HARTA
SERVICIILOR SOCIALE
a raionului Anenii Noi

Noiembrie 2020

Context:
Asociaţia Obștească ”PRODOCS” implementează în perioada Septembrie 2020 - August 2021
Proiectul “Parteneriate locale pentru Incluziune”, în cadrul programului de granturi ”Dezvoltarea
societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația
Konrad Adenauer.
Scopul proiectului este de a consolida parteneriatele dintre autoritățile publice locale responsabile de
domeniul social și asociațiile obștești locale din 3 localități (Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă) în
scopul asigurării incluziunii sociale a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile și dezvoltării
serviciilor sociale integrate la nivel de comunitate.
Unul din obiectivele proiectului este monitorizarea și evaluarea activității autorității publice locale de
nivel I și II din raioanele Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă privind implementarea politicilor publice
în domeniul incluziunii sociale a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile, prin efectuarea unei
analize detaliate a situației actuale, cu implicarea tuturor actorilor implicați în proces.
Cartografierea serviciilor sociale reprezintă un instrument de sistematizare a informaţiei cu privire la
prestatorii de servicii sociale, care include domeniul de activitate, serviciile prestate, programul de
activitate, categoriile de beneficiari, adresa juridică, telefon de contact, e-mail, pagina web, forma de
organizare, denumirea serviciului, capacitatea serviciului (după caz).
Scopul elaborării hărții serviciilor sociale existente în raioanele partenere este de a oferi o imagine
clară și comprehensivă despre serviciile sociale existente la moment în regiunile partenere.
Cartografierea contribuie şi la procesul decizional, la consolidarea consensului pentru îmbunătăţirea
programului de politici sociale, şi la formularea obiectivelor strategice pentru crearea serviciilor
sociale integrate la nivel de comunitate.
Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea
Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în
valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în
afara orașului Chișinău.
Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în
parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație
Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European
Pro-Europa din Comrat.
Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica
Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice,
inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.
Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a A.O. ”PRODOCS” și nu reflectă neapărat punctele
de vedere ale Uniunii Europene.
Publicația a fost realizată de către A.O. ”PRODOCS” cu suportul informațional al Direcției
Asistență Socială Protecție a Familiei și Copilului din raionul Anenii Noi
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Cartografierea serviciilor sociale destinate familiilor cu copii/copiilor și tinerilor în situație vulnerabilă, familii și persoane în etate
Raionul Anenii Noi
Nr.
crt.

Denumirea
organizației/instituție
serviciu

Domeniul
de
activitate

Servicii
prestate

Categorii de beneficiari

social

- prepararea şi servirea zilnică
a unei mese de persoană
prînzul;

Persoane socialmente
vulnerabile ale căror
venituri lunare pentru
anul precedent constituie
1-2 pensii minime pentru
limită de vîrstă:

Program
de
activitate

Adresa, date de
contact (sediul, email,
telefon, pagina web)

Forma de
organizare
(publică sau
privată)

Capacitatea
serviciului

Detalii
despre
acreditare

11.0013.00

s. Calfa
.plasament12@mail.ru
Telefon
265-37-009

publică

20
persoane

acreditat

N/A

Servicii sociale primare
1.

Primaria comunei
Calfa
Cantina de ajutor
social

a) persoanele care au
atins vîrsta de pensionare
(fără domiciliu, fără
susţinători legali, fară
venituri sau cu venituri
mici);
b) invalizii;
2.

Primaria or. Anenii
Noi
Cantina de ajutor
social

social

- servirea zilnică a unei mese
de persoană prînzul;

Persoane socialmente
vulnerabile ale căror
venituri lunare pentru
anul precedent constituie
1-2 pensii minime pentru
limită de vîrstă:
a) persoanele care au
atins vîrsta de pensionare
(fără domiciliu, fără
susţinători legali, fară
venituri sau cu venituri
mici);
b) invalizii;

11.0013.00

or. Anenii Noi
tel. 265-2-12-65
https://anenii-noi.com/
primaria.aneni@gmail.
com

publică

20 persoane

3.

Primaria Varnița
Centrul comunitar
multifuncționar

Social/edu
cativ

a) Informare și consiliere;
b) consultanţă;
c) reintegrare în familie şi în

Copii cu dizabilități cu
virste de la 7 pina 18 ani

Luni –
vineri
13.00-

s.Varnița

publică

80 virsnici
20 copii

vstefaniuc@mail.ru

”Asclepio”

4.

Asociația Obștească
”Bethania”
Cantina de ajutor
social

social

comunitate;
d) servicii de dezvoltare a
capacităţilor ocupaţionale;
e) alimentare.
f) transport zilnic
prepararea şi servirea zilnică a
unei mese de persoană prînzul;

Persoane solitare
(pensionari) vîrstice şi
persoane cu dizabilităţi.

Persoane socialmente
vulnerabile ale căror
venituri lunare pentru
anul precedent constituie
1-2 pensii minime pentru
limită de vîrstă:

17.00
9.00-17.00

9.00-17.00

social

Centru comunitar
pentru copii

6.

Primăria com.
Roșcani

Social educativ

Centru comunitr de
reintegrare socială
pentru copii
7.

Direcția Asistență
Socială și Protecția
Familiei Anenii Noi

Social

Asistență socială
comunitară

8.

Direcția Asistență
Socială și Protecția

a) informare
b) consiliere;
c) consultanţă;
c) servicii de dezvoltare a
capacităţilor ocupaţionale;
d) alimentare.

13.0018.00

Copii de la vîrsta de 7
pina la 16 ani din
familiile şi grupurile
sociale aflate in situaţie
de dificultate din
comunitate.

13.0018.00

a) identificarea

a) Comunitatea ca un tot
întreg;
b) Persoanele, familiile şi
grupurile sociale aflate în
situaţie de dificultate din
comunitate.

Luni –
vineri
8.00-17.00

persoanelor în
situaţie de dificultate şi
facilitarea accesului acestora
la prestaţii şi servicii sociale;

a) informare;
b) consiliere;

a) Persoane solitare
(pensionari) vîrstice de

40 persone

s. Țințăreni
bethania.info@gmail.c
om

40 persoane

ONG

36 copii

265-33-5-16

a) informare
b) consiliere;
c) consultanţă;
d) servicii de dezvoltare a
capacităţilor ocupaţionale;

- susţinerea şi mobilizarea
comunităţii în scopul
soluţionării situaţiilor de
dificultate.
social

Copii de la vîrsta de 10
pina la 16 ani din
familiile şi grupurile
sociale aflate in situaţie
de dificultate din
comunitate.

ONG Privață

s. Bulboaca
265-48-125

persoanele care au
atins vîrsta de
pensionare
b) invalizii;
Asociația Obștească
”Bethania”

s. Țințăreni
bethania.info@gmail.c
om
265-33-5-16

a)

5.

265-46-102

s. Bulboaca
265-48-125
s. Roșcani
265-38-667

or. Anenii Noi
str. Piața 31 August. 4

36 copii
public

20 copii

Publică

N/A

Publică

420
persoane

as.aneniinoi@gmail.co
m
0 265-2-29-86

Luni –
vineri

or. Anenii Noi
str. Piața 31 August. 4
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c) mediere şi reprezentare;
d) comunicare;
e) livrare de produse
alimentare provenind din alte
servicii sau de cumpărare;
f) ajutor la pregătirea hranei;
g) asistenţă la domiciliu (în
timpul spălării, curăţenie în
casă, cumpărături, ajutor la
efectuarea igienei personale,
etc);
h) însoţire/ sprijin la diferite
instituţii;
i) alte servicii necesare pentru
a crea oportunităţi pentru o
persoană să trăiască în casa sa
proprie.

Familiei Anenii Noi
Îngrijire socială la
domiciliu

9.

Direcția Asistență
Socială și Protecția
Familiei Anenii Noi
Serviciul Asistență
Personală

social

a) servicii de îngrijire
personală – igienă personală,
alimentaţie, îmbrăcare şi
dezbrăcare etc.;
b) mobilitate - deplasare în
cadrul locuinţei, ridicare şi
aşezare, transfer, manipularea
scaunului rulant;
c) sarcini menajere de bază –
suport pentru prepararea
hranei, curăţenie, spălatul
hainelor, procurarea
alimentelor şi produselor,
achitarea facturilor etc.;
d) participare la viaţa socială
– suport pentru deplasare în
exterior şi comunicare cu
ceilalţi, pentru a avea acces la
serviciile comunitare,
recreere, viaţa culturală şi
asociativă, educaţie şi
activitate de muncă;
e) supraveghere şi îndrumare
– ajutor pentru a se orienta în
timp şi spaţiu, a-şi asigura

la virsta de 65 ani
b) persoane cu
dizabilităţi.

Familii cu copii cu
dizabilități severe

8.00-17.00

24 ore

as.aneniinoi@gmail.co
m
265-2-41-00

or. Anenii Noi
str. Piața 31 August. 4

publică

N/A

acreditat

265-2-36-04
https://anenii-noi.md/
as.aneniinoi@gmail.co
m
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propria securitate, a-şi dirija
comportamentul în relaţiile cu
ceilalţi.
10.

Direcția Asistență
Socială și Protecția
Familiei Anenii Noi

social

Serviciul Sprijin
Familiar

11.

a) informare;
b) consiliere individuală sau
în cadrul grupurilor de grup;
c) suport educațional pentru
prevenirea abandonului
școlar;
d) referire către servicii de
orientare profesională și
încadrare în cîmpul muncii,
de dezvoltare a abilităților
parentale și terapie familială;
sprijin financiar sau suport
material.

a) Copiii din familii
defavorizate care din
cauza unor factori de
natură: economică,
socială, medicală,
comportamentală. etc. se
află în risc de separare de
mediul familial și
excluziune socială;
b) copiii separați de
mediul familial, plasați
sau cu risc de a fi plasați
în instituții rezidențiale
de tip clasic;
c) membrii familiei
biologice/extinse sau
îngrijitorii acestora
(tutori/curatori, asistenți
parentali profesioniști,
părinți-educatori).

-

or. Anenii Noi
str. Piața 31 August. 4

public

N/A

265-2-42-03
https://anenii-noi.md/
as.aneniinoi@gmail.co
m

Centre de resurse din cadrul instituțiilor de învățământ din raionul Anenii Noi
Liceul Teoretic
,,M.Eminescu”
Anenii Noi

educativ

Liceul Teoretic
,,Ion Creangă,,
s. Hîrbovăţ

educativ

Liceul Teoretic
,,E.Nicula,,
s. Mereni

educativ

Liceul Teoretic
,,Olimp,,
s. Puhăceni

educativ

Luni-vineri
8.00-14.00
a) Sprigin educațional pentru
copii
b) Servicii specializate de
asistență
psihologică,logopedică
c) Asistență informațională și
metodologică pentru cadrele
didactice
d) Desfășoară programe de
informare-educarecomunicare și sensibilizare
publică

a) Copii
cu
cerințe
educaționale speciale
b) Copii aflați în situație
de risc de abandon școlar
c) Copii din comunitate
d) Parinți
sau
reprezentați legali ai
copiilor
e) Cadre didactice
f) Membri ai comunității
locale

Luni-vineri
8.00-14.00

Luni-vineri
8.00-14.00

Luni-vineri
8.00-14.00

or. Anenii Noi, str.
Tighina 15
068795182
http://lteminescuanenii
noi.educ.md/
s. Hirbovăț
68295916
http://lthirbovat.educ.m
d/
s. Mereni
http://ltmereni.educ.md
/
069044075
s. Puhăceni
http://ltpuhaceni.educ.
md/

public

14

N/A

public

17

N/A

public

17

N/A

public

24

N/A
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079017467
Instituția Publică
Gimnaziul Gura
Bîcului
Instituția Publică
Gimnaziul Cobusca
Nouă

educativ

Luni-vineri
8.00-14.00

Gura Bîcului
068978166

public

9

N/A

educativ

Luni-vineri
8.00-14.00

Cobusca Noua
069089893

public

13

N/A

Instituția Publică
Gimnaziul ,,Gr.
Vieru,, Chetrosu

educativ

Luni-vineri
8.00-14.00

Chetrosu
079024002

public

12

N/A

Instituția Publică
Gimnaziul
,,Luceafărul,,
Delacău
Instituția Publică
Gimnaziul Geamăna
Instituția Publică
Gimnaziul Roşcani
Instituția Publică
Gimnaziul Speia

educativ

Luni-vineri
8.00-14.00

Delacău
068514520

public

14

N/A

Luni-vineri
8.00-14.00
Luni-vineri
8.00-14.00
Luni-vineri
8.00-14.00

Geamăna
078934156
Roșcani
069085524
Speia
068538060

public

23

N/A

public

10

N/A

public

23

N/A

Instituția Publică
Gimnaziul
,,Visegrad,,Calfa

educativ

Luni-vineri
8.00-14.00

Calfa
069990390

public

10

N/A

Instituția Publică
Gimnaziul Chirca

educativ

Luni-vineri
8.00-14.00

Chirca
068304795

public

7

N/A

Instituția Publică
Gimnaziul
,,A.Guzun,,Bulboaca

educativ

Luni-vineri
8.00-14.00

Bulboaca
068205712

public

18

N/A

Şcoala primară gr.
Mereni

educativ

Luni-vineri
8.00-14.00

Mereni
079468007

public

15

N/A

Şcoala primară
Hîrbovăţ

educativ

Luni-vineri
8.00-14.00

Hirboveț
068273133

public

9

N/A

educativ
educativ
educativ

a) Sprigin educațional pentru
copii
b) Servicii specializate de
asistență
psihologică,logopedică
c) Asistență informațională și
metodologică pentru cadrele
didactice
d) Desfășoară programe de
informare-educarecomunicare și sensibilizare
publică

a) Copii
cu
cerințe
educaționale speciale
b) Copii aflați în situație
de risc de abandon școlar
c) Copii din comunitate
d) Parinți
sau
reprezentați legali ai
copiilor
e) Cadre didactice
Membri ai comunității
locale
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12.

Oficiul de probațiune
Anenii Noi

Socialeducativ

Supravegherea subiecţilor
probaţiunii
Asistenţa şi consilierea
Asistenţa postpenitenciară

a) persoanele bănuite,
învinuite, inculpate
pentru care s-a solicitat
referatul presentințial de
evaluare psihosocială a
personalității;

Luni –
vineri
8.00-17.00

Or. Anenii Noi
str. Suvorov 7
265-2-10-80

public

N/A

N/A

publică

5 persoane

acreditat

b) minorii liberaţi de
răspunderea penală;
c) persoanele liberate
condiţionat de
răspunderea penală;
d) persoanele liberate de
pedeapsa penală;
e) persoanele eliberate
din locurile de detenţie
care au solicitat asistenţa
postpenitenciară;
f) persoanele
condamnate sau
sancționate la muncă
neremunerată în folosul
comunităţii, precum şi
cele private de dreptul de
a ocupa o anumită
funcţie sau de a exercita
o anumită activitate
Servicii sociale specializate
13.

Primăria Calfa
Centrul de plasament
temporar al
batrînilor

social

consilierea psihologică;
evaluarea psihiatrică;
consilierea juridică;
reabilitarea şi
reintegrarea socială
e) asistență medicală
f) alimentație
g) cazare
a)
b)
c)
d)

1.Persoanele adulte cu
dizabilităţi (de la vîrsta
de 18 ani) cu un grad
înalt de dependenţă de
protecţie, îngrijire şi
suport specializat
continuu, inclusiv cei
declaraţi incapabili, care

24 de ore

s. Calfa
email
plasament12@mail.ru
Telefon
265-37-009
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h) servicii sanitaro-igienice

14.

Direcția Asistență
Socială și Protecția
Familiei Anenii Noi

social

Serviciul Echipa
Mobilă
15.

Direcția asistență
Socială și Protecția
Familiei Anenii Noi

Direcția asistență
Socială și Protecția
Familiei Anenii Noi

8.00-17.00

or. Anenii Noi
str. Piața 31 August. 4

publică

25

acreditat

em.aneniinoi@gmail.c
om
265-2-36-04

social

a) primire, protecţie şi
plasament temporar pină la 6
lunie;
b) igienă personală;
c) asistenţă juridică, socială,
psihologică şi medicală de
urgenţă;
d) suport informaţional pentru
găsirea unei locuinţe, a unei
instituţii preşcolare sau
preuniversitare;
e) educaţie non-formală în
vederea asimilării
cunoştinţelor şi deprinderilor
necesare integrării sociale;
f) socializare şi dezvoltare a
relaţiilor cu comunitatea
şi/sau familia;
g) Dezvoltarea abilitaților de
preparare a bucatelor

mame cu copii nounăscuţi cu intenţie de
abandon (mame solitare,
mame minore, traficate,
mame provenind din
familii cu venituri mici,
cuplurile mamă-copil
abuzate sau neglijate:

24 de ore

Anenii Noi
cmaternalan@gmail.co
m
0265-2-24-07

publica

6 mame cu
pina 18 copii

social

a) îngrijirea şi creşterea
copilului în condiţiile unui
mediu familial substitutiv,
corespunzător

Copii în situație de risc
de la 1,5 pînă la 18 ani,
rămași fără ocrotire
părintească asupra

24 de ore

or. Anenii Noi
str. Piața 31 August. 4

publică

10 familii
APP
Pina la 20
copii

Centrul maternal și
protecția victimilor

16.

- Asistenţă socială;
- Asistenţă psihologică;
- Kinetoterapie;
- Terapie ocupaţională
-servicii logopedice

nu se pot întreţine,
autoservi şi
autogospodări fără
asistenţă şi suport
continuu în comunitate,
avînd abilităţi sociale
reduse.
2. Persoane adulte care
nu au unde locui.
Copii cu dizabilități
severe și accentuate

0265-2-42-03

acreditat
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Serviciul Asistență
Parentală
Profesionistă

17.

18.

Casa Comunitară
Chirca

social

particularităţilor de vîrstă şi
standardelor minime de
calitate;
facilitarea socializării şi
(re)integrării copilului în
familia biologică, extinsă,
adoptatoare sau în alte forme
de îngrijire de tip familial.
b) găzduire, întreținere,
alimentare;
c) servicii pentru dezvoltarea
abilităților cognitive, de
comunicare și comportament;
d) suport pentru incluziune
educațională;

cărora a fost aplicată o
formă de protecţie de tip
familial

a) găzduire, întreținere,
alimentare;
b) servicii pentru dezvoltarea
abilităților cognitive, de
comunicare și comportament;
c) servicii de
recuperare/reabilitare;

Tineri cu dizabilități
severe

24 de ore

s. Chirca
265-53-158

publică

6 tineri

acreditat

publică

25 copii

acreditat

Centrul de Reabilitare și Integrare Socială ”CRIS” or. Anenii Noi prestează următoare servicii complexe:
Centrul de zi pentru
copii cu dizabilități

social

) servicii pentru dezvoltarea
abilităților cognitive, de
comunicare și comportament;
b) servicii de
recuperare/reabilitare;
b) suport pentru incluziune
educațională;
c) consilierea membrilor
familiei/ a îngrijitorilor;
d) activităţi de petrecere a
timpului liber;
e) alimentare;
f) orientare profesională;
g)consilierea psihologică
h) kinetoterapie;

Copii și tineri cu
dizabilități de la 4 ani
pină la 24 ani

9.00-17.00

Anenii Noi
Centrulreabilitareanenii
noi@yndex.com
265-2-23-59
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Centrul de plasament
temporar pentru
copii în situație de
risc

social

a) găzduire, întreținere,
alimentare;
b) servicii pentru dezvoltarea
abilităților cognitive, de
comunicare și comportament;
c) suport pentru incluziune
educațională;
d) consilierea membrilor
familiei/îngrijitori;
e) orientare profesională.
f) consilierea psihologică
h) kinetoterapie;

19.

Primaria Anenii Noi
Centru de zi pentru
bătrîni ,, Nadejda,,

social

a) informare;
b) consiliere;
c) artterapie;
d) terapie ocupaţională;
e) consilierea membrilor
familiei;
f) activităţi de grup
g) alimentație

20.

Consiliul Raional
Anenii Noi
Azilul pentru batrîni
și persoane cu
dizabilități Puhaceni

social

a) cazare;
b) îngrijire;
c) igienă;
d) hrană;
e) îmbrăcăminte;

Copii îdin familii n
situaţie de risc separați
de mediul familial.

24 ore

Anenii Noi
Centrulreabilitareanenii
noi@yndex.com
265-2-23-59

public

18 copii

acreditat

Persoane în etate

9.00-16.00

Anenii Noi
265-2-12-65

public

20 persoane

N/A

Persoane în etate
Persoane adulte cu
dizabilităţi (de la vîrsta
de 18 ani),

24 de ore

s. Puhăceni
265-75-869
azilulpuhaceni@mail.ru

public

30 persoane

N/A
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