serviciilor de tip familial 

Anii 

2013–

2014 

Ministerul 

Muncii,  

Protecţiei 

Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

  

Număr de copii 

adoptaţi sau 

plasaţi în 

instituţii de tip 

familial (în 

comparaţie cu 

anii precedenţi, 

începînd cu 

2010)  

 Rezina 

DASPF responsabil specialist în protecţia drepturilor copilului 

. Respectarea Legii nr. 99 din 28. 05.  2010 cu privire la 

regimul juridic al adopţiei. 

Pe parcursul anului în instituţia de tip familial au fost plasaţi 5 

copii care au rămas fără îngrijire părinteasca 

Acţiune realizată 

parţial 
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78 Consolidarea  

şi dezvoltarea 

capacităţilor 

instituţionale  

în vederea protecţiei 

drepturilor copilului 

1) Instruirea iniţială şi 

continuă în domeniul 

drepturilor copilului a 

asistenţilor sociali 

comunitari şi a angajaţilor 

din serviciile sociale  

 

 

 

 

 

Perma

nent 

Ministerul  

Muncii,  

Protecţiei 

Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul  

Afacerilor 

Interne;  

autorităţile 

administraţiei 

publice 

locale 

 

 

i  

Număr de 

seminare 

realizate; număr 

de persoane 

instruite raportat 

la numărul lor 

total 

 

 

 

 

 

 

Bălţi 

Pe parcursul anului 2013 au avut loc instruiri continue ale 

asistenţilor sociali comunitari şi a angajaţilor din serviciile 

sociale. 

27 asistenţi socilai comunitari instruiţi 

25 activităţi de instruire 

Rîşcani 

Au fost organizate 2 seminare pentru asistenţii sociali din 

raion. În cadrul seminarelor s-a explicat metoda de eliberare a 

tutelei/curatelei şi de stabilire a indemnizaţiilor,au fost 

informaţi că comisia pentru protecţia drepturilor copilului 

eliberează decizia APL cu privire la luarea sub tutelă/curatelă 

cu sau fără indemnizaţie.28 persoane instruite 

Şoldăneşti 

S-au petrecut 4 cursuri de instruire (aproximativ 150 

beneficiari) . 

CălăraşI 

  La nivel de raion activează Consiliul Raional de Protecţie a 

Dreptului Copilului, constituit prin Decizia Consiliul Raional 

Călăraşi nr.04-09 din 04 decembrie 2003, în a cărui atribuţii 

intră promovarea şi respectarea drepturilor copilului, 

asigurarea accesului liber la educaţie şi instruire.  

 Au fost desfăşurate 3 seminare cu asistenţii parentali 

profesionişti,părinţii educatori şi asistenţii sociali comunitare 

(87 persoane) 

cu tematica: 

 „Metodologia de lucru în cazul victimelor violenţei în 

familie,abuz,neglijare şi exploatare„ 

 „Asistenţa şi protecţia potenţialelor şi victimelor 

traficului de fiinţe umane„ 

 Protecţia persoanelor cu disabilităţi„ cu suportul AO „ 

Rezina 

S-au realizat 4 seminare referitor la instruirea iniţială şi 

continuă în domeniul drepturilor copilului cu 28 de  asistenţi 

sociali comunitari 

Ungheni 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Unghen 

100 % 

Pe parcursul anului au fost organizate 4 seminare în domeniul 

drepturilor copilului pentru 38 de asistenţi sociali comunitari, 3 

cursuri de instruiri pentru 10 solicitanţi la postura de APP, 5 

seminare pentru 34 APP, 4 seminare pentru 7 asistenţi sociali 

specializaţi 

. 
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UNGHENI 

SUPLIMENTAR 
Implementarea unor 

metodologii operaţionale 

de prevenire şi combatere a 

abuzului faţă de copii 

Anul 

2013 

Direcţia 

Asistenţă 

Socială şi 

Protecţie a 

Familiei 

Ungheni  

Numărul de copii 100 % 

În perioada de raportare au fost identificate şi asistate 18 cazuri 

de abuz şi neglijare faţă de copil. Fiecare caz au fost evaluat, 

prevenit şi la moment se află în procesul de monitorizare. 

Realizată parţial 

 

4) Crearea de către 

instituţia ombudsmanului a 

Consiliului Copiilor – 

forum de discuţii pentru 

copii în vederea mobilizării 

copiilor, a părinţilor şi a 

comunităţii pentru 

promovarea şi protecţia 

drepturilor copilului 

Anul 

2013 

Centrul 

pentru 

Drepturile 

Omului 

Număr de consilii 

create; număr de 

beneficiari 

Rezina 

S-a  dus discuţii cu părinţii şi cu 20 copii din familiile aflate în 

situaţii de risc. 

Realizată parţial 

84 Consolidarea 

politicilor regionale 

de protecţie a 

drepturilor omului 

Elaborarea şi 

implementarea  

în cadrul tuturor unităţilor 

administrativ-teritoriale de 

nivelul al doilea a 

planurilor de acţiuni în 

domeniul drepturilor 

omului 

Anul 

2013 

Centrul 

pentru 

Drepturile 

Omului; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Planuri de acţiuni 

elaborate şi 

implementate;  

grad de 

implementare  

a acţiunilor 

planificate 

 

 

 

Bălţi 

Pe parcursul anului 2013 au avut loc instruiri continue ale 

asistenţilor sociali comunitari şi a angajaţilor din serviciile 

sociale. 

27 asistenţi socilai comunitari instruiţi 

25 activităţi de instruire 

Rîşcani 

La consiliul raional s-a elaborat şi se implementează planul de 

acţiuni în domeniul drepturilor omului, prin desfăşurarea 

diferitor seminare, mese rotunde, festivalul etniilor, discuţii, 

acordarea spriginului persoanelor cu dezabilităţi în privinţa 

protecţiei drepturilor sale 

Şoldăneşti 

Toată activitatea s-a bazat pe planul naţional, deoarece Nu a 

fost desemnat un coordonator în domeniul drepturilor omului 

care să elaboreze planul raional 

Călăraşi 

Prin decizia Consiliului raional Călăraşi nr.05/09 din 22 august 

2013 a fost aprobat Planul raional de acţiuniîn domeniul 

drepturilor omului pentru anii 2013-2014. 

Ungheni 

Planul de Acţiuni în Domeniul Drepturilor Omului pentru anul 

2014 elaborat şi avizat. 

Realizat 

 

 


