
Serviciul Social “Sprijin pentru familiile cu copii” 

 

Serviciul social “Sprijin pentru familiile cu copii” este instituit pe lîngă 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei prin Dispoziția președintelui 

raionului cu nr. 82 din 17 august 2018, care se bazează pe HG nr.889 din              

11 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la  

organizarea şi funcţionarea Serviciului social “Sprijin pentru familiile cu copii” şi 

HG nr. 780 din 25.09.2014 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate 

privind Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii. 

Serviciul dat și-a început activitatea la data de 1 decembrie 2018. Este un 

serviciu specializat adresat familiilor cu copii  în dificultate. Serviciul se prestează 

în două forme:  

1. Sprijin familial primar – ansamblu de activităţi oferite familiilor cu 

copii la nivel comunitar pentru prevenirea şi înlăturarea factorilor care pot conduce 

la situaţii de risc. Beneficiari ai sprijinului familial primar sînt toate familiile cu 

copii din comunitate, care au nevoie de suport. 

2. Sprijin familial secundar– ansamblu de activităţi care se realizează 

pentru protecţia familiei şi a copilului, în scopul prevenirii separării copilului de 

familie, precum şi a pregătirii familiei pentru reintegrarea copilului. Beneficiari ai 

sprijinului familial secundar sînt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile 

ai căror copii se află în proces de reintegrare, precum și familiile cu copii în risc de 

separare. 

Scopul Serviciului constă în asigurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea 

și consolidarea capacităților familiei în creșterea și educația acestuia. 

 

Numărul familiilor ce au beneficiat de  

Serviciul social “Sprijin pentru familiile cu copii” 
 

 

Nr. 

 

Localitatea 

2018 2019 

Numărul 

familiilor 

Numărul 

copiilor 

Ajutor 

bănesc (lei) 

Numărul 

familiilor 

Numărul 

copiilor 

Ajutor 

bănesc (lei) 

1 Basarabeasca 12 32 66 350 21 53 128 651 

2 Abaclia 6 17 30 000 12 36 64 557 

3 Bașcalia 3 5 12 000 4 9 23 000 

4 Carabetovca 2 6 10 670 3 8 17 200 

5 Iordanovca 2 4 10 000 4 16 22 392 

6 Iserlia 2 6 8 600 3 4 11 000 

7 Sadaclia 5 11 24 000 7 21 43 900 

TOTAL: 32 81 161 620 54 147 310 700 

 


