
 
 

 

Raportul de activitate 

al Agenției Naționale Asistență Socială  pentru semestrul I al anului 2020 

 

Acțiuni Indicatori de 

produs/realizare 

Termen de 

realizare 

Costuri și sursele 

de finanțare 

Responsabil Nivel de realizare/ 

descriere succintă 

 

 

Obiectivul nr. 1 Asigurarea elaborării cadrului metodologic pentru implementarea unitară a legislației în domeniul asistenței sociale 

 

1.1 

Consultarea autorităților 

publice locale (APL), 

prestatorilor publici și 

privați de serviciile 

sociale cu privire la 

domeniul de asistență 

socială  

Circulare tematice 

expediate; 

Numărul ședințelor 

tematice organizate 

și desfășurate; 

Procese verbale ale 

ședințelor întocmite; 

Listele 

participanților 

elaborate 

Pe parcursul 

anului 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

Direcția suport 

metodologic 

pentru 

structurile 

teritoriale de 

asistență socială 

-(DSMSTAS) 

Realizat 

1. Circulare tematice expediate în adresa  

STAS cu privire la:  

- Raportul Statistic (anual) Nr. 3;  

- informația pentru serviciile sociale 

(adulte);   

- actualizarea datelor de contact ale 

stasuri-lor; 

 - recomandările pentru prevenirea și 

diminuarea infecției COVID-19, 

 - prezentarea informației cu privire la 

Serviciul social ,,Asistență personală” și 

Locuință protejată; 

- prezentarea informației privind 

realizarea indicatorilor pentru 

monitorizarea implementării Convenției 

ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități; 

2.  Circulare tematice expediate în 

adresa instituțiilor publice din gestiune 

privind: 

- colectarea datelor privind numărul 

beneficiarilor din cadrul Centrelor de 

plasament pentru persoane cu dizabilități; 

3. Circulare tematice expediate în adresa 

Consiliilor raionale:  

- prezentarea listelor persoanelor - 

victime reabilitate ale represiunilor din 



 
 

anii 1917-1990, care au solicitat 

perfectarea legitimației de model nou.  

Motivul nerealizării a celorlalți indicatori 

a fost declararea stării de urgente în 

contextul infecției COVID-19. 

1.2 

Monitorizarea și 

evaluarea implementării 

standardelor generale de 

activitate de către 

structurile teritoriale de 

asistență socială (STAS) 

Raport de 

monitorizare pentru 

anul 2019, elaborat 

și prezentat 

Ministerului 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

(MSMPS) 

1 iulie 2020 

 

 

 

 

 

 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

DSMSTAS; 

Serviciul 

instituții de 

asistență socială 

și de reabilitare 

/recuperare -

(SIASRR) 

Realizat  parțial 

 

Informația a fost colectată, urmează a fi 

sistematizată și transmisă Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

 

 

1.3 

Acordarea suportului 

metodologic în domeniul 

asistenței sociale STAS, 

precum și în dezvoltarea 

serviciilor sociale 

Materiale 

metodologice și 

informaționale 

tematice elaborate și 

difuzate; 

Numărul ședințelor 

tematice organizate 

și desfășurate; 

Numărul 

participanților 

Pe parcursul 

anului 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

DSMSTAS, 

SIASRR, 

Direcția 

financiară și 

gestionarea 

mijloacelor 

Fondului de 

susținere a 

populației -

(DFGMFSP) 

Realizat parțial 

Au fost elaborate și difuzate în adresa 

STAS note informative și metodologice  

tematice cu privire la modificarea 

cadrului legislativ. 

 

Declararea stării de urgențe în contextul 

infecției COVID-19 a condus la  

imposibilitatea realizării celorlalți 

indicatori propuși. 

1.4 

Colectarea, analiza și 

sistematizarea datelor 

statistice în domeniul 

asistenței sociale 

Informații colectate 

și sistematizate; 

Dări de seamă 

trimestriale, 

semestriale, rapoarte 

statistice anuale 

elaborate; 

Date statistice 

prezentate în termen 

către Biroul 

Național de 

Statistică (BNS) 

 

Trimestrial 

Semestrial 

Anual 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

DSMSTAS, 

DFGMFSP, 

SIASRR, 

Serviciul 

formare 

profesională - 

(SFP) 

Realizat 

În semestrul I, a fost colectată și 

sistematizată informația cu privire la: 

-  Raportul Statistic (anual) Nr. 3; 

- serviciile sociale primare și specializate 

pentru persoanele adulte; 

- instituțiile de asistență socială de 

plasament pentru persoanele adulte și 

copii gestionate de ANAS, la solicitarea 

Comitetului European pentru Prevenirea 

Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor 

Inumane sau Degradante; 

- Serviciul asistență socială comunitară, 

în format tabelar; 

- datele de contact actualizate ale 



 
 

Centrelor de plasament din gestiunea 

ANAS, Centrelor de plasament de lungă 

durată, centrelor comunitare 

multifuncționale și Centrelor de 

plasament temporar din subordinea 

administrației publice locale. 

Pe parcursul semestrului I al anului 2020, 

de către Serviciul instituții de asistență 

socială și de reabilitare/recuperare au fost 

întocmite următoarele rapoarte: 

- Raportul anual privind implementarea 

Programului național de 

dezinstituționalizare a persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale 

(HG nr. 893/2018);   

- Raportul anual privind implementarea 

Programului național de incluziune 

socială a persoanelor cu dizabilități 

pentru anii 2017-2022 (HG 723/2017); 

- Raportul pe dezinstituționalizare pentru 

anul 2019 și Raportul privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilități 

pentru 2019 traduse în limba rusă 
(răspunsul pentru CSI privind servicii 

adresate persoanelor și copiilor cu 

dizabilități). 
- 2 rapoarte trimestriale privind 

monitorizarea valorificării biletelor de 

reabilitare/recuperare în conformitate cu 

HG. nr. 372/2010, anexele nr. 4 și 5. 

De asemenea, au fost întocmite și 

prezentate următoarele date statistice: 

- 1 notă informativă pentru  Biroul 

Național de Statistică cu privire la  

numărul beneficiarilor în instituții de 

plasament pentru copii; 
- 6 tabele lunare cu privire la mișcarea 

beneficiarilor adulți în instituțiile 



 
 

gestionate; 
- 6 tabele lunare cu privire la mișcarea 

beneficiarilor copii cu dizabilități în 

instituțiile gestionate;  
- 1 notă informativă cu prezentare datelor 

în format Excel, privind numărul biletelor 

nevalorificate și valorificate parțial în 

perioada pandemiei de către Centrele de 

reabilitare/recuperare din gestiune.  

1.5 

Avizarea proiectelor de 

acte normative 

Proiecte de acte 

normative avizate; 

Propuneri înaintate  

Pe parcursul 

anului 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

DSMSTAS, 

SIASRR,  

SFP, Serviciul 

resurse umane 

(SRU) 

Serviciul juridic 

(SJ) 

Realizat 

- 4 proiecte de acte normative avizate; 

(Hotărârea Guvernului nr. 1034/2014 cu 

privire la aprobarea Regulamentului de 

activitate al Serviciului îngrijire socială 

la domiciliu și a Standardelor minime de 

calitate; 

- Legea Fondului de susținere a 

populației nr. 827/2000; 

- Inițiativa Legislativă nr. 84 din 

27.02.2020, privind modificarea unor 

acte legislative; 

- HG 372/2010 cu privire la modul de 

evidenţă şi distribuire a biletelor de 

reabilitare/ recuperare acordate 

pensionarilor şi beneficiarilor de alocaţii 

sociale de stat. 

- 2 propuneri de modificare înaintate. 

(HG nr. 159/2018; HG nr. 372/2010) 

1.6 

Elaborarea propunerilor 

cu privire la modificarea 

actelor normative în 

domeniul asistenței 

sociale sau a cadrului 

aferent 

Studii de cercetare; 

Propuneri elaborate 

și înaintate  

Pe parcursul 

anului 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

DSMSTAS, 

SIASRR,  

SFP, 

SRU, 

SJ  

 

Realizat 

În perioada de raportare s-a colectat 

informații cu privire la modificarea/ 

completarea Regulamentului cu privire la 

modul de stabilire și plată a ajutorului 

material, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 159/2018. În acest context 

au fost elaborate și înaintate MSMPS 

propuneri pentru modificarea 

Regulamentului menționat. 



 
 

 

Au fost elaborate și înaintate MSMPS 

propuneri pentru modificarea și 

completarea HG 372/2010 cu privire la 

modul de evidenţă şi distribuire a 

biletelor de reabilitare/ recuperare 

acordate pensionarilor şi beneficiarilor de 

alocaţii sociale de stat. 

 

De asemenea, au fost elaborate propuneri 

pentru 6 proiecte de ordine ale MSMPS.  

1.7 

Participarea la studii de 

vizite/stagii/seminare pe 

plan intern și extern în 

vederea fortificării 

cunoștințelor în domeniul 

elaborării cadrului 

metodologic 

Numărul de vizite 

efectuate 

Rapoarte elaborate 

Anual Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

DSMSTAS, 

SIASRR,  

SFP 

 

Realizat 

În perioada vizată, s-a realizat 

următoarele: 

- 3 ședințe de lucru (Date pentru Impact: 

Valorificarea puterii datelor în beneficiul 

copilului; Ședința grupului pentru 

elaborarea proiectului raportului cu 

privire la realizarea Planului de acțiuni 

privind implementarea Programului 

național de dezinstituționalizare a 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale din instituțiile rezidențiale 

gestionate de ANAS, conform ordinului 

nr. 27 din 15.10.2019; Ședința Comisiei 

interdepartamentale pentru asigurarea 

schimbării și eliberării legitimației de 

veteran de razboi); 

- 3 instruiri (Etică și integritatea 

profesională în sectorul public; 

Eficientizarea activității profesionale în 

administrația publică; Elaborarea și 

coordonarea proiectelor de acte 

normative); 

- 5 ateliere de lucru/mese rotunde 

(Comunicarea pentru fiecare – cum 

asigurăm respectarea drepturilor omului 

prin comunicare; Coordonarea sistemului 



 
 

de statistică, practica țărilor europene; 

Ședință introductivă a grupului de lucru 

pe proiectul ,,Înființarea unui Centru de 

Justiție Familială  în Moldova; Conferința 

națională privind consolidarea 

capacităților asistenților sociali în ceea ce 

privește implementarea Convenției 

Consiliului Europei privind protecția 

copiilor împotriva exploatării sexuale și a 

abuzurilor sexuale; Prezentarea 

Raportului privind analiza statutului 

mediatorului comunitar); 

- 6 rapoarte elaborate 

Obiectivul nr. 2 Asigurarea gestionării activității instituțiilor de asistență socială și de reabilitare/recuperare din gestiune 

2.1 

Coordonarea activităților 

instituțiilor de asistență 

socială și de reabilitare/ 

recuperare  

Planuri de activitate 

coordonate; 

Numărul ședințelor 

tematice/ateliere de 

lucru organizate și 

desfășurate; 

Procese verbale ale 

ședințelor de lucru 

întocmite; 

Propuneri pentru 

îmbunătățirea 

calității serviciilor 

prestate formulate și 

prezentate 

conducerii Agenției. 
 

  

Februarie 

2020 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul 

anului 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

SIASRR  Realizat 

Pe parcursul semestrului I au fost 

realizate următoarele acțiuni: 

- 14 planuri de activitate a instituțiilor din 

gestiune coordonate; 

- note informative zilnice privind situația 

epidemiologică din cadrul a 9 Centre de 

plasament, întocmite și prezentate 

MSMPS; 

- elaborarea Raportului privind realizarea 

prevederilor Planului de acțiuni pentru 

anii 2018-2020 privind implementarea 

Strategiei naționale de prevenire și 

combatere a violenței față de femei și 

violenței în familie 2018-2023; 

- 2 ședințe de lucru cu conducătorii 

instituțiilor de asistență socială; 
- au fost desfășurate ședințe privind 

activitatea instituțiilor din gestiune, 

inclusiv on-line; 

- întocmirea Raportului generalizator de 

monitorizare a activității instituțiilor din 

gestiune pentru anul 2019. 



 
 

2.2 

Examinarea cererilor și 

dosarelor solicitanților de 

plasament în instituțiile 

de asistență socială 

Criteriile de 

eligibilitate revizuite 

și aprobate; 

Numărul 

îndreptărilor 

eliberate pentru 

plasament gratuit și 

plasament contra 

plată, serviciul 

Plasament de 

urgență. 

Numărul cazurilor 

de prevenire a 

instituționalizării; 

Ședințe a Grupurilor 

de lucru organizate 

și desfășurate. 

La 

necesitate 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

 

SIASRR 
Realizat parțial 

În perioada de raportare: 

- au fost organizate  2 ședințe a grupului 

de lucru (1 ședință  pentru plasament 

profil psihoneurologic și 1 ședință pentru 

solicitările de plasament profil somatic); 

- au fost examinate 21 dosare înaintate de 

către structurile teritoriale de asistență 

socială pentru plasament (8 cu profil 

somatic, 11 cu profil psihoneurologic și 2 

dosare pentru copii); 
- au fost eliberate 7 de îndreptări de 

cazare, (1 persoană cu dizabilități 

mentale (6 îndreptări persoanelor 

vârstnice și cu dizabilități locomotorii); 
- a fost prevenită instituționalizarea în 4 

cazuri, inclusiv a 2 persoane cu 

dizabilități mentale și 2 persoane 

vârstnice și cu dizabilități locomotorii; 

În Serviciul plasament de urgență nu au 

fost plasați beneficiari noi. 

În perioada raportată în servicii de 

plasament contra plată au fost admise 5 

persoane. 

2.3 

Elaborarea proiectului 

Regulamentului-cadru cu 

privire la organizarea și 

funcționarea instituțiilor 

publice din gestiunea 

ANAS  

Numărul ședințelor 

de lucru desfășurate; 

Regulamente cadru 

de organizare și 

funcționare elaborate 

și înaintate pentru 

aprobare MSMPS 

1 aprilie 

2020 

 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

DSMSTAS, 

SIASRR,  

Instituțiile 

publice din 

gestiunea ANAS 

(IP) 

Nerealizat 

Proiectele sunt în proces de avizare la 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale. 

2.4 

Ghidarea instituțiilor de 

asistență socială în 

procesul de 

implementare a 

Programului național de 

dezinstituționalizare a 

persoanelor cu 

Numărul ședințelor 

organizate și 

desfășurate; 

Numărul vizitelor 

realizate în cadrul 

instituțiilor de 

asistență socială din 

Trimestrial Fondul de 

retribuire a 

personalului;  

surse destinate 

conform actelor 

normative  

SIASRR 

SJ 
Realizat parțial 

 

În contextul implementării Programului 

național de dezinstituționalizare,  în 

comun cu partenerii de dezvoltare AO,, 

People in Need”, data de 24-25 februarie 

a fost efectuată o vizită de cartografiere la 



 
 

dizabilități intelectuale și 

psihosociale  

gestiune 

Numărul notelor 

informative 

elaborate; 

Numărul serviciilor 

sociale 

instituite/dezvoltate 

Numărul persoanelor 

dezinstituționalizate 

Centrul din mu. Bălți, cu scopul 

identificării posibilităților de a dezvolta 

noi servicii sociale alternative, precum și 

a unor posibile necesități de intervenție 

prin contractarea de noi proiecte sociale. 

 

Vizită de monitorizare a activității CPT 

din com. Brînzeni, mun. Edineț 

(21.02.2020). 

 

La data de 26 februarie s-a desfășurat 

ședința de lucru a echipei 

multidisciplinare pe domeniul 

coordonării sociale și de sănătate în 

procesul de transformare a instituțiilor 

rezidențiale. 

 

A fost întocmită o notă informativă 

semestrială privind Serviciile sociale 

instituite/dezvoltate și numărul 

persoanelor dezinstituționalizate. Astfel, 

în total, pe parcursul semestrului I al 

anului curent, au activat 16 servicii 

sociale alternative, create de Centrele de 

plasament temporar pentru adulți și copii, 

inclusiv 13 Locuințe protejate și 3 Case 

comunitare, în care sunt plasați 86 

beneficiari. 

Au fost reintegrați în familii 

biologice/extinse 3 beneficiari din 

CPTPD, com. Bădiceni. 

2.5 

Monitorizarea 

implementării Planurilor 

de transformare ale 

instituțiilor rezidențiale 

de profil psihoneurologic 

pentru adulți și copii 

Numărul rapoartelor 

privind gradul de 

realizare ale 

planurilor de 

transformare 

aprobate; 

Numărul vizitelor 

Pe parcursul  

anului 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

SIASRR 

 
Realizat parțial 

 

În perioada de raportare s-a întocmit un 

raport privind gradul de realizare a 

planurilor de transformare. 

 
CPTCD, mun. Hâncești a lansat Serviciul 



 
 

realizate în cadrul 

instituțiilor 

rezidențiale; 

Numărul ședințelor 

de monitorizare 

desfășurate 

Locuință protejată în or. Ialoveni  

(14.02.2020); 
 

    

2.6 

Coordonarea procesului 

de selectare și procurare 

a imobilelor pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale alternative celor 

de plasament  

Participarea 

reprezentantului 

delegat la selectarea 

și procurarea 

imobilelor 

identificate; 

Numărul vizitelor 

realizate; 

Numărul notelor 

informative 

elaborate; 

Numărul imobilelor 

selectate 

Pe parcursul  

anului 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

DFGMFSP, 

SIASRR,  

SJ 

Nerealizat 

Declararea stării de urgențe în contextul 

infecției COVID-19 a condus la  

imposibilitatea realizării vizitelor de 

identificare și selectare a imobilelor. 

 

 

 

 

 

 

2.7 

Distribuirea și ținerea 

evidenței biletelor de 

reabilitare/recuperare, 

eliberate de către STAS 

persoanelor în vârstă și 

celor cu dizabilități 

Numărul biletelor 

distribuite și 

repartizate STAS în 

termen; 

Numărul dărilor de 

seamă elaborate și 

prezentate în termen; 

Numărul 

demersurilor privind 

necesitatea biletelor 

de reabilitare/ 

recuperare, înaintate 

către STAS 

Trimestrial Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

SIASRR Realizat 
Pe parcursul semestrului I al anului 2020, 

au fost repartizate și distribuite 

structurilor teritoriale de asistență socială 

4078 buc. bilete și anume: 

- 2182 de bilete la Centrul „Victoria” din 

or. Sergheevca, Ucraina  2182; 

 - 1896 de bilete la Centrul „Speranța” 

din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău.  

Au rămas nevalorificate, din cauza 

pandemiei, 452 de bilete, din care: 

 - 256 de bilete la Centrul de reabilitare a 

invalizilor și pensionarilor „Victoria” al 

Republicii Moldova, or. Sergheevca, 

Ucraina; 

 – 196 de  bilete  la Centrul de reabilitare 

a persoanelor vârstnice și persoanelor cu 

dizabilități (adulte) „Speranța”, or. Vadul 

lui Vodă.  



 
 

Numărul biletelor valorificate parțial la 

ambele Centre constituie 381 de bilete, 

din care: 

 - 203 de bilete la Centrul de reabilitare a 

invalizilor și pensionarilor „Victoria” al 

Republicii Moldova, or. Sergheevca, 

Ucraina  

– 178 de bilete la Centrul de reabilitare a 

persoanelor vârstnice și persoanelor cu 

dizabilități (adulte) „Speranța”, or. Vadul 

lui Vodă; 

Au fost întocmite și înaintate către STAS 

2 demersuri privind necesitățile de bilete 

de reabilitare/recuperare. 

De asemenea, au fost întocmite și 

prezentate conducerii ANAS 2 dări de 

seamă privind valorificarea biletelor în 

conformitate cu anexele nr. 4 și 5 a 

Hotărârii Guvernului. 372/2010. 

2.8 

Efectuarea analizei 

rapoartelor de activitate  

ale instituțiilor de 

asistență socială și de 

reabilitare/recuperare 

Numărul 

demersurilor 

expediate; 

Numărul Rapoartelor 

sistematizate; 

Analiza rapoartelor 

de activitate 

efectuată  cu 

prezentarea 

recomandărilor de 

îmbunătățire a 

activității instituțiilor 

din gestiune 

Semestrial 

Anual 

 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

SIASRR Realizat parțial 

Pentru semestrul I al anului 2020 au fost 

expediat un demers către instituțiile 

gestionate privind prezentarea rapoartelor 

de activitate; 
S-au colectat și sistematizat  4 rapoarte 

semestriale ale instituțiilor gestionate și s-

a efectuat analiza activității instituțiilor în 

baza rapoartelor prezentate. 

Obiectivul nr. 3 Asigurarea procesului de consolidare a capacităților profesionale ale personalului din sistemul de asistență socială 

3.1 

Colectarea și 

sistematizarea 

informației privind 

necesitățile de formare 

Demersuri expediate 

către STAS și altor 

prestatori de servici 

sociale; 

 

Anual 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

      

         SFP 

 

Indicatorul se realizează în luna 

noiembrie-decembrie a anului în curs. 



 
 

ale personalului din 

domeniul asistenței 

sociale 

Note informative 

sistematizate; 

Necesități 

identificate  

3.2 

Elaborarea planului anual 

de instruire  a 

personalului din 

domeniul asistenței 

sociale 

Planul anual elaborat 

și aprobat; 

Plan implementat 

Ianuarie 

2020 

 

31 

decembrie 

2020 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

 

 

SFP 

Realizat 
A fost elaborat proiectul Planului anual 

cu includerea parțială a necesităților 

identificate. 

3.3 

Monitorizarea calității 

instruirilor realizate în 

domeniul asistenței 

sociale 

Numărul vizitelor 

efectuate; 

Numărul 

chestionarelor/interv

iurilor aplicate; 

Recomandări 

întocmite 

Pe parcursul 

anului 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

SFP Realizat 

În contextul acordului tripartit încheiat cu 

partenerii de dezvoltare (MSMPS, ANAS 

și CCF Moldova) au fost organizate și 

desfășurate 2 sesiuni de instruire: 

- 18-20.02.2020 

- 25-27.02.2020 

Întru buna desfășurare a sesiunilor 

planificate SFP a întocmit și expediat 

demersuri de participare către STAS-urile 

antrenate în instruire; a elaborat machetul 

certificatelor de participare; a completat 

și printat certificatele de participare. Pe 

parcursul sesiunilor SFP a monitorizat 

evidența participanților la curs; 

respectarea orarului stabilit; prezentarea 

materialului aprobat. Totodată, 

autoritatea a asigurat  cu spațiul necesar 

și echipament tehnic pentru desfășurarea 

instruirilor. 

 

La data de 26.02.2020, Oficiul 

Consiliului Europei la Chișinău a 

desfășurat Conferința națională ,,Protecția 

copiilor împotriva exploatării sexuale și 

abuzului sexual în Republica Moldova”, 

iar SFP a asigurat  prin  întocmirea și 

expedierea demersurilor de participare 



 
 

către toate STAS-urile antrenate în 

instruire prezența celor 60 asistenți 

sociali comunitari delegați la eveniment. 

 

3.4 

Ținerea evidenței 

personalului din 

domeniul asistenței 

sociale instruit 

Numărul 

personalului 

beneficiar de 

instruire inițială; 

Numărul 

personalului 

beneficiar de 

instruire continuă. 

La finele 

sesiunilor 

de instruire 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

SFP Realizat 
Completarea bazei de date create cu 30 

de persoane instruite (asistenți parentali 

profesioniști/părinți educatori, manageri 

și asistenți sociali din cadrul Serviciului 

de APP din cadrul a 6 raioane). 

 

3.5 

Participarea/implicarea la 

identificarea  partenerilor 

naționali și 

internaționali/externi, 

mediul academic, STAS 

și societatea civilă 

privind stabilirea 

relațiilor de colaborare în 

vederea îmbunătățirii 

procesului de formare 

profesională 

Parteneri identificați; 

Numărul ședințelor 

de lucru organizate 

și desfășurate; 

Numărul vizitelor de 

studiu efectuate; 

Propuneri 

sistematizate. 

 

 

Pe parcursul 

anului 

Fondul de 

retribuire a 

personalului  

SFP 

 
Realizat 

În perioada raportată, au fost identificați 

3 parteneri (PALLADIUM (USAID), 

OIM și Oficiul Înaltului Comisar ONU 

pentru Drepturile Omului), care au fost 

deschiși spre încheierea acordurilor de 

colaborare.  

În acest sens au fost organizate  6 ședințe 

de lucru. Întru implementarea activităților 

planificate de către ANAS și parteneri, 

SFP a fost responsabil de prezentarea 

informației necesare în acest sens, de 

facilitarea desfășurării interviurilor cu 

actorii implicați.   

        

Totodată, în scopul consolidării 

cunoștințelor specialiștilor ANAS, 

precum și a specialiștilor din domeniul 

asistenței sociale, ANAS a inițiat 

procesul de  dezvoltare a paginii web a 

autorității, și anume modulul e-learning, 

iar  partenerii identificați vor acorda 

suport în ceea ce privește materialul 

instructiv pentru auditoriul doritor de a 

accesa și utiliza acest modul. 

 



 
 

3.6 

Asigurarea procesului de 

raportare privind 

funcționarea Sistemului 

de instruire din domeniul 

asistenței sociale 

 Numărul rapoartelor 

elaborate 

La finele 

sesiunilor 

de instruire 

 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

SFP Realizat 
Au fost întocmite 2 note informative 

privind instruirile desfășurate. 

 

A fost întocmită și plasată pe pagina web 

a ANAS și pagina de facebook, 

informația privind activitățile desfășurate. 

3.7 

Asigură autenticitatea, 

plenitudinea și 

integritatea datelor 

introduse în baza de date 

pe domeniu de 

competență 

Baze de date 

completate și 

actualizată 

Permanent Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

SFP Realizat 
Bază de date completată, conform 

cerințelor. 

 

Obiectivul nr.4  Asigurarea gestionării mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale și a 

pachetului minim de servicii sociale 

4.1 

Transferarea mijloacelor 

financiare necesare 

pentru acordarea 

ajutorului material anual 

pentru persoane cu 

dizabilități de pe urma 

războiului din Afganistan 

şi familiile (soții, iar în 

cazul lipsei acestora, 

unul dintre părinți) ale 

participanților căzuți la 

datorie în acțiunile de 

luptă din Afganistan   

Transferuri efectuate 

conform termenului 

indicat de legiuitor; 

Numărul persoanelor 

cărora le-a fost 

stopat ajutorul 

material; 

Transferuri efectuate 

pentru restabilirea 

dreptului la ajutor 

material; 

Numărul total al 

beneficiarilor 

Până la 15 

februarie 

2020 

Surse financiare 

destinate conform 

actelor normative 

DFGMFSP  Realizat 

Conform destinației, au fost transferate 

mijloace financiare în sumă de 288000,00 

lei. 

Numărul total de beneficiari – 288 de 

persoane. 

Numărul de beneficiari care au ridicat   

ajutorul material transferat – 253 de 

persoane. 

Numărul de beneficiar care nu au ridicat 

ajutorul material transferat – 35 de 

persoane. 

4.2 

Transferarea mijloacelor 

financiare necesare 

pentru acordarea 

ajutorului material anual 

pentru persoane cu 

dizabilități de pe urma 

acțiunilor de luptă pentru 

apărarea integrității 

teritoriale şi 

independenței Republicii 

Transferuri efectuate 

conform termenului 

indicat de legiuitor; 

Numărul persoanelor 

cărora le-a fost 

stopat ajutorul 

material; 

Transferuri efectuate 

pentru restabilirea 

dreptului la ajutor 

Până la 2 

martie 2020 

Surse financiare 

destinate conform 

actelor normative 

DFGMFSP  Realizat 

Conform destinației, au fost transferate 

mijloace financiare în sumă de 412000,00 

lei. 

Numărul total de beneficiari – 412 de 

persoane. 

Numărul de beneficiari care au ridicat   

ajutorul material transferat – 347 de 

persoane. 

Numărul de beneficiar care nu au ridicat 



 
 

Moldova şi familiile 

(soții, iar în cazul lipsei 

acestora, unul dintre 

părinți) ale participanților 

căzuți la datorie în 

acțiunile de luptă pentru 

apărarea integrității 

teritoriale și 

independenței Republicii 

Moldova 

material; 

Numărul total al 

beneficiarilor 

ajutorul material transferat – 64 de 

persoane. 

 

 

 

 

4.3 

Transferarea mijloacelor 

financiare necesare 

pentru acordarea 

ajutorului material anual 

pentru persoane cu 

dizabilități a căror 

dizabilitate este cauzată 

de participarea la 

lichidarea consecințelor 

avariei de la C.A.E. 

Cernobîl, persoane care 

s-au îmbolnăvit de boală 

actinică sau au devenit cu 

dizabilități în urma 

experiențelor nucleare, 

avariilor cu radiație 

ionizantă şi a 

consecințelor acestora la 

obiectivele atomice civile 

sau militare în timpul 

îndeplinirii serviciului 

militar ori special şi 

familiile (soții, iar în 

cazul lipsei acestora, 

unul dintre părinți) ale 

participanților la 

lichidarea consecințelor 

avariei de la C.A.E. 

Transferuri efectuate 

conform termenului 

indicat de legiuitor; 

Numărul persoanelor 

cărora le-a fost 

stopat ajutorul 

material; 

Transferuri efectuate 

pentru restabilirea 

dreptului la ajutor 

material; 

Numărul total al 

beneficiarilor 

Până la 

26 aprilie 

2020 

Surse financiare 

destinate conform 

actelor normative 

DFGMFSP  Realizat 

Conform destinației, au fost transferate 

mijloace financiare în sumă de 

2262000,00 lei. 

 

Numărul total de beneficiari – 2262 de 

persoane. 

Numărul de beneficiari care au ridicat   

ajutorul material transferat – 2262 de 

persoane. 

 



 
 

Cernobîl decedați 

 

4.4 

Transferarea mijloacelor 

financiare necesare 

pentru acordarea 

ajutorului material anual 

pentru participanții la cel 

de-al Doilea Război 

Mondial din rândul 

categoriilor specificate la 

art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. 

a)-e) din Legea nr. 

190/2003 cu privire la 

veterani, persoanele cu 

dizabilități de pe urma 

celui de-al Doilea Război 

Mondial din rândul 

categoriilor specificate la 

art. 8 alin. (2) lit. a) din 

legea menționată, precum 

și persoanele care au fost 

încadrate în grad de 

dizabilitate în urma 

rănirii, contuziei, 

schilodirii, fiind 

antrenate de organele 

puterii locale la 

strângerea munițiilor şi a 

tehnicii militare, la 

deminarea teritoriului şi a 

obiectelor în anii celui 

de-al Doilea Război 

Mondial 

Transferuri efectuate 

conform termenului 

indicat de legiuitor; 

Numărul persoanelor 

cărora le-a fost 

stopat ajutorul 

material; 

Transferuri efectuate 

pentru restabilirea 

dreptului la ajutor 

material; 

Numărul total al 

beneficiarilor 

Până la 

9 mai 2020 

Surse financiare 

destinate conform 

actelor normative 

DFGMFSP  Realizat 

Conform destinației, au fost transferate 

mijloace financiare în sumă de 

2450000,00  lei. 

Numărul total de beneficiari – 245 de 

persoane. 

Numărul de beneficiari care au ridicat   

ajutorul material transferat – 227 de 

persoane. 

 

 

4.5 

Transferarea mijloacelor 

financiare necesare 

pentru acordarea 

ajutorului material anual 

pentru persoane asimilate 

Transferuri efectuate 

conform termenului 

indicat de legiuitor; 

Numărul persoanelor 

cărora le-a fost 

Până la 

9 mai 2020 

Surse financiare 

destinate conform 

actelor normative 

DFGMFSP  Realizat 

Conform destinației, au fost transferate 

mijloace financiare în sumă de  

1135000,00 lei. 

Numărul total de beneficiari – 227 de 



 
 

participanților la război 

din rândul categoriilor 

specificate la art. 7 alin. 

(2) pct. 2) lit. a)-c) și e) 

din Legea nr. 190/2003 

cu privire la veterani, 

precum și persoanele 

antrenate de organele 

puterii locale la 

strângerea munițiilor şi a 

tehnicii militare, la 

deminarea teritoriului și a 

obiectelor în anii celui 

de-al Doilea Război 

Mondial 

stopat ajutorul 

material; 

Transferuri efectuate 

pentru restabilirea 

dreptului la ajutor 

material; 

Numărul total al 

beneficiarilor 

persoane. 

Numărul de beneficiari care au ridicat   

ajutorul material transferat – 192 de 

persoane. 

 

 

 

 

4.6 

Transferarea mijloacelor 

financiare necesare 

pentru acordarea 

ajutorului material anual 

pentru soții 

supraviețuitori ai 

participanților la cel de-al 

Doilea Război Mondial 

căzuți la datorie sau ai 

persoanelor cu 

dizabilități de pe urma 

celui de-al Doilea Război 

Mondial decedate 

Transferuri efectuate 

conform termenului 

indicat de legiuitor; 

Numărul persoanelor 

cărora le-a fost 

stopat ajutorul 

material; 

Transferuri efectuate 

pentru restabilirea 

dreptului la ajutor 

material; 

Numărul total al 

beneficiarilor 

Până la 

9 mai 2020 

Surse financiare 

destinate conform 

actelor normative 

DFGMFSP  Realizat 

 

Conform destinației, au fost transferate 

mijloace financiare în sumă de 509000,00 

lei. 

Numărul total de beneficiari – 509 de 

persoane. 

Numărul de beneficiari care au ridicat   

ajutorul material transferat – 439 de 

persoane. 

 

 

 

 

4.7 

Transferarea mijloacelor 

financiare necesare 

pentru victimele 

reabilitate ale 

represiunilor politice din 

anii 1917–1990 

Transferuri efectuate 

conform termenului 

indicat de legiuitor; 

Numărul persoanelor 

cărora le-a stopat 

ajutorul material; 

Transferuri efectuate 

pentru restabilirea 

dreptului la ajutor 

Până la 

6 iulie 2020 

Surse financiare 

destinate conform 

actelor normative 

DFGMFSP  Realizat 

 

La data raportării au fost transferate 

mijloace financiare în sumă de  

7 412 000,00 lei. 

Numărul beneficiarilor incluși in lista  a 

constituit – 7412 de  persoane. 

Numărul beneficiarilor care au beneficiat 

de ajutor material până la data respectivă 



 
 

material; 

Numărul total al 

beneficiarilor 

a constituit – 870 de persoane. 

 

4.8 

Transferarea mijloacelor 

financiare necesare 

pentru compensarea 

parțială a cheltuielilor 

cetățeanului Republicii 

Moldova domiciliat pe 

teritoriul acesteia care 

demonstrează că a 

suportat cheltuielile de 

transportare de peste 

hotare a corpului 

neînsuflețit al 

cetățeanului Republicii 

Moldova 

Dosare examinate în 

termen; 

Transferuri efectuate 

conform analizei 

documentelor 

confirmative anexate 

la dosar; 

Numărul total al 

beneficiarilor; 

Mijloace financiare 

utilizate (total) 

Pe parcursul 

anului 

Surse financiare 

destinate conform 

actelor normative 

DFGMFSP  Realizat 

 

Conform destinației au fost transferate 

mijloace financiare în sumă de 464934,58 

lei. 

Numărul dosarelor examinate – 38 

Numărul solicitanților care au beneficiat 

de plata compensației - 23 

 

4.9 

Elaborarea rapoartelor cu 

privire la utilizarea 

mijloacelor Fondului de 

susținere a populației 

pentru finanțarea 

programelor cu destinație 

specială în domeniul 

asistenței sociale 

 

Rapoarte lunare, 

trimestriale elaborate 

și prezentate MF și 

MSMPS; 

Rapoarte 

semestriale, anuale 

elaborate și 

prezentate și 

prezentate MSMPS 

și BNS 

 

 

Lunar 

Trimestrial 

Semestrial 

Anual 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

DFGMFSP Realizat 

 

Au fost întocmite și prezentate 

Ministerului Finanțelor și Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu 

privire la ajutorul material anual și a 

compensației parțiale a cheltuielilor, 

conform Hotărârii Guvernului 

nr.159/2018 și  a pachetului minim de 

servicii sociale, conform HG nr. 

800/2018  

- 6 rapoarte lunare; 

- 2 rapoarte trimestriale; 

- 1 raport semestrial. 

4.10 

Transferarea către 

autoritățile publice locale 

de nivelul al doilea a 

mijloacelor financiare 

pentru finanțarea 

pachetului minim de 

servicii sociale, în 

Mijloace financiare 

transferate lunar în 

limitele plafoanelor 

stabilite de către 

MSMPS 

Lunar Surse financiare 

destinate conform 

actelor normative 

DFGMFSP Realizat 

În perioada de raportare, pentru 

finanțarea pachetului minim de servicii 

sociale au fost transferate mijloace 

financiare în sumă de 24994330 lei, după 

cum urmează: 

- 4311,54 mii lei pentru serviciul social 



 
 

condițiile stabilite de 

Guvern  

 

suport monetar adresat familiilor/ 

persoanelor defavorizare; 

- 10500,74 mii lei pentru serviciul social 

de sprijin pentru familiile cu copii; 

- 10132,05 mii lei pentru serviciul social 

Asistență Personală. 

 

4.11 

Generalizarea rapoartelor 

prezentate de către 

direcțiile generale finanțe 

ale unităților 

administrativ – teritoriale 

de nivelul al doilea și ale 

UTA Găgăuzia privind 

valorificarea mijloacelor 

financiare necesare 

asigurării funcționalității 

serviciilor sociale incluse 

în pachetul minim de 

servicii sociale 

Raportul 

generalizator 

elaborat și prezentat 

MSMPS și BNS 

Trimestrial 

Anual 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

DFGMFSP  Realizat 

 

În perioada de raportare a fost generalizat 

raportul semestrial privind valorificarea 

mijloacelor financiare necesare asigurării 

funcționalității serviciilor sociale incluse 

în pachetul minim de servicii sociale.  

 

 

Obiectivul nr. 5 Asigurarea unui management eficient al resurselor umane 

 

5.1 

Organizarea și 

desfășurarea procedurilor 

pentru ocuparea 

funcțiilor vacante 

Organizarea și 

desfășurarea 

concursurilor pentru 

ocuparea funcțiilor 

publice; 

Numărul de 

funcționari angajați 

Pe parcursul 

anului 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

Serviciul resurse 

umane 
Realizat 

Pe parcursul perioadei de raportare, au 

fost organizate și desfășurate procedurile 

de angajare/ ocupare a 5 funcții 

vacante/temporar vacante, dintre care: 1 

unitate prin concurs; 3 unități prin 

transfer și 1 unitate în bază de contract). 

5.2 

Realizarea procedurilor 

de personal  

Proceduri de 

personal realizate și 

implementate 

conform prevederilor 

cadrului normativ 

din domeniu;  

Proiecte de acte cu 

privire la personal 

Pe parcursul 

anului 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

Serviciul resurse 

umane 
Realizat 

În scopul implementării conforme a 

procedurilor de personal  în cadrul 

autorității și asigurării managementului 

eficient al resurselor umane pe parcursul 

perioadei de raportare a fost asigurată: 

- elaborarea și prezentarea spre aprobare 

a schemei de încadrare a Agenției și 



 
 

elaborate;  

Dosare personale ale 

funcționarilor publici 

completate și 

actualizate 

 

instituțiilor publice din gestiune;  

- avizarea obiectivelor individuale de 

activitate și indicatorilor de performanță a 

funcționarilor publici ai Agenției;  

- revizuirea vechimii în muncă a tuturor 

angajaților Agenției;  

generalizarea rezultatelor obținute de 

către funcționarii publici ai Agenției la 

ultimele 3 evaluări ale performanțelor 

profesionale și înaintarea propunerilor de 

acordare a gradelor de calificare; 

- organizarea, desfășurarea și 

protocolarea a  5 ședințe ale Comisie 

pentru determinarea vechimii în muncă;  

- întocmirea a 29 proiecte de ordine cu 

privire la activitatea de bază și 78 

proiecte de ordine cu privire la personal; 

- elaborarea și prezentarea spre aprobare 

a Ghidului noului angajat; 

- elaborarea și prezentarea spre aprobare 

a Regulamentului privind prelucrarea 

informațiilor ce conțin date cu caracter 

personal în Serviciul resurse umane;  

- elaborarea planului de protecţie şi 

prevenire a infecție cu COVID - 19 a 

angajaților Agenției Naționale Asistență 

Socială în situația de urgență declarată la 

nivel național;  

- evidența timpului de muncă în cadrul 

Agenției prin completarea lunară a 

tabelului de pontaj și raportului operativ 

privind statele și efectivul limită de 

personal;  

- raportarea datelor cu privire la funcția 

publică și statutul funcționarului public 

din cadrul ANAS pentru anul 2019 

(conform formularului tipizat al 

Cancelariei de Stat); 



 
 

- actualizarea (la angajare/eliberare) a 

Registrului electronic al declaranților 

averii și intereselor personale și realizarea 

activităților aferent la obținerea 

prelungirea și revocarea cheilor publice 

pentru  semnarea electronică a 

declarațiilor de avere și interese personale 

– 5 chei publice;  

- completarea periodică a dosarelor 

personale a funcționarilor publici și 

personalului contractual, conform 

cerințelor; 

- organizarea și monitorizarea perioadei 

de probă pentru (2 funcționari publici 

debutanți cu întocmirea planului 

individual de integrare în funcția publică, 

desfășurarea perioadei de probă și 

planului individual de dezvoltare 

profesională);  

- înregistrarea Agenției în Registrul 

funcției publice și funcționarilor publici, 

inclusiv completarea acestuia în proporție 

de 20%;  

- întocmirea a 5 liste de evidență 

nominală a persoanelor asigurate;  

consultarea angajaților Agenției conform 

domeniului de competență (informarea 

despre zilele de concediu și programările 

acestora, aplicarea procedurilor de 

personal, depunerea declarațiilor de avere 

și interese personale, etc.); 

- identificarea prestatorului de servicii în 

domeniul securității și sănătății în muncă, 

și asigurarea activităților aferente 

procesului de întocmire setului de 

documente al autorității în domeniul de 

referință.  



 
 

5.3 

Identificarea necesităților 

de dezvoltare 

profesională și 

planificarea activităților 

de instruire   

Necesități de 

instruire identificate; 

Parteneri identificați 

în realizarea 

instruirilor tematice 

 

 

1 martie 

2020 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

Serviciul resurse 

umane 
Realizat 

În perioda raportată au fost realizate 

următoarele activități: 

 identificarea necesităților de instruire; 

 întocmirea listei totalizatoare a 

necesităților de dezvoltare 

profesională întocmită și prezentată 

conducătorului în termen; 

 identificarea partenerilor/prestatorilor 

de servicii de instruire.  

5.4 

Elaborarea și 

monitorizarea 

implementării planului 

anual de dezvoltare 

profesională a 

funcționarilor publici  

Planului anual de 

dezvoltare 

profesională elaborat 

și prezentat spre 

aprobare;  

Funcționari publici 

delegați conform 

necesităților de 

instruire;  

Numărul 

funcționarilor publici 

instruiți în raport cu 

numărul planificat 

1 martie 

2020 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

Serviciul resurse 

umane 

Realizat 

A fost elaborat și prezentat spre aprobare 

Planul anual de dezvoltare profesională. 

În semestrul I al anului 2020, au fost 

instruiti 5 funcționari publici.  

 

Obiectivul nr. 6 Asigurarea informării specialiștilor și a populației referitor la domeniul asistenței sociale 

 

6.1 

Acordarea suportului 

informațional cu privire 

la prevederile actelor 

normative în domeniul 

asistenței sociale 

Materiale de 

informare elaborate 

și 

distribuite/diseminat

e (broșuri, pliante, 

etc.); 

Numărul cetățenilor 

audiați; 

Pagina web 

actualizată; 

Numărul 

vizitatorilor paginii 

Pe parcursul 

anului 2020 

Surse financiare 

destinate conform 

actelor normative 

DSMSTAS, 

DFGMFSP, 

SIASRR, 

SRU; 

SJ 

Realizat 

Pagina oficială a ANAS a fost completată 

cu informație privind: cadrul normativ; 

pachetul minim de servicii sociale; 

serviciile sociale, ajutoare sociale, datele 

de contact al structurilor teritoriale de 

asistență socială etc.  

Numărul vizitatorilor a paginii web – 

3865 persoane;  

Numărul vizitatorilor noi a paginii web – 

3760 persoane;  

Numărul accesărilor pe pagina web – 



 
 

web 5688; 

Numărul vizualizărilor  - 36107; 

Numărul vizualizărilor per accesare – 

6,35; 

Durata medie a unei vizualizări – 2,39 

min 

 

Numărul urmăritorilor paginii Facebook 

– 239 persoane; 

Numărul aprecierilor – 226; 

Numărul accesărilor/ impact – 1,2 mii 

(81% femei și 19% bărbați). 

 

De asemenea a fost asigurată consultarea, 

inclusiv telefonică, a autorităților publice 

locale și a cetățenilor referitor la asistența 

socială. 

6.1 

Examinarea petițiilor, 

demersurilor, adresărilor 

și altor interpelări  

Numărul 

documentelor 

(intrări) examinate, 

Numărul total al 

adresărilor 

înregistrate 

examinate 

comparativ cu anul 

precedent; 

Numărul petițiilor 

examinate; 

Numărul sesizărilor 

repetate; 

Numărul cetățenilor 

audiați 

Evidența lucrărilor 

de secretariat 

conform normelor 

regulatorii 

Permanent Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

DSMSTAS, 

DFGMFSP, 

SIASRR, 

SFP 

SRU; 

SJ 

Realizat 

Pe parcursul perioadei de raportare în 

adresa autorității au parvenit 1006 de 

documente, dintre care: 404 petiții și 602 

(adresări interpelari etc.), ceea ce este în 

descreștere comparativ cu perioada 

precedenta, care constutia: 480 de petiții 

și 738 de alte documente. 

 

Documente întocmite din oficiu (nr. de 

ieșire) – 861. 

 

 

Obiectivul nr. 7 Asigurarea implementării actelor normative în domeniul achiziții publice 



 
 

7.1 

Elaborarea Planului 

anual al achizițiilor 

publice 

Necesități 

identificate; 

Plan elaborat și 

publicat; 

Plan implementat; 

Darea de seama 

privind achizițiilor 

publice realizate  

Trimestrial,            

Semestrial,          

Anual 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

Grupul de lucru 

al achizițiilor 

publice 

Realizat 

A fost elaborat și aprobat Planul anual de 

achiziții publice pentru anul 2020. 

7.2 

Desfășurarea 

procedurilor de achiziții 

publice  

Numărul 

procedurilor de 

achiziție publică 

desfășurate; 

Numărul 

contractelor 

încheiate; 

Numărul 

contractelor 

executate;    

Conform 

planului 

anual de 

achiziții 

publice 

 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

Grupul de lucru 

al achizițiilor 

publice 

Realizat 

În semestrul I al anului în curs, au fost 

încheiate doar contracte de achiziții 

publice de valoare mică. 

Până în prezent au fost încheiate 21 de 

contracte. 

Executarea contractelor se realizează 

până la finele anului. 

7.3 

Participarea membrilor 

Grupului de lucru la 

cursuri de instruire în 

domeniul achizițiilor 

publice 

Numărul cursurilor 

de instruire; 

Numărul 

specialiștilor instruiți 

Anual Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

DFGMFSP; 

Grupul de lucru 

al achizițiilor 

publice 

Nerealizat 

 

Declararea stării de urgențe în contextul 

infecției COVID-19 a condus la  

imposibilitatea realizării indicatori 

propuși. 

Un alt motiv este numărul redus de 

cursuri în domeniul dat. 

Obiectivul nr. 8 Asigurarea implementării sistemului de management financiar și control intern 

8.1 

Evaluarea sistemului 

actual de management 

financiar și control 

(MFC) 

Raport de evaluare 

elaborat 

31 ianuarie 

2020 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

Direcția 

financiară și 

gestionarea 

mijloacelor 

Fondului de 

susținere a 

populației; 

Realizat 

A fost organizat și desfasurat procesul de 

autoevaluare și raportare a sistemului 

CIM în cadrul Agenției și a entitatilor din 

subordine pentru anul 2019, în termen. 

8.2 

Elaborarea Planului de 

acțiuni pentru 

implementarea MFC 

Grup de lucru 

instituit; 

Ședințe de lucru 

31 

decembrie 

2020 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

Direcția 

financiară și 

gestionarea 

Realizat 

În perioada de raportare Grupul de lucru, 

creat prin ordinul directorului ANAS nr. 



 
 

desfășurate; 

Plan elaborat și 

aprobat; 

Plan implementat; 

Riscurile 

identificate; 

Registrul riscurilor 

instituit; 

Procese operaționale 

revizuite 

mijloacelor 

Fondului de 

susținere a 

populației 

Grupul de lucru 

MFC 

2 din 05.02.2019  

- s-a întrunit în 3 ședințe; 

- au fost revizuite procese operaționale; 

- a fost elaborat și aprobat Registrul 

riscurilor al ANAS. 

 

 

Obiectivul nr. 9. Asigurarea implementării acțiunilor/măsurilor obligatorii de consolidare a integrității instituționale și profesionale 

9.1 

Publicarea informației cu 

privire la modalitatea de 

depunere a plângerilor 

împotriva abaterilor sau 

activităților ilegale a 

angajaților 

 

Plasarea 

informațiilor pe 

panoul 

informațional;  

Informarea organelor 

competente privind 

încălcările constatate 

 

Pe parcursul 

anului 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

Serviciul juridic, 

funcționarul 

desemnat 

Urmează a fi realizat în semestrul II  

9.2 

Instituirea procedurii de 

prevenire și comunicare a 

influențelor 

necorespunzătoare 

Metodologia de 

prevenire şi 

comunicare a 

influențelor 

necorespunzătoare 

elaborată și 

aprobată; 

Ședințe tematice 

organizate și  

desfășurate; 

Numărul cazurilor 

denunțate 

Pe parcursul 

anului 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

Serviciul juridic, 

funcționarul 

desemnat 

 

Urmează a fi realizat în semestrul II 

Obiectivul nr. 10 Asigurarea monitorizării eficiente a  activității Agenției 

10.1 

Organizarea ședințelor de 

monitorizare a activității 

subdiviziunilor Agenției 

Ședințe de 

supervizare 

desfășurate; 

Ședințe de 

monitorizare 

Lunar Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

Conducerea 

Agenției 

Naționale 

Asistență 

Socială 

Realizat 

 

În legătură cu situația epidemiologică 

creată, în semestrul I al anului 2020, au 

fost organizate și desfășurate 5 ședințe de 



 
 

desfășurate; 

Procese verbale 

elaborate 

 monitorizare și de supervizare. 

10.2 

Elaborarea cadrului 

bugetar pe termen mediu  

Planificare bugetară  

propusă în 

corespundere cu 

necesitățile 

identificate; 

Informație cu privire 

la planificarea 

bugetară expediată 

în termen 

Trimestru I 

2020 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

Direcția 

financiară și 

gestionarea 

mijloacelor 

Fondului de 

susținere a 

populației 

 

Realizat 

În trimestrul I al anului 2020 a fost 

elaborat și prezentat către MSMPS și MF 

cadrul bugetar pe termen mediu, în 

conformitate cu termenii stabiliți, cu 

necesitățile identificate și propunerile 

înaintate de către subdiviziunile Agenției. 

10.3 

Asigurarea elaborării 

rapoartelor de activitate  

Note informative 

sistematizate; 

Raportul anual de 

activitate pentru anul 

2019 elaborat și 

prezentat MSMPS; 

Raportul semestrial 

de activitate pentru 

anul 2020 elaborat și 

prezentat MSMPS 

 

 

31 ianuarie 

2020 

 

 

20 iulie 

2020 

Fondul de 

retribuire a 

personalului ANAS 

Persoană 

responsabilă 

conform 

ordinului 

 

Realizat 

În perioada de raportare a fost elaborat și 

prezentat MSMPS raportul anual de 

activitate pentru anul 2019, precum și 

raportul semestrial de activitate pentru 

anul 2020 întocmit și prezentat MSMPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


