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persoanelor fără adăpost 
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Centrul a fost constituit în baza Deciziei 

Consiliului Municipal Bălți 

nr.6/11 din 08.11.2007 ”Cu privire la 

crearea Centrului de găzduire și 

adaptare socială a persoanelor fără 

adăpost ”Reîntoarcere” 



15.03.2023

Scopul Centrului este:

oferirea serviciilor de plasament şi

asistenţă boschetarilor în vederea

socializării şi integrării lor în comunitate
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Beneficiarii Centrului
Persoane adulte care la momentul adresării sunt 

fără loc de trai, dintre care fac parte:

 Vagabonzi, care şi-au pierdut locul de trai;

 Persoane fără un loc de muncă, sau care au pierdut 

locul de muncă şi care nu au o sursă de venit;

 Persoane fără adăpost;

 Persoane cu probleme de sănătate, legate în 

special de viciile sociale;

 Persoanele care au întrerupt relaţia cu lumea 

interlopă şi se integrează în societate;

 Persoane, tineri absolvenţi ai instituţiilor 

rezidenţiale;

 Persoane eliberate din locurile de detenţie;

 Migranți în dificultate.
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Organizarea  Centrului

 Centrul oferă plasament temporar sau adăpost pe o noapte 

boschetarilor. Dacă este necesar, durata cazării poate fi 

prelungită pînă la 6 luni, pentru perioada, cînd personalul 

Centrului în colaborare cu organele de resort şi servicii 

specializate găsesc soluţii optime pentru fiecare caz 

aparte. În cazuri excepţionale durata cazării poate fi 

prelungită pînă la 12 luni în coordonare cu Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţia 

Familiei.

 Capacitatea maximă a Centrului este de 15 locuri, 24 din 

24 ore.
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 Amenajat conform standardelor de calitate, 

în corespundere cu particularităţile 

individuale  ale beneficiarilor.

 Sunt prevăzute încăperi pentru primirea 

beneficiarilor – blocul sanitar cu ansamblul 

corespunzător de încăperi (camera de duş,  

izolator).

 Pentru acordarea asistenţei medicale 

primare în Centru este amenajat cabinet 

medical.
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Serviciile centrului:
 Înregistrarea şi evaluarea iniţială a persoanelor 

boschetare;

 Efectuarea prelucrării sanitare (duş, dezinfecţie); 

 Oferirea temporară a unui loc-pat, set de albituri şi 
obiecte de igienă personală;

 Acordarea serviciilor de cantină (dejun şi cină);

 Acordarea asistenţei medicale primare şi organizarea 
referirii  boschetarului  către instituţiile medicale;

 Consiliere psihologică şi juridică;

 Organizarea activităţilor de restabilire a deprinderilor 
de autoservire personală şi socială;

 Asistenţă socială;

 Acordarea sprijinului  pentru  angajarea în cîmpul 
muncii;
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Serviciile centrului:
 Asistenţa în perfectarea actelor;

 Conlucrare  cu AOFM în scopul asimilării unei profesii;

 Asigurarea persoanelor boschetare cu articole 

protetico-ortopedice şi alte articole specializate;

 Reprezentarea beneficiarului în diferite instanţe;

 Reabilitarea deprinderilor de autoservire personală şi 

socială;

 Referirea la servicii sociale integrate de asistenţă 

socială;

 Monitorizarea situaţiei beneficiarului după integrarea în 

sociatate pe parcursul a şase luni;

 Sensibilizarea comunităţii faţă de problemele 

persoanelor boschetare.
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Au fost înregistraţi următorii indicatori la data de 

31.12.2022:

Cantitativi:

●189 de adresări a persoanelor fără adăpost sau care şi-au 

pierdut locul de trai; 

●137 de primiri şi plasări a  persoanelor boschetare (122 

bărbaţi,  15 femei);

● 53 persoane  au beneficiat de serviciile Centrului dublu 

din diferite motive;

●Vîrsta beneficiarilor este cuprinsă între 18 ani şi 87 ani;

●137 persoane fără loc de muncă şi fără sursă de venit;

●Perioada de aflare a beneficiarilor în  plasament a fost 

înregistrată min 1 zi, max 157 de zile. 
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Statutul beneficiarilor
 33 persoane cu grad de invaliditate I şi II sau cu 

probleme grave de sănătate;

 8 beneficiari cu studii superioare şi 62 studii medii 
și profesionale (profesori, medici, militari, 
constructori, antreprenori ş.a.);

 24 persoane eliberate din locurile de detenţie sau 
cu antecedente penale;

 6 beneficiari proveniţi din instituţii rezidenţiale;

 Beneficiari dependenţi de alcool – 45 persoane;

 Bolnavi de tuberculoză - 3 persoane;

 HIV / SIDA – 4 persoane;

 Hepatita C - 2 persoane;

 6 migranți în dificultate.
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Statutul beneficiarilor

 Beneficiari cu disabilităţi psihice – 5 persoane;

 Beneficiari cu disabilităţi fizice – 4 persoane;

 Decedaţi – 5 persoane;

 Grav bolnavi – 12 persoane;

 Au fost referiţi la  Spitale 12 beneficiari din motive 
de sănătate gravă;

 A fost chemată echipa de urgenţă a „Salvării„  
pentru 35 beneficiari. 
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ACTIVITĂŢI:
 21 vizite la domiciliu;

 84 reprezentări a beneficiarilor în diferite instanţe;

 12 seminare organizate pentru beneficiari (1,5-2 ore, 

numărul mediu de participanţi 8)

 10 instruiri pentru colaboratorii Centrului;

 5 întîlniri în reţea cu alte centre şi ONG-uri;

 au fost efectuate 19 de vizite în sectoarele

mun.Bălţi de către Echipa mobilă pentru 

identificarea potenţialilor beneficiari şi pentru 

informarea comunităţii;
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Indicatori calitativi:

 60 beneficiari sunt angajaţi în cîmpul muncii;

 57 persoane au beneficiat de asistenţă socială şi juridică în 

perfectarea actelor; 

 1 tineri/băieţi au urmat cursuri de instruire profesională;

 56 de beneficiari şi-au soluţionat parţial problemele cu care

se confruntau, au fost integraţi în societate, în familiile

biologice sau extinse; 

 2 beneficiari au participat în activităţile Centrului în calitate 

de voluntari;

 21 cazuri în curs de soluţionare;

 5 cazuri la monitorizare.
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Serviciile prestate:
137 persoane au beneficiat de următoarele servicii:

- Prelucrarea sanitară (duş, dezinfecţie);

- Oferirea temporară a unui loc-pat, set de albituri 
şi obiecte de igienă personală;

 Ajutor umanitar sub formă de vestimentaţie;

 Servicii de cantină (dejun şi cină);

 Asistenţă medicală primară;

 Asistenţă socială; psihologică; juridică;

 Organizarea activităţilor de  restabilire  a 
deprinderilor de autoservire personală şi socială.
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Numărul mediu de beneficiari zilnic este de:

 Ianuarie 2022 - 26 persoane;

 Februarie – 22 persoane;

 Martie - 13  persoane;

 Aprilie - 12 persoane;

 Mai – 11 persoane;

 Iunie – 8 persoane;

 Iulie – 9 persoane;

 August – 11 persoane;

 Septembrie -10 persoane;

 Octombrie – 11 persoane;

 Noiembrie – 25 persoane;

 Decembrie – 28 persoane;
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Numărul mediu de beneficiari lunar este de:

 Ianuarie 2022 - 490 persoane;

 Februarie - 381 persoane;

 Martie - 498  persoane;

 Aprilie - 506 persoane;

 Mai – 402 persoane;

 Iunie – 318 persoane;

 Iulie- 301 persoane;

 August – 316 persoane;

 Septembrie -350 persoane;

 Octombrie – 410 persoane;

 Noiembrie – 471 persoane;

 Decembrie – 545 persoane;
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 Promovarea Centrului şi informarea societăţii are 
loc prin  intermediul mass-media, participarea la 
diverse activităţi, (repartizarea bucletelor, 
fluturaşilor, informarea directă/indirectă a 
comunităţii);

 Au fost acordate mai multe ajutoare umanitare sub 
formă de alimentare de la: misiunile religioase 
”Covceg”; “Lumina Lumii”; “Golgofa”; “Emanuil” și 
”Nașterea Mântuitorului”.

 2 ajutoare umanitare sub formă de vestimentaţie 
fostă în folosinţă : AO Societatea invalizilor 
Republica Moldova direcția mun.Bălți și ”Covceg”.
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 Organizarea şi desfăşurarea activităţii cu genericul: «Что 
значит для вас семья?», la data de 17.05.2022. 

 Activitatea cu ocazia Anului Nou desfăşurată la data de 29
decembrie 2022 cu tematica „Новогодний калейдоскоп на 
2023 год”, au participat beneficiari şi colaboratori ai 
Centrului. Activitatea s-a desfăşurat în colaborare cu 
misiunea religioasă „Covceg”. 

 Activităţi cu ocazia Sărbătorilor de primăvară “Mărţişorul”, 
“8 Martie”, “Ziua mondială de combatere a tuberculozei”, 
“Ziua mondială a sănătății, “Ziua Mondială a luptei 
împotriva cancerului”; “Ziua Mondială împotriva fumatului” 
”Ziua mondială de combatere a SIDA”.

 Activitate dedicată Campaniei Naţionale: “Săptămâna de 
luptă împotriva traficului de fiinţe umane” în perioada 19-23 
octombrie 2022; 

 În cadrul Centrului “Reîntoarcere” au promovat practica 
pasivă peste 20 studenţi din USB “Alecu Russo” Bălţi.



15.03.2023

Instrumente elaborate:
 Întroducerea modificărilor în Regulamentul de uz 

intern al Centrului;

Elaborarea Planului Calendaristic;

 Îmbunătăţirea si adaptarea noilor instrumente de 

lucru;

Elaborarea Raportului lunar de activitate;

Ajustarea Rapotului trimestrial de activitate;

Raportul anual privind controlul intern managerial. 
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Stafful Centrului

 În cadrul centrului activează 17 colaboratori:

Managerul Centrului 1, contabil 1, psiholog 1,5, 

asistenţi sociali 2, jurist 1, asistenţi medicali 2, 

lucrători sociali 2, dezinfectori 2, lucrător de 

deservire a clădirii 0,5, bufetieră 1, deridicatoare 

1, paznici 2;

 Au fost angajaţi 2 colaboratori;

 Au fost eliberaţi din funcţie 2 colaboratori.
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Relaţii de colaborare cu:
AO ”Societatea Națională de Cruce Roșie din 

Moldova”, Organizația Primară din mun.Bălți a 

Societății Invalizilor din Republica Moldova, 

AO“Speranța Terei”, AO”Uniunea pentru Echitate 

și Sănătate”, SRL ”Miracol”.

AO ”Centrul formării antreprenoriat și dezvoltare”.

Centrele sociale: ”Sotis”, ”Socium”, ”Rebeca”, 

”Drumul spre casă”, ”CCSM”, ”Viața cu speranță”, 

”Respiraţia a doua”.

Misiuni religioase ”Covceg”, ”Lumina Lumii”, 

”Emanuel”, ”Vifania”, ”Golgofa”,”Armata Salvării”.

Și organele de resort;



15.03.2023

Parteneri:

 APL, DGASSPF, DÎTS, Secţia de Poliţie municipală, Arhiva 
mun.Bălți; Biroul de Migrație și Azil al MAI; ASP; OSC, 
SEDP, AOFM, Spitalul clinic Bălți, Spitalul de Psihiatrie; 
Centrele medicilor de familie, Echipa de urgenţă a salvării; 
CTAS, MASS MEDIA, USB “Alecu Russo”.

 Misiunile religioase: ”Covceg”; “Lumina Lumii”, “Армия 
Спасения”; “Emanuil”; “Golgofa”.

Promovarea în mass-media locală:
- 2 Emisiuni TV local;

- 2 Articole in presa locală.
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Problemele identificate:

 La primirea şi plasarea beneficiarilor în Centru 

vestimentaţia lor se află în stare antisanitară care necesită 

prelucrarea, dezinfectarea în camera de dezinfecţie. Dar 

din motivul că ne confruntăm la moment cu probleme 

financiare ea absentează. Astfel, colaboratorii Centrului 

sunt permanent supuşi riscului de a se infecta de boli 

infecţioase, riscul este cu mult mai mare deoarece 

colaboratorii contactează cu membrii familiilor. 

 lipsa surselor  financiare la: trecerea controlului medical 

gratis pentru integrarea în cîmpul muncii,  perfectarea 

actelor,       

 La moment  beneficiarii îşi soluţionează singuri problemele 

financiare, în unele cazuri misiunile religioase intervin cu 

suport financiar;
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Alte dificultăţi cu privire la problemele beneficiarilor: 

 Lipsa postului de poliţie, cauzează un risc asupra 

colaboratorilor cît şi a beneficiarilor din cauza 

contingentului special şi comportamentului  inadecvat al 

unor beneficiari;

 Lipsa spaţiului pentru desfăşurarea activităţilor, cоnsilierilor 

psihologice individuale şi de grup;

 Lipsa sălii de şedinţă şi a spaţiului pentru desfăşurarea 

activităţilor cu beneficiarii;

 Lipsa transportului pentru primirea  alimentației;
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Soluţii pentru depăşirea problemelor

 Stabilirea relaţiilor de parteneriat şi 

colectare de fonduri şi resurse;

 Participarea în proiecte comune;

 Sensibilizarea opiniei publice;

 Desfăşurarea campaniilor de 

binefacere.
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Concluzii/recomandări:
 Unul din grupurile afectate îl reprezintă persoanele

fără adăpost. Printre problemele majore sociale

evidențiem așa fenomene ca: abandonul persoanelor în

etate și cu dizabilități de către membrii familiilor sale pe

motive de lipsă a mijloacelor financiare, locurilor de

muncă, locuințelor adaptate la necesitățile și nevoile

familiilor respective; iresponsabilitatea copiilor majori

apți de muncă care conform legislației sînt obligaţi să-

şi întreţină şi să-şi îngrijească părinţii inapţi de muncă,

care necesită sprijin material și moral condiționînd astfel

abandonul social al acestora; accesibilitate redusă a

populației la asigurarea cu spațiu locativ au generat

probleme legate de violența asupra bătrînilor cu scop de a

deposeda bunul imobil, aducînd astfel persoanele în etate

în stradă.



Concluzii/recomandări:

 Plecarea masivă a cetățenilor peste hotarele republicii a

condiționat în multe cazuri marginalizarea acestora și

includerea lor în rîndurile persoanelor fără un anumit

loc de trai și ocupație – persoane fără adăpost.

 Din motivul problemelor sociale, somajului, problemelor

financiare şi de sănătate în ultimii ani este vizibilă

creşterea numărului persoanelor fără adăpost, cea ce

aduce la concluzia că se simte necesitatea de a mări

numărul de pat locuri pentru plasarea beneficiarilor şi

pentru acordarea serviciilor calitative. La moment Centrul

are o capacitate maximă de 15 locuri cea ce este foarte

insuficient pentru a presta servicii calitative.
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Concluzii/recomandări:

 Întru implementarea şi asigurarea Regulamentului-cadru

nou privind organizarea şi funcţionarea Centrului de

găzduire şi adaptare socială pentru persoanele fără

adăpost „Reîntoarcere” propunem să fie majorate numărul

locurilor de plasare a beneficiarilor cu 70 de pat locuri prin

asigurarea cu spaţiu de extindere suplimentar.

 Elaborarea metodologiei de lucru şi standardelor minime

de calitate în lucru cu persoanele boschetare.

 De creat locuri de muncă pentru persoane boschetare

unde ar fi angajaţi, implicarea agenţilor economici.
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Concluzii/recomandări:

 De creat cămine-apartamente sociale pentru boschetari,

pentru o perioada îndelungată de plasare, avînd un

regulament bine stabilit pentru organizare şi funcţionare, cu

achitarea parţială a serviciilor de către boschetari.

 Responsabilizarea autorităţilor publice locale de unde este

originară persoana boschetară şi contribuirea la

soluţionarea cazului.

 Implicarea misiunilor religioase, bisericilor ortodoxe în

problemele sociale (plasament, alimentaţie, etc) (de obligat

prin lege).

15.03.2023



Concluzii/recomandări:

 Perfectarea/restabilirea actelor deţinuţilor în penitenciar,

sau transferarea surselor băneşti la instanţele

corespunzătoare pentru perfectarea/restabilirea actelor.

 Identificarea surselor financiare pentru construirea unui

depozit.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!
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Formarea Deprinderilor de Viaţă
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Colaborare cu Misiunile Religioase
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Colaborare cu Inspectoratul de Poliție Bălți


