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Raport  

cu privire la rezultatele activității  

Serviciului Asistență Stradală din cadrul DMPDC 

 

Serviciul Asistență Stradală a fost creat în baza Deciziei Consiliului Municipal Chișinău 

nr.5/20 din 24 iulie 2018, ca Serviciu din subordinea Direcției municipale pentru protecția 

drepturilor copilului. 

SAS a început activitatea la data de 15 februarie 2019, specializat în prestarea serviciilor 

de îngrijire, în regim de zi, a copiilor în situație de stradă în vederea (re)integrării sociale și 

familiale a acestora. 

Obiectivele Serviciului se referă la:  

1) acordarea asistenței copilului în situație de stradă, în conformitate cu necesitățile 

individuale și dezvoltarea abilităților și deprinderilor pentru o viață independentă;  

2) asigurarea accesului copilului la serviciile comunitare și facilitarea procesului de 

(re)integrare familială și/sau incluziune socială.  

 În anul 2019,  SAS a efectuat 43 razii, în rezultat au fost recrutați 35 copii ce au 

beneficiat pe parcursul anului de serviciile acestuia. 

 Din cei 35 copii: 

 11 copii sunt din mun. Chișinău (3 copii în situație de stradă și 8 copii aflați în conflict 

cu legea, având un comportament deviant); 

 24 copii în situații de stradă sunt din republică. 

8 copii, beneficiari ai Serviciului Asistență Stradală ce au atins vârsta de majorat ( 2 din 

mun. Chișinău și 6 din republică) au fost excluși din liste, dar au continuat să beneficieze de 

serviciile Serviciului Asistență Stradală. 

 

 
Figura 1. Copii în evidența SAS în anul 2019 

 

Anul 2020 a început cu evidența a 27 copii. Ulterior în primul semestru al anului, au fost 

luați în evidența SAS  încă 13 copii: 

 2 copii – din mun. Chișinău; 

 5 copii – din republică ; 

 6 copii - provin din familii de romi. În rezultatul stării de urgență, pe fondul 

pandemiei, familiile respective sau retras în orașul Chișinău și implică copii în 

acțiuni de cerșit, comercializarea miezului de nucă și vânzare de flori. Pentru a 
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impresiona trecătorii, aceștia aplică adesea șmecherii, îmbracă copii în haine 

zdrențuroase și murdare, desculți și mai teatralizează dizabilități locomotorii. 

Realitatea este că copii sunt bine hrăniți, îngrijiți, haine curate și locuiesc împreună 

cu familia. 

 

 
Figura 2. Copii apăruți  în evidența SAS de la începutul anului până la data de 20.08.2020 

 

 

La data de 20.08.2020 în evidența SAS sunt 34 copii, din ei: 

 11 copii din mun. Chișinău (4 copii în situație de stradă și 7 copii aflați în conflict 

cu legea, având un comportament deviant); 

 23 copii din republică ( 7 copii sunt impuși de către părinți să cerșească, 16 

copii în situații de stradă). 

 

 
Figura 3. Copii în evidența SAS de la începutul anului până la data de 20.08.2020 

 

Activitatea SAS este orientată asupra reintegrării copiilor în familia biologică sau  

extinsă. Specialiștii din cadrul SAS de comun cu DMPDC, IP și ATL începând cu data de  

01.01.2020 până în prezent, au reușit să reîntoarcă la baștină 10 copii.  

 Astfel au fost reintegrați cu succes 5 copii, cu regret 5 din cei 10 copii au revenit în 

mun. Chișinău  și la moment sunt în situații de stradă fără supravegherea unui matur. 
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 În scopul identificării copiilor și asistării acestora, SAS, de comun cu DMPDC și DPDC 

de sector, organizează razii pe teritoriul mun. Chișinău. Astfel în perioada 06.06.2020 – 

20.08.2020 au fost realizate 79 razii conform diagramei de mai jos:  
 

 

 
 

Figura 4. Razii 

Ținem să menționăm că SAS în activitatea sa cu această categorie de copii, a identificat 

mai multe probleme care diminuează rezultatele asistării copiilor aflați în situații de stradă:  

1. Intervenția întârziată sau inacțiunea/dezinteresul Autorităților Publice Locale precum și 

a Autorităților Tutelare Locale (specialiștii de la locul de trai al copilului nu întreprind 

acțiuni de integrarea familială și comunitară sau acțiunile sunt insuficiente); 

2. Reîntoarcerea copilului în situație de stradă la domiciliu sau în serviciile sociale 

specializate, de regulă, nu sunt eficiente, deoarece copiii în scurt timp revin în stradă 

(intervențiile specialiștilor au efecte de scurtă durată, deoarece copiii își doresc 

libertatea din stradă, iar familiile acestora manifestă totală iresponsabilitate); 

3. Dificultăți în monitorizarea situației copiilor reîntorși acasă de către specialiștii SAS (de 

regulă, aceasta se face doar telefonic, luând în considerație că ATL nu țin la control 

cazurile reîntoarse la baștină și nu suntem informați despre aflarea acestuia acasă sau 

că a părăsit domiciliul );   

În graficul de mai jos avem reflectat statutul copiilor din evidența SAS. 

 
Figura 5. Statutul social 
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4. Implicarea pseudo-apărătorilor privind protecția copiilor în situație de stradă, care 

manipulează cu copiii și îi orientează negativ împotriva DMPDC și a Serviciului 

Asistență Stradală (hărțuirea la care sunt expuși specialiștii și copiii în ultimele luni 

face munca extrem de dificilă, deoarece copiilor li se fac promisiuni deșarte și în acest 

context unii refuză să viziteze Serviciul, deși anterior veneau cu plăcere) 

Una din problemele grave și complicate cu care se confruntă SAS este că marea 

majoritate a copiilor folosesc substanțe toxice ( sare, clei, himali, apilcă, roză, ramașcă). 

Lipsa unui mecanism clar de intervenție în cazul identificării copiilor în situație de stradă 

aflați sub influența drogurilor, serviciilor de reabilitare a acestora, tratament medical, 

detoxifiere și terapie de lungă durată duce la imposibilitatea de a schimba situația la 

moment.  

 

 
Figura 6. Probleme de comportament 

Ducând un mod de viață dezorganizat, acești copii arată bolnăvicioși, iar serviciile de igienă 

personală oferite de SAS sunt de moment și insuficiente deoarece copii revin în stradă. 

O altă problemă gravă este că copii sunt supuși riscului de a se infecta de boli sexual 

transmisibile ( sifilis, SIDA, etc ). În diagrama de mai jos este reflectată starea de sănătate a 

copiilor din evidență. 

 

Figura 7. Starea sănătății 
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Complexitatea problemei copiilor aflați în situații de stradă ne dictează colaborarea și 

atragerea în soluționarea problemei vizate la nivelul celor 3 structuri centrale: MAI, 

MSMPS și Instituțiile medicale. Acționând fiecare pe segmentul său și implicarea A.O. 

active în domeniu  ”New Hop Moldova, ”Puls Nou”, ”Viață Nouă” etc. ar putea duce la 

identificarea soluțiilor calitative și de durată. 

Astfel, conștientizăm că redresarea situațiilor copiilor poate rezulta doar în cazul în care 

vor fi create și dezvoltate servicii de detoxifiere, tratare și reabilitare a copiilor pe termen 

lung. Se cere inițierea protocoalelor de detoxifiere a copiilor de pe acest segment cu 

ulterioara resocializare în serviciul SAS.   

Actualmente Serviciul Asistență Stradală activează cu program extins inclusiv în zilele 

de sărbători și week-end  pentru a asigura accesul beneficiarilor la servicii (Anexă Ordinul 

nr. 910 din 17.08.2020) conform căruia efectuează  zilnic razii în identificarea copiilor ce 

se află în situații de risc și duc un mod de viață stradal, cei identificați la zi  sunt recrutați și 

beneficiază de serviciile centrului vizat. 

 

 

 


