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Summary 

Social services play a vital role in contemporary 

society, helping to increase individual capacity to 

participate in society, ensuring respect for 

fundamental human rights . Social services are " an 

important mechanism for current social policies 

focused on promoting opportunities for all citizens to 

participate in society.  

Because of the social system that exists in 

Moldova precarious much of the population is facing 

serious medical social and psychosocial problems 

concerns a particular category of social assistance 

benefeciaries - homeless people - who for various 

reasons have lost resources become vulnerable, some 

not guilty and somewhat not wanting this, in the end 

they are "condemned " to live under the open sky. 

 

Serviciile sociale joacă un rol vital în societatea 

contemporană, contribuind la creşterea capacităţii 

individuale de participare în societate, garantând 

respectarea drepturilor fundamentale ale omului. 

Serviciile sociale sunt „un important mecanism pentru 

politicile sociale actuale focusate pe promovarea 
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oportunităţilor pentru toţi cetăţenii de a participa în 

societate”. [2, p.11 ]. Datorită sistemului social precar 

ce există în Republica Moldova, o mare parte a 

populaţiei se confruntă cu grave probleme medico-

psiho-sociale. Este vorba despre o categorie aparte de 

beneficiari asistenţiali – persoanele fără adăpost – 

care, din diferite motive, şi-au pierdut resursele 

devenind vulnerabili, unii nefiind vinovaţi şi 

neanticipând oarecum acest lucru, într-un final, ei 

fiind „condamnaţi” să trăiască sub cerul liber. 

De cele mai multe ori, până a ajunge în stradă, 

persoanele fără adăpost trec printr-o serie de probleme 

care-i marchează pe toată viaţa, iar în situaţiile, când 

nu mai găsesc soluţii, aleg să se refugieze în stradă, în 

subsoluri şi gunoişti, în zonele puţin populate, 

alăturându-se totodată la grupuri de persoane care sunt 

în situaţii similare şi obţinând, voluntar sau 

involuntar, statutul de „persoană fără adăpost” sau 

„boschetar”. Această etichetă îi face pe cei afectaţi să 

se simtă umiliţi, frustraţi, dezumanizaţi, fără speranţe 

şi scopuri de viitor, iar orice formă de dependenţă (de 

serviciile sociale şi medicale gratuite) este percepută 

de persoana fără adăpost ca o necinste şi ca o pierdere 

a identităţii personale [5, p.31 ].  

Societatea se comportă cu persoanele fără 

adăpost de parcă acestea nici nu ar exista. Un om de 
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ştiinţă spunea, însă: „Cei fără casă nu dispar, doar se 

transformă...”. Fiind deseori numiţi „boschetari”, 

„aurolaci”, sau „homeless”, aceştia îşi câştigă 

supravieţuirea prin cerşit, venituri ocazionale, furat 

sau vânzarea diferitor obiecte reutilizabile [3,p.245]. 

Sentimentele trezite de oamenii străzii pot fi 

împărţite în două categorii: emoţia trăită în contact cu 

ei - milă sau teamă, şi ceea ce se consideră că trăiesc 

în plan afectiv aceşti oameni – nefericire, umilinţă, 

lipsa speranţei, disperare. 

Istoric vorbind, au existat în toate timpurile 

oameni lipsiţi de adăpost, fie că această deprivare era 

una temporară, determinată de anumite catastrofe sau 

calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, epidemii, 

incendii), fie că se prezenta ca o formă de trai, datorită 

unei stări cronicizate de sărăcie. Această categorie de 

persoane au existat întotdeauna şi se întâlneşte în toate 

statele lumii, însă atitudinea societăţii şi a autorităţilor 

faţă de acestea diferă de la stat la stat. De o importanţă 

majoră sunt legile existente care protejează oarecum 

aceste peroane, personalul calificat implicat în acest 

domeniu destul de dificil dar şi serviciile sociale 

destinate persoanelor fără adăpost existente în fiecare 

societate [5.p.58]. 

În R. Moldova numărul persoanelor fără adăpost 

este în creș tere, situaţia agravându-se, în special, 
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datorită crizei economice instalate în ţara noastră. 

Conform datelor statistice neoficiale oferite de 

Ministerul Afacerilor Interne în colaborare cu 

Ministerul Muncii Protecţiei Sociale a Copilului şi 

Familiei (prin intermediul Centrului de găzduire şi 

orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din 

Chişinău), în R. Moldova sunt circa 6000 persoane 

fără adăpost, dintre care aproximativ 3000 sunt 

concentraţi în raza municipiului Chişinău şi suburbiile 

acestuia [6, p.6]. 

În Republica Moldova organul general ce 

dirijează sistemul de servicii sociale este Ministerul 

Muncii şi Protecţiei Sociale, iar subdiviziunile lui sunt 

Direcţiile teritoriale de asistenţă socială. 

Datorită susţinerii financiare al Fondului de 

Investiţii Sociale din Moldova şi a proiectului 

implementat de către Direcţia Generală Asistenţă 

Socială a fost posibilă deschiderea cu succes la 2 

septembrie 2004 a „Centrului de găzduire şi orientare 

pentru persoanele fără domiciliu stabil” cu sediul pe 

str-la Haltei, 2 mun. Chişinău, conform Deciziei 

Consiliului Municipal Chişinău nr.1/7 din 28 martie 

2002. Centrul de găzduire şi orientare pentru 

persoanele fără domiciliu stabil este o instituţie 

municipală de orientare socială, protecţie si asistenţă 

socială, medico-socială, care ia în îngrijire, în 
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condiţiile legii, persoanele fără domiciliu stabil, bazat 

pe găzduirea temporară (pe termen de trei luni) de 

urgenţă. Conform Regulamentului, Centrul are o 

capacitate de 70 persoane şi cu un regim specific 

organizat separat pentru bărbaţi ce nu au atins vârsta 

de 62 de ani şi pentru femei de până la vârsta de 57 de 

ani. Activitatea Centrului este coordonată de către 

Direcţia Generală Asistenţă Socială mun. Chişinău. 

Obiectivul de bază a Centrului de găzduire şi 

orientare îl constituie găzduirea persoanelor care nu 

au adăpost stabil şi reintegrarea lor în societate, cu 

drepturi şi obligaţiuni egale tuturor membrilor 

societăţii.  

Pentru soluţionarea problemelor persoanelor fără 

domiciliu, în cadrul Centrului de găzduire se oferă 

următoarele servicii: 

- Cazare nocturnă 

provizorie timp de 3 

luni 

- Asistenţă medicală 

primară 

- Asistenţă juridică 

- Asistenţă socială şi 

consiliere psihologică 

- Cină şi dejun 

- Primirea duşului şi 

tuturor celor necesare 

pentru igiena 

personală. 

- Dezinfectarea şi 

asanarea persoanelor 

- Ajutor umanitar 

Categoriile de persoane care nu pot beneficia de 

serviciile Centrului: 
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- Persoanele până la 

18 ani. 

- Persoanele care au 

atins vârsta de 57de 

ani, femei şi 62 de 

ani,bărbaţi. 

- Persoanele cu 

handicap fizic al 

aparatului locomotor. 

- Persoanele cu 

handicap mintal 

(oligofrenie, demenţe). 

- Persoanele cu boli 

psihice (schizofrenie, 

epilepsie, alcoolism 

cronic). 

- Persoanele care 

necesită îngrijirea altei 

persoane, invalizi. 

- Persoanele cu boli 

dermatologice. 

- Persoanele cu boli 

venerice şi tuberculoză. 

- Persoanele cu boli 

infecţioase (hepatite 

virale, boli diareice 

acute (dizenteria, 

salmoneloza, holeră, 

toxiinfecţii alimentare), 

SIDA, Lepră). 

- Femei însărcinate. 

- Persoanele în stare 

de ebrietate. 

 

Obiectivul de activitate 

Obiectivul de bază a Centrului îl constituie 

găzduirea temporară a persoanelor făra adăpost şi 

reintegrarea lor în societate cu drepturi şi şanse egale 

tuturor membrilor societăţii. 

Personalul Centrului de găzduire este constituit 

din 27 de unităţi, repartizate în următoarele funcţii: 

director, director adjunct, contabil-şef, asistenţi 

sociali, consilier, medici, administratori, registratori, 

infirmiere, dezinfectori, ingineri fochişti, paznici .  
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Activitatea de reintegrare socială a oamenilor străzii 

în acest Centru este organizată de trei secţii de bază: 

 Asistenţă Socială şi consiliere psihologică 

 Asistenţă juridică 

 Asistenţă medicală 

Regimul de funcţionare al Centrului de găzduire şi 

orientare : 

20.00-20.30- înregistrarea beneficiarilor, consultatia 

medicilor, primirea celor necesare pentru igiena 

personala 

20.30.-21.00 – cina 

21.00 – 22.00 – primirea duşului, relaxarea  

22.00 - stingerea 

06.00 - 07.00 - deşteptarea, toaleta de dimineaţă, 

curăț enia în odăi 

07.00 – 07.30 – micul dejun 

07.30 - 08.00 – părăsirea Centrului 

08.00 -17.00 – activitatea administraţiei Centrului 

12.00 -13.00 – pauza de masă. 

 

Aspectul statistic al beneficiarilor noi cazaţi în anul 

2014, după: 
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A. După naț ionalitate: 

 Moldoveni – 357 persoane   Ruș i – 65 persoane 

 Ucraineni – 52 persoane  Alte naț ionalităț i – 25 persoane 

 
Fig. 1. Repartiţia beneficiarilor după naţionalitate 

 

B. După sex: 

• Bărbaţi – 321 

• Femei - 178 

 
Fig. 2 Repartiţia beneficiarilor după sex 

 

C. După vârstă: 

• 18- 35 – 68 persoane 

• 35-55 – 272 persoane 

• 55-100 – 159 persoane 

 
Fig. 3 Repartiţia beneficiarilor după vârstă 

 

D. După starea sănătăţii fizice şi psihice: 

• Apţi de muncă – 381 

• Pensionari – 53 

• Invalizi(orbi, membrele amputate, cu disabilităţi grave) – 65 
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Fig. 4. Repartiţia beneficiarilor după starea sănătăţii fizice şi psihice 

 

Concluzie. Având în vedere faptul că munca asistenţială cu persoanele străzii 

este una destul de anevoioasă şi dificilă, care presupune, din partea celor care 

activează în acest domeniu, multă răbdare, dăruire, empatie, profesionalism şi 

cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale, totuşi Centrul de găzduire rămâne a 

fi instituţia de bază în domeniul protecţiei sociale a oamenilor străzii, care are un rol 

important în sprijinirea acestei categorii de beneficiari asistenţiali,care are nevoie de 

suport metodologic şi legislativ din partea autorităţilor de nivelul I şi II pentru a putea 

contribui mult mai mult la reintegrarea socială a persoanelor fără adăpost [7, p.8]. 
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